JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen vannak továbbá:
Rácz Andrea jkv. Vezető
Meghívott:
Galgán Györgyné az Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatának
Bicskei Kirendeltsége képviseletében
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 2 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.
A meghívóban közölt napirendi pontokat, további három napirendi ponttal szeretném kiegészíteni,
ezért az alábbiak szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. december 19-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A fogorvossal és a háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés
2. Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
3. A Mányi Közös Önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
4. A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
5. A Hársfadombi Általános Iskola 2013. évi munkatervének véleményezése
6. A Móri honvédelmi társulási megállapodás felmondása
7. A Mány Község tulajdonában lévő vízi közművek kezelésbe adása a Fejérvíz Zrt.-nek
8. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadása
végelszámolásának megindítása

és
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9. A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
10. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
147/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. december 19-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A fogorvossal és a háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés
2. Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
3. A Mányi Közös Önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
4. A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
5. A Hársfadombi Általános Iskola 2013. évi munkatervének véleményezése
6. A Móri honvédelmi társulási megállapodás felmondása
7. A Mány Község tulajdonában lévő vízi közművek kezelésbe adása a Fejérvíz Zrt.-nek
8. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadása
végelszámolásának megindítása
9. A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
10. Bejelentések

és

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Novemberben azt mondtam, hogy polgármesteri pályafutásom legmunkásabb időszaka zajlik, és még
nincs vége. Valóban, ennek jegyében teltek az elmúlt hetek is.
A legtöbb feladat az iskola-átadással kapcsolatban és a banki konszolidáció miatt volt. Hihetetlenül
rövid határidőkkel kellett dolgozni. Érzékeltetésül mondom, hogy a pénteki Magyar Közlönyben
megjelent törvény alapján keddre kértek olyan részletekbe menő táblázatokat, mint például az iskola
összes számítógépének adata a rajtuk futó programok licensz-számával, és azok lejárati idejével.
Mindezt annak ellenére, hogy a törvény erre február 15-i határidőt ír elő. Kimondhatatlanul hálás
vagyok minden munkatársnak, akik erőn felül teljesítve próbáltak meg ebben az időszakban segíteni.
Végül a kért adatok nagy részét sikerült átadnunk, azonban a szintén a megállapodás részét képező
Teljességi Nyilatkozatot nem voltam hajlandó aláírni. Helyette olyan nyilatkozatot tettem, melyben
kijelentem, hogy igaz lelkiismerettel és eskümhöz híven nem állíthatom, hogy minden birtokomban
lévő adatot és dokumentumot átadtam.
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Az adósság átvállalás miatt szintén napok, sőt órák alatt kellett reagálni. Itt az is nehezítette a helyzetet,
hogy a bankok is másfél nap alatt kellett kiadják az igazolásokat, melyeket eredeti példányban kellett
mi is becsatoljunk, sőt, a helyszínen aláírjunk. Emiatt Fehérvárra is el kellett utazni. Itt is egy adalék,
hogy milyen visszás helyzetek borzolták a kedélyeket: A banktól kapott igazolást be kellett szkennelni,
a képét feltölteni egy elektronikus rendszerbe, majd a papírt magát borítékban azonnal megküldeni,
hogy másnap már az is a Kincstárban legyen. Megtettük, majd másnap felhívtak minket a Kincstártól,
hogy a szkennelt képen nem látszik jól a pecsét, ezért készítsünk újat (!!) Abszolút érthetetlen kérés,
hiszen az eredeti már ott kellett legyen náluk, valakinek az íróasztalán…
Mindazonáltal örömmel jelenthetem a Képviselő-testületnek, hogy mivel 11-én a folyószámla
hitelkeretét maximálisan kimerítve fizettünk ki elmaradt számlákat, ezért másnap 5 millió forint
folyószámla hitelt „tüntetett el” a kormány; továbbá 28-án átutalja a bankok felé fennálló két hitelünk
több, mint 18 millió forintját. Mivel tudtuk, hogy ilyen döntés várható, már a december elején esedékes,
több, mint 800 ezer forintos törlesztő-részletünket sem utaltuk át, tehát ezt is az állam fizeti majd ki
helyettünk.
Zsámért ülés volt, melyen három befektetői csoport képviselőit hallgattuk meg, akik az azóta megjelent
új Hulladék törvény alapján létrehozott közös vállalkozásunkkal együttműködve partnerek kívánnak
lenni a jövőben. Őket az elmondottak alapján bővebb, részletesebb ajánlattételre kértük fel.
Mindeközben a térség vidékfejlesztését koordináló Leader egyesület elnöki feladatai is
megszaporodtak, hiszen a nyári pályázatok elbírálása után döntéseket kellett hozni az elnökségben,
illetve az egyesület képviseletében is meg kellett jelennem több helyen, továbbá a feszített munka miatt
jobban a felszínre került munkaszervezeten belüli feszültségeket is kezelnem kell.
Ezúton köszönöm a református egyházközségnek az adventi vásár megrendezését, melyet a templomi
orgonakoncert köré-mellé szerveztek. Sajnos nem sikerült idejében egyeztetni a két egyházközségnek,
így egymásra szerveződött a két felekezet adventi programja, de a jövőben ez elkerülhető lesz. Ennek
kapcsán jelzem a testület felé, hogy amint azt a rendkívüli ülésen már jeleztem, mivel az adventi vásár
ugyanazokat a hangulati elemeket tartalmazta, mint amit az Önkormányzat Falukarácsonya, idén az
ünnepség csak a kultúrházban megtartandó megemlékezésekből, énekekből és az iskolások betlehemes
előadásából fog állni, nem lesz hozzá kapcsolódó megvendégelés. Azonban a résztvevők idén is kapnak
egy apró ajándékot.
És a végére hagytam még egy jó hírt: Az előbb beszéltem az adósságaink eltörlése kapcsán arról, hogy
már nincsenek kifizetetlen számláink. Azok a kötelezettségeink maradtak, amelyek a társult
önkormányzatok felé állnak fent, mint például az Etyek gesztorságával működő Családsegítő felé való
több, mint 3 millió forintos tartozás. A testületi ülés előtt 20 perccel került a kormány honlapjára a lista
az ÖNHIKI pályázat nyerteseiről, mely szerint Mány 8,3 millió forintot kap, melyet még a héten
átutalnak a számlánkra. Úgy látszik érdemes volt a múltkor Pintér miniszter úrral való találkozásomkor
külön is kérni a segítségét, mert ez azt jelenti, hogy – a szokásoktól eltérően – nem csökkentették le a
kérelmet, hanem a teljes kért összeget megítélték Mánynak.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadják-e a beszámolót!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
148/2012. (XII.19.) 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
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Felelős: polgármester
1. Napirendi pont: A fogorvossal és a háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel, 2012. január 1. napjától hatályosan beiktatott 2/B. §
rendelkezése meghatározza a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés tartalmi elemeit. Ezeknek, a
követelményeknek 2013. január 1. napjától meg kell felelni, ezért a jelenleg hatályos háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálatára van szükség.
Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az egészségügyi alapellátással
kapcsolatos feladatait elláthassa önmaga, Megbízott háziorvosaival kötött megállapodás, vagy más
külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján is. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény hatályos 8.§ (4) bekezdése szerint:
„(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, …”
Nekünk két orvossal van feladat-ellátási szerződésünk, az Okszana Dental Bt.-vel (2060 Bicske, Tószeg
u. 27.; a személyes ellátásra kötelezett orvos dr. Izsák Okszána), aki a fogorvosi feladatokat látja el a
Mány és Csabdi közigazgatási területével létrejött fogorvosi körzetben, valamint a vegyes háziorvosi és
iskolaorvosi feladatokat ellátó Szirmed Bt.-vel, (2065 Mány, Dózsa György u. 1.; a személyes ellátásra
kötelezett orvos dr. Szentirmai Péter).
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint:
„2/B. § (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti
feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő
hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.
(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.”
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A határidővel kapcsolatban pedig az alábbiaknak megfelelően rendelkezik:
„3. § (8) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel
megállapított 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni.”
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 2006. évi XCVII. törvény határozza meg a Magyar
Orvosi Kamara véleményezési jogát:
„2. § A szakmai kamara
d) véleményezési jogot gyakorol
dd) a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a
helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében.”
A szerződésmódosítások tekintetében figyelembe vettük a Magyar Orvosi Kamara által, a szerződések
felülvizsgálatához kiadott véleményét.
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény szerint:
„6. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében
n) tanácskozási joggal
• részt vehet az önkormányzati testületi üléseken;
• részt vesz az egészségügyi vonatkozású kérdéseket tárgyaló önkormányzati testületi üléseken és az
egészségügyi intézményeket felügyelő testületek ülésein;”
Ezért ülésünkre meghívtuk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes
képviselőjét.
A jogszabályoknak megfelelően elkészítettük a feladat-ellátási szerződésmódosítások tervezetét, és
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Az Okszana Dental Bt. kötendő feladat ellátási szerződés módosítása
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Okszana Dental Bt. (2060
Bicske, Tószeg u. 27., képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között a területi ellátási kötelezettséggel
járó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képvisel_: Ugron
Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság u. 44.,
képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), mint Megbízó, valamint az Okszana Dental Bt. (2060
Bicske, Tószeg u. 27.), képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban:
Megbízott) között a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására, a mai napon, az
alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2012. július 27-én területi ellátási kötelezettséggel
járó fogorvosi feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés jött létre, amely szerződést az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § előírásainak megfelelően az alábbiak
szerint módosítják:
2. Az 1. pontban meghatározott szerződés a következő 19/A. Ponttal egészül ki:
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„19/A. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a települési önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott
által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.”
Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 2012.
Mány Község Önkormányzata
képviseletében

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében

Okszana Dental Bt.
képviseletében

dr. Majoros Ildikó
Mány- Óbarok Községek
körjegyzője

dr. Petrin László
körjegyző

Záradék:
A Feladat-ellátási Szerződésmódosítást a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal – jóváhagyólag
elfogadták:
1.) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2012. (XII.19.) önkormányzati
határozatával
dr. Majoros Ildikó
Mány – Óbarok Községek
körjegyzője
2.) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2012. (XII.
határozatával

) önkormányzati

dr. Petrin László
körjegyző
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A Szirmed Bt.-vel kötendő feladatellátási szerződés
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szirmed Egészségügyi Betéti
Társasággal (2065 Mány, Dózsa György u. 1., képviselő: dr. Szentirmai Péter ügyvezető) között a
területi ellátási kötelezettséggel járó körzeti orvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést
az alábbiak szerint módosítja:

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
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amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (Mány, Rákóczi u. 67., képviseli: Ugron Zoltán
Gábor polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Szirmed Egészségügyi
Betéti Társaság (2065 Mány, Dózsa György u. 1., képviselő: dr. Szentirmai Péter ügyvezető), mint
Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), között az alábbi feltételekkel:
Szerződő Felek megállapítják, hogy 2007. április 11. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek
egymással, amely 2009. szeptember 2-án és 2011. október 27-én napján módosult. A rendelés helyszíne a
2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlanban kialakított háziorvosi rendelő. Az ingatlan a Megbízó
tulajdonában áll.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek megfelelően Felek, a közöttük hatályban
lévő feladat-ellátási szerződést pontosítják és megfeleltetik.
A jelen szerződés hatályba lépése napjától a felek szerződéses kapcsolatára a jelen okiratban foglaltak
az irányadóak.
1.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által meghatározott területen, a jelen
szerződés hatálybalépésének napjától a vegyes háziorvosi szolgálatot továbbra is folyamatosan ellátja.
A Megbízott feladatát képezi a háziorvosi szolgálatról szóló 4/2000.(II. 25.) EüM. rendelet 4. és 5. §ában foglaltak ellátása. A praxisjoggal érintett körzet Mány község közigazgatási területe.
A fenti tevékenységét a Megbízott a mindenkori, hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint
köteles elvégezni. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. A helyettesítés a Megbízott
rendelőjében történik, működési engedélyének megfelelő taralommal.
A működési engedélyben megnevezett helyettesítő orvosok nevei:
•

Dr Sisa István

•

Dr. Török Péter

2.
Megbízott a rendelő helyiségeit, berendezési tárgyait 2007. április 11-től térítésmentesen, leltár
szerint használatba átvette.
A leltár szerint átvett eszközökért, berendezésekért anyagi felelősséget vállal. A Megbízó a használatba
adást követően tulajdonjogát fenntartja.
3. A mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített háziorvosi alapellátás szakmai rninimumfeltételei
közé tartozó – jelenleg a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben részletezett – gép, műszer, berendezés
valamint a távoli-hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép biztosítását – az 1997. évi
LXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Megbízott vállalja.
A Megbízott köteles gondoskodni az eszközök, berendezések működőképességéről.
4. A háziorvosi szolgálatot a Megbízott heti 40 órában köteles ellátni az alábbi megkötésekkel:
•

heti 22 órában köteles a rendelőben dolgozni olyan formában, hogy minden munkanapon
legyen rendelés. A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és
időben tájékoztatni. Jelen szerződés megkötésekor a rendelési idő:
• Hétfő: 8-12
• Kedd: 12-16
• Szerda 8-12
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• Csütörtök: 12-16 délelőtt 9-11 tanácsadás
• Péntek: 8-12
•

- A területi munkát kötetlen munkaidőben látja el.

•

A Megbízott a folyamatos orvosi ellátás érdekében köteles a rendelési idő lejártától az orvosi
ügyeleti szolgálat megkezdésének időpontjáig rendelkezésre állni.

•

A Megbízott a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem vesz
részt, tekintettel arra, hogy az ügyeleti tevékenységet közbeszerzés alapján kiválasztott
szolgáltatóval látja el az önkormányzat.

5. A Megbízott működési területe a Mány község közigazgatási határain belüli terület. A
körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által
a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
6. Mány Község Önkormányzata, mint a rendelő épületének tulajdonosa, költségvetése terhére
gondoskodik a háziorvosi rendelőt magába foglaló épület nagyjavításáról, felújításáról, külső állagának
megóvásáról.
A feladat ellátását szolgáló gép, műszer és egyéb eszközök, berendezési tárgyak karbantartását a
Megbízott biztosítja. A Megbízott a vállalkozás esetleges megszűnése esetén köteles a szerződés 2.
pontja szerinti, a szerződés mellékletét képező leltárfelvételi ív szerinti eszközöket, berendezési
tárgyakat leltár szerint, használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak visszaadni.
7. A használatba adott helyiségek és berendezési tárgyak csak a vegyes háziorvosi és az iskolaorvosi
alapellátás feladataira használhatók. Megbízott további bérbeadásra nem jogosult.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges szerződést a
Megbízott saját nevében köti és a pénzeszközt a Fejér Megyei Területi Egészségbiztosítási Pénztár a
Megbízott részére finanszírozza.
9. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja a Megbízottat illeti meg.
10. Megbízó a háziorvosi rendelőt és a hozzá tartozó helyiségeket megbízott részére térítésmentesen
biztosítja. Áram, víz-csatorna és fűtési költségeket az Önkormányzat a költségvetéséből fedezi.
A Megbízott köteles a használatra átengedett telefonvonal telefonszámláját, az internet előfizetését
valamint a háziorvosi rendelő és a hozzá tartozó helyiségek takarítását és a veszélyes-hulladék
kezelését saját költségére fedezni.
Megbízott kötelessége a háziorvosi rendelő és a hozzátartozó helyiségek karbantartása (meszelés,
mázolás, csőtörés, zárak javítása stb.) is.

11.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgálatban megfelelő képesítéssel
rendelkező 1 fő szakápolót a háziorvossal megegyező munkaidőben alkalmaz, legalább a
közalkalmazotti törvénynek megfelelő illetménnyel. (Ettől a bértételtől a Megbízott és alkalmazottja
közös megegyezéssel eltérhet.)
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12.
Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik, azzal, hogy a szerződés 5 éven belül rendes
felmondással nem mondható fel. Rendes felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap. A felmondást
írásban kell eljuttatni a másik félhez.
13.
A Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással hat hónapos felmondási idővel –
felmondja (rendkívüli felmondás), ha
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.

14.
Ha a Megbízott három hónap elszámolásával, könyvelésével bizonyítja, hogy az őt terhelő
működési költségek oly mértékben emelkednek, hogy a háziorvosi szolgálat működtetése tőle
gazdaságilag nem várható el, a megbízó - amíg az alapellátás biztosításának kötelezettségére rá hárul finanszírozási támogatást ad a Megbízott részére.
15.
Ha a Megbízott bizonyítottan olyan gazdálkodási mulasztást követ el, amely a működtetést
veszteségessé teszi, a területi ellátást, valamint a rendelő folyamatos működtetését a Megbízó saját
forrásból mindaddig ellátja, amíg az Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízónak nem utalja a háziorvosi
alapellátás finanszírozására megállapított összeget. Ezzel egyidejűleg a Megbízó jogosult a
megállapodást a gazdálkodási mulasztás bekövetkeztében, illetve felfedezésének hónapjában, annak
utolsó napján hat hónapra felmondani, s az ezzel összefüggő intézkedéseket megtenni.

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi szolgálatra és egészségügyi
vállalkozásra vonatkozó jogszabályok, valamint a PTK szabályait kell alkalmazni.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben. megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mány‚ 2012. december

Mány Község Önkormányzata
polgármester
Megbízó
Ellenjegyzem:
………………………….
Körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Szirmed Bt.
ügyvezető
Megbízott
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Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a határozati javaslatokkal
kapcsolatosan?
Galgán Györgyné az ÁNTSZ munkatársa:

Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a karbantartás kinek a feladata lesz, mert nekünk azt kell
köteleznünk, aki meg van jelölve a szerződésben, de sajnos nagyon sokszor ez nincs tisztázva.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az Önkormányzat feladata, ez benne is van a szerződésbn.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk az I. határozati
javaslattal kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
149/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Okszana Dental Bt. kötendő feladatellátási szerződés módosítása
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Okszana Dental Bt.
(2060 Bicske, Tószeg u. 27., képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között a területi ellátási
kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést az alábbiak
szerint módosítja:
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képvisel_:
Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság u.
44., képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), mint Megbízó, valamint az Okszana Dental Bt. (2060
Bicske, Tószeg u. 27.), képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban:
Megbízott) között a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására, a mai
napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2012. július 27-én területi ellátási kötelezettséggel
járó fogorvosi feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés jött létre, amely szerződést az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § előírásainak megfelelően az alábbiak szerint
módosítják:
2. Az 1. pontban meghatározott szerződés a következő 19/A. ponttal egészül ki:
„19/A. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell
venni a Megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.”
Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 2012.
Mány Község Önkormányzata

Csabdi Község Önkormányzata

11
képviseletében

képviseletében
Okszana Dental Bt.
képviseletében

dr. Majoros Ildikó
Mány- Óbarok Községek
körjegyzője

dr. Petrin László
körjegyző

Záradék:
A Feladat-ellátási Szerződésmódosítást a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal –
jóváhagyólag elfogadták:
1.) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2012. (XII.19.) önkormányzati
határozatával
dr. Majoros Ildikó
Mány – Óbarok Községek
körjegyzője
2.) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2012. (XII.
határozatával

) önkormányzati

dr. Petrin László
körjegyző
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a II. határozati javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
150/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Szirmed Bt.-vel kötendő feladátellátási szerződés
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szirmed Egészségügyi
Betéti Társasággal (2065 Mány, Dózsa György u. 1., képviselő: dr. Szentirmai Péter ügyvezető) között
a területi ellátási kötelezettséggel járó körzeti orvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (Mány, Rákóczi u. 67., képviseli: Ugron
Zoltán Gábor polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Szirmed
Egészségügyi Betéti Társaság (2065 Mány, Dózsa György u. 1., képviselő: dr. Szentirmai Péter
ügyvezető), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), között az alábbi feltételekkel:
Szerződő Felek megállapítják, hogy 2007. április 11. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek
egymással, amely 2009. szeptember 2-án és 2011. október 27-én napján módosult. A rendelés
helyszíne a 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlanban kialakított háziorvosi rendelő. Az
ingatlan a Megbízó tulajdonában áll.
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Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek megfelelően Felek, a közöttük
hatályban lévő feladat-ellátási szerződést pontosítják és megfeleltetik.
A jelen szerződés hatályba lépése napjától a felek szerződéses kapcsolatára a jelen okiratban
foglaltak az irányadóak.
1.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által meghatározott területen, a jelen
szerződés hatálybalépésének napjától a vegyes háziorvosi szolgálatot továbbra is folyamatosan
ellátja. A Megbízott feladatát képezi a háziorvosi szolgálatról szóló 4/2000.(II. 25.) EüM. rendelet 4.
és 5. §-ában foglaltak ellátása. A praxisjoggal érintett körzet Mány község közigazgatási területe.
A fenti tevékenységét a Megbízott a mindenkori, hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint
köteles elvégezni. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. A helyettesítés a
Megbízott rendelőjében történik, működési engedélyének megfelelő taralommal.
A működési engedélyben megnevezett helyettesítő orvosok nevei:
•

Dr. Sisa István

•

Dr. Török Péter

2.
Megbízott a rendelő helyiségeit, berendezési tárgyait 2007. április 11-től térítésmentesen, leltár
szerint használatba átvette.
A leltár szerint átvett eszközökért, berendezésekért anyagi felelősséget vállal. A Megbízó a
használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.
3. A mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített háziorvosi alapellátás szakmai
minimumfeltételei közé tartozó – jelenleg a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben részletezett – gép,
műszer, berendezés valamint a távoli-hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép
biztosítását – az 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Megbízott vállalja.
A Megbízott köteles gondoskodni az eszközök, berendezések működőképességéről.
4. A háziorvosi szolgálatot a Megbízott heti 40 órában köteles ellátni az alábbi megkötésekkel:
•

heti 22 órában köteles a rendelőben dolgozni olyan formában, hogy minden munkanapon
legyen rendelés. A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és
időben tájékoztatni. Jelen szerződés megkötésekor a rendelési idő:
• Hétfő: 8-12
• Kedd: 12-16
• Szerda 8-12
• Csütörtök: 12-16 délelőtt 9-11 tanácsadás
• Péntek: 8-12

•

- A területi munkát kötetlen munkaidőben látja el.

•

A Megbízott a folyamatos orvosi ellátás érdekében köteles a rendelési idő lejártától az orvosi
ügyeleti szolgálat megkezdésének időpontjáig rendelkezésre állni.

•

A Megbízott a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem
vesz részt, tekintettel arra, hogy az ügyeleti tevékenységet közbeszerzés alapján kiválasztott
szolgáltatóval látja el az önkormányzat.
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5. A Megbízott működési területe a Mány község közigazgatási határain belüli terület. A
körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottt ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató
által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
6. Mány Község Önkormányzata, mint a rendelő épületének tulajdonosa, költségvetése terhére
gondoskodik a háziorvosi rendelőt magába foglaló épület nagyjavításáról, felújításáról, külső
állagának megóvásáról.
A feladat-ellátását szolgáló gép, műszer és egyéb eszközök, berendezési tárgyak karbantartását a
Megbízott biztosítja. A Megbízott a vállalkozás esetleges megszűnése esetén köteles a szerződés 2.
pontja szerinti, a szerződés mellékletét képező leltárfelvételi ív szerinti eszközöket, berendezési
tárgyakat leltár szerint, használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak visszaadni.
7. A használatba adott helyiségek és berendezési tárgyak csak a vegyes háziorvosi és az iskolaorvosi
alapellátás feladataira használhatók. Megbízott további bérbeadásra nem jogosult.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges
szerződést a Megbízott saját nevében köti és a pénzeszközt a Fejér Megyei Területi
Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízott részére finanszírozza.
9. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja a Megbízottat illeti meg.
10. Megbízó a háziorvosi rendelőt és a hozzá tartozó helyiségeket megbízott részére térítésmentesen
biztosítja. Áram víz-csatorna és fűtési költségeket az Önkormányzat a költségvetéséből fedezi.
A Megbízott köteles a használatra átengedett telefonvonal telefonszámláját, az internet előfizetését
valamint a háziorvosi rendelő és a hozzá tartozó helyiségek takarítását és a veszélyes-hulladék
kezelését saját költségére fedezni.
Megbízott kötelessége a háziorvosi rendelő és a hozzátartozó helyiségek karbantartása (meszelés,
mázolás, csőtörés, zárak javítása stb.) is.
11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgálatban megfelelő képesítéssel
rendelkező 1 fő szakápolót a háziorvossal megegyező munkaidőben alkalmaz, legalább a
közalkalmazotti törvénynek megfelelő illetménnyel. (Ettől a bértételtől a Megbízott és
alkalmazottja közös megegyezéssel eltérhet.)
12. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik, azzal, hogy a szerződés 5 éven belül rendes
felmondással nem mondható fel. Rendes felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap. A felmondást
írásban kell eljuttatni a másik félhez.
13. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással hat hónapos felmondási idővel –
felmondja (rendkívüli felmondás), ha
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
14. Ha a Megbízott három hónap elszámolásával, könyvelésével bizonyítja, hogy az őt terhelő
működési költségek oly mértékben emelkednek, hogy a háziorvosi szolgálat működtetése tőle
gazdaságilag nem várható el, a megbízó - amíg az alapellátás biztosításának kötelezettségére rá hárul
- finanszírozási támogatást ad a Megbízott részére.
15. Ha a Megbízott bizonyítottan olyan gazdálkodási mulasztást követ el, amely a működtetést
veszteségessé teszi, a területi ellátást, valamint a rendelő folyamatos működtetését a Megbízó saját
forrásból mindaddig ellátja, amíg az Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízónak nem utalja a
háziorvosi alapellátás finanszírozására megállapított összeget. Ezzel egyidejűleg a Megbízó jogosult
a megállapodást a gazdálkodási mulasztás bekövetkeztében, illetve felfedezésének hónapjában,
annak utolsó napján hat hónapra felmondani, s az ezzel összefüggő intézkedéseket megtenni.
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E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi szolgálatra és egészségügyi
vállalkozásra vonatkozó jogszabályok, valamint a PTK szabályait kell alkalmazni.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben. megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mány‚ 2012. december
Mány Község Önkormányzata
polgármester
Megbízó

Szirmed Bt.
ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:
………………………….
Körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
16 óra 23 perckor az ÁNTSZ munkatársa és dr Szentirmai Péter távoznak.
2. Napirendi pont: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2013. január 1-től iskolánk fenntartását és működtetését a Klébersberg
Intézményfenntartó Központ veszi át, az étkeztetés azonban továbbra is önkormányzati feladat lesz.
E feladatunk ellátása érdekében végeztük el az iskola ingatlanról annak az ingatlannak a leválasztását,
amelyen a konyha helyezkedik el.
Ahhoz azoban, hogy a konyhát működtetni tudjuk, vagy önálló konyhát alapítunk, vagy a Mesevár
Óvoda alá szervezzük be.
Az utóbbi eset azért nem lehetséges, mert nevelési év közben intézményátszervezést nem lehet
végrehajtani.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
„4. § 11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3)
bekezdés c)-k) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő
döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,”
„21. §
(3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a)20 az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
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h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a
szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,
k) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”
A fentiek miatt csak az a megoldás választható, hogy önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként konyhát alapítunk, amely alá a nevelési év végével beszervezhető lesz az Óvoda
konyhája is.
A költségetési szerv alapítása alapító okirat létrehozásával történik.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza
meg, hogy mit kell tartalmaznia az alapító okiratnak.
„5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
c)2 közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölését,
államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a
költségvetési szerv
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és
c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig
hozzák létre.”
Javaslom, hogy a konyha önállóan működő költségvetési szerv legyen.
„10. § (3) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely
a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik – ideértve a jogszabályban szakmai alapfeladat-ellátásként
megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is – és szakmai alaptevékenysége nem eszközigényes, vagy
b) a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem igényli, e
funkciók más költségvetési szerv által elláthatók.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. január 1-től
önkormányzati fenntartású főzőkonyhát alapít, amelynek érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki.
Alapító okirat
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a és
a a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendeletalapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv neve:

16
Mányi Önkormányzati Konyha
2.
A költségvetési szerv székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
3. Költségvetési szerv telephelye:
2065 Mány, Szent István u. 4.
4.
A költségvetési szerv (irányítója) alapítója:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5.

A költségvetési szervet alapító önkormányzati határozat:
/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat

6. A költségetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv.
7.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése: Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
8. A költségvetési szerv működési köre:
Mány község közigazgatási területe.
9.
A költségvetési szerv közfeladata:
Iskolai étkeztetés, óvodai étkeztetés, valamint Mány Község Önkormányzata által végzett szociális
étekeztetés biztosítása.
10.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat, valamint szociális
étkeztetés.

11. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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A költségvetési szerv vezetője az élelmezésvezető, akit Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete nevez ki határozatlan időre, pályázati eljárás során. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény alapján
alkalmazotti jogviszony.
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási
előirányzatok arányában:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában 10 %.
16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgálató vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány,
7.) ingatlan. Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.
17. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata gyakorolja. A rendelkezési jog az
Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint alakul.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használja,
de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012.
(XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okirattal alkotta meg.
Mány, 2011. december 19.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Van-e kérdés vagy észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2012. (XII.17.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2013.
január 1-től önkormányzati fenntartású főzőkonyhát alapítson.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Dr. Török Péter képviselő:
Gondolom, jogilag kell megfelelnie az alapító okiratnak.
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Igen, előzetesen véleményezésre megküldtük az Államkincstárnak is, hogy biztosan ne legyen
probléma.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Telekkönyvileg elkülöníthető az épület?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, a 7. hrsz. számon van az udvar viakoloros része és maga az épület, a többi a 8. hrsz. számon, a
szolgálati lakások is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több kérdés nincs, 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 döntést hozza:
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
151/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha alapítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. január 1-től
önkormányzati fenntartású főzőkonyhát alapít, amelynek érdekében az alábbi alapító okiratot adja
ki
Alapító okirat
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §a és a a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendeletalapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.
A költségvetési szerv neve:
Mányi Önkormányzati Konyha
2.
A költségvetési szerv székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
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3. Költségvetési szerv telephelye:
2065 Mány, Szent István u. 4.
4.
A költségvetési szerv (irányítója) alapítója:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5.
A költségvetési szervet alapító önkormányzati határozat:
151 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv.
7.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése: Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
8. A költségvetési szerv működési köre:
Mány község közigazgatási területe.
9.
A költségvetési szerv közfeladata:
Iskolai étkeztetés, óvodai étkeztetés, valamint Mány Község Önkormányzata által végzett szociális
étkeztetés biztosítása.
10.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat, valamint
szociális étkeztetés.

11. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője az élelmezésvezető, akit Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete nevez ki határozatlan időre, pályázati eljárás során. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
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Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény
alapján alkalmazotti jogviszony.
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási
előirányzatok arányában:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában 10 %.
16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgálató vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.:
Mány, 7.) ingatlan. Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.
17. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata gyakorolja. A rendelkezési jog
az Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint alakul.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon
használja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2012.
(XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okirattal alkotta meg.
Mány, 2011. december 19.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!

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.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti
és működési szabályzatában feltünteti.
(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.
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(4) A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a
székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.
(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén:
(település neve)–i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén:
(székhelytelepülés neve)–i Közös Önkormányzati Hivatal;
c) megyei önkormányzati hivatal esetén:
(megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal.”
A fentiek alapján tehát a Mány és Óbarok Községek Önkormányzatai által létrehozott Mány-Óbarok
Községek Körjegyzőségét 2012. december 31-el meg kell szüntetni, és 2013. január 1-el új hivatal kell
létrehozni, amelynek neve Mányi Közös Önkormányzati Hivatal lesz.
Ez azzal jár, hogy a Mányi Községi Könyvtár alapító okiratában módosítani kell a gazdálkodási
feladatokat ellátó szervezet megnevezését, amely 2013. január 1-től a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatal lesz.
Hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak az alábbi határozatot kell meghoznunk, ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okirata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi Könyvtár
Alapító Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRATMÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a b)
pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a
alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító
okiratot adja ki
Az alapító okirat 9./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait – munkamegosztási
megállapodás alapján - Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.”
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okirata 2013. január
1-jei hatályú módosítását a …./2012. (……..) számú határozattal fogadta el.
Mány, 2012. december „ „.
/: Ugron Zoltán Gábor :/
Polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

/: Dr. Majoros Ildikó :/
körjegyző
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2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalása
A Képviselő-testület a Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratát az I. pontban foglalt módosítással az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
ALAPÍTÓ OKIRAT
a 2013. január 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetben
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a b)
pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a
alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító
okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a 107/2011. (VIII.16.), a
33/2012. (III.28.), valamint a …./2012. (…….) önkormányzati határozattal.
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete 27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ Az alapítás időpontja: 2009. május 15.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait – munkamegosztási
megállapodás alapján - Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
10./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
11./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetője és
egyben egyszemélyi foglalkoztatottja a könyvtáros, akit Mány Község Önkormányzatának
Polgármestere választ ki pályázat alapján, és bízza meg határozatlan időre a feladat ellátásával.
12./ Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya –
megbízási jogviszony.
13./ Az intézmény közfeladatai :
1.
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
2.
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
3.
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
4.
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
5.
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
6.
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
7.
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
8.
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
9.
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
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14./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység 910100
15./ Szakfeladatok besorolása:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor vagyonnal nem
rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okirata 2013. január
1-jei hatályú módosítását a …./2012. (……..) számú határozattal fogadta el s foglalta az Alapító
Okiratot a módosítással egységes szerkezetbe.
Mány, 2012. december „ „.

/: Ugron Zoltán Gábor :/
Polgármester
Felelős:
Határidő:

/: Dr. Majoros Ildikó :/
körjegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester
döntést követő 8 nap

3. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításának megküldése a Magyar
Államkincstár felé
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében – a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
bejegyzésére irányuló kérelemmel egyidejűleg – küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Ugron Zoltán Gábor polgármester
döntést követő 8 nap

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Amennyiben nincsen további hozzászólás, kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az I. határozati javaslatot?!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
152/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okirata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi Könyvtár
Alapító Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁS
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Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a
b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a
alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító
okiratot adja ki
Az alapító okirat 9./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait –
munkamegosztási megállapodás alapján - Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány,
Rákóczi u. 67.) látja el.”
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okirata 2013.
január 1-jei hatályú módosítását a 151/2012. (XII.19.) számú határozattal fogadta el.
Mány, 2012. december 19.
/: Ugron Zoltán Gábor :/
Polgármester

/: Dr. Majoros Ildikó :/
körjegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az II. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
153/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalása
A Képviselő-testület a Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratát az I. pontban foglalt módosítással
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
ALAPÍTÓ OKIRAT
a 2013. január 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetben
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a
b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a
alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító
okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a 107/2011. (VIII.16.), a
33/2012. (III.28.), valamint a 152/2012. (XII.19.) önkormányzati határozattal.
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
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3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ Az alapítás időpontja: 2009. május 15.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait – munkamegosztási
megállapodás alapján - Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
10./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
11./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetője és
egyben egyszemélyi foglalkoztatottja a könyvtáros, akit Mány Község Önkormányzatának
Polgármestere választ ki pályázat alapján, és bízza meg határozatlan időre a feladat ellátásával.
12./ Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya
– megbízási jogviszony.
13./ Az intézmény közfeladatai :
1.
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
2.
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
3.
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
4.
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
5.
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
6.
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
7.
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
8.
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
9.
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
14./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység 910100
15./ Szakfeladatok besorolása:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor vagyonnal nem
rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okirata 2013.
január 1-jei hatályú módosítását a 151/2012. (XII.19.) számú határozattal fogadta el s foglalta az
Alapító Okiratot a módosítással egységes szerkezetbe.
Mány, 2012. december 19.

/: Ugron Zoltán Gábor :/
Polgármester
Felelős:

/: Dr. Majoros Ildikó :/
körjegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Határidő:

döntést követő 8 nap

Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az III. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
154/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításának megküldése a Magyar
Államkincstár felé
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében – a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
bejegyzésére irányuló kérelemmel egyidejűleg – küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Ugron Zoltán Gábor polgármester
döntést követő 8 nap

4.Napirendi pont: A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mesevár Óvoda vezetője, Kalmár Zsuzsanna megküldte a Tisztelt Képviselő-testület részére az
Óvoda 2013. évi munkatervét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
"70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A
nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
(2) A nevelőtestület (...)
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról dönt.”
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 3. §-ának (1) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a munkaterv – mely
meghatározza a nevelési év helyi rendjét – elkészítéséhez ki kell kérni a fenntartó véleményét.
„3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai,
kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a
tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés
nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”
Az említett jogszabály 3. §-ának (2) bekezdése határozza meg, hogy a munkatervnek mit kell
tartalmaznia.
„2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni
a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
b) a szünetek időtartamát,
c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a
holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai
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nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
megemlékezések időpontját,
d) az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját,
g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,
h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Köznevelési törvény 2012. szeptember 1-i
hatálybalépésével az alábbiakról is a Képviselő-testület dönt:
83. § (2) A fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítésérõl, gazdálkodási jogkörérõl,
átszervezésérõl, megszüntetésérõl, tevékenységi körének módosításáról,
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történõ jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy idõszakon belüli óvodai felvételének idõpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhetõ térítési díj és tandíj megállapításának
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetõ csoportok számát,
e) ellenõrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a
tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a
tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak,
f) a köznevelési intézmény vezetõjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a
jogviszonymegszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetõje felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenõrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.”
Tehát a munkaterv véleményezése nem elegendő, a g) pontban meghatározottakat jóvá kell hagynia, az
i) pontban foglaltakat pedig ellenőriznie kell a Tisztelt Képviselő-testületnek.
Áttanulmányozva az Óvoda munkatervét azt állapítottam meg, hogy az nem mindenben felel meg a
fent idézett jogszabályoknak.
Különösen:
1. A nyitva tartási idők meghatározása a Képviselő-testület feladata. Ennek ellenére a nyitva tartási
időket az óvodavezető előzetes felhatalmazás nélkül, önállóan határozta meg,
2. Már eddig több nevelés nélküli napot adott ki, mint amennyit egész évben lehetséges,
3. Annak ellenére, hogy a jogszabály szerint a nevlési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart,
több esetben elrendelte a Óvoda zárva tartását, ügyelet biztosítása nélkül. A Nkt. 3. § (7)
bekezdése szerint csak nyári zárvatartás lehetséges, amelynek időtartamáról február 15-ig
tájékoztatni kell a szülőket.
4. Nem taratalmazza a jogszabály által kötelezőként meghatározandó, az óvodai élethez
kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, az intézmény bemutatkozását szolgáló
pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját.
5. A munkaterv összességében elnagyolt, szakmai szempontból nem elégséges minőségű.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem:
I. Határozati javaslat:
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Tárgy: A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő Mesevár
Óvoda 2012-2013. évi munkatervét nem javasolja elfogadásra.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: Mesevár Óvoda 2012/2013. évi nyitva tartási rendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a Mesevár Óvoda
2012/2013. évi munkatervében rögzített nyitva-tartási rendjét.
Egyben kötelezi a polgármestert, vonja felelősségre az óvodavezetőt amiatt, hogy a Mesevár Óvoda
nyitva-tartási rendjét önkényesen határozta meg és felhatalmazás nélkül rendelkezett az Óvodának az
iskolai szünetekben történő zárva tartásáról.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én még annyit fűznék hozzá ehhez a témához, hogy az óvodától gyenge, pár oldalas munkatervet
kaptunk, több helyen óvodai szünet szerepel, melyet a jogszabály nem tesz lehetővé, főleg nem
tervezetten, ugyanis akkor lehet az óvodát bezárni, ha ezt külön elrendeljük, illetve nincs igény, azaz
egyetlen gyermeket sem hoztak be a szülők.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Bálint Istvánné képviselő:
Novemberben is zárva volt az óvoda.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, és ráadásul holnap és holnapután is zárva lesz, melyet csak ma tudtam meg, a szülők hívták fel rá
a figyelmemet.
Sajnálatos módon úgy látom, hogy háború kezd kialakulni az óvoda vezetése és a szülők egy része
között. A szülők szerint az óvoda furcsán kommunikál, pl. kitesz egy hirdetményt, de szóban nem hívja
fel a figyelmet.
Ma két és fél órát egyeztettem az óvodavezetővel, a holnapi óvodabezárással már nem tudunk mit
kezdeni, de a jövőben változtatni kell, ennek módját ki kell dolgoznunk még, át kell beszélnünk, mi
legyen az ellátás rendje, akkor amikor ténylegesen csak két-3 gyermek részére igényelnek ellátást, mert
a teljes épület fűtése nagyon sokba kerül. Minden esetre én most azt javaslatom, hogy ezt a
munkatervet ne fogadjuk el, illetve a nyitvatartási rendet sem.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Én csak azt nem értem, hogy miért szükséges, hogy egy ilyen drasztikus döntést hozzunk, miért nem
lehet ezt az óvoda vezetőjével korábban átbeszélni, egyeztetni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Régen kértem már a munkatervet, még ősszel, de csak most kaptam meg az utolsó pillanatban, pedig
ezt már szeptemberben el kellett volna fogadnunk.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
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A létszám hiány nem okozhatja a kényszer bezárásokat? Úgy tudom, hogy mindig probléma volt, hogy
nem tudják kiadni a szabadságokat.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez augusztusban volt kérdés, de ez azóta már megoldódott, hiszen mára már fel lett töltve az összes
üres álláshely.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Az óvodai szünetet az iskolai szünethez szokták igazítani, én csak azt nem tudom, hogy mi köze a
kettőnek egymáshoz.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nem könnyű ez a kérdés, mert egyes családok szeretnék igénybe venni az ellátást, mások, arra sem
veszik a fáradságot, hogy lemondják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
okán az „ingyenes” ebédet.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Szankciót kell alkalmazni azokkal szemben, akik nem foglalkoznak azzal, hogy a számukra ingyenes
ebéd a valóságban egyáltalán nincs ingyen.
Figyelembe kell vennünk, hogy nyáron két és fél hónapig – igazodva az iskola szünethez – nem lehet
zárva tartani az óvodát, mert a szülők dolgoznak, és egy három éves gyermeket nem lehet táborba
küldeni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, eddig ez volt a ”szokás”, de tudomásul kell venni, hogy megváltoztak a körülmények, az
édesanyák ma már zömében dolgoznak.
Nagyon fontos lenne találnunk egy másik helyiséget, ahol a kis létszámú ügyeletet is meg tudjuk
oldani.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Ezzel egyetértek, de az eredményesség szempontjából a legfontosabbnak a kommunikációt tartanám.
Dr. Török Péter képviselő:
Az utóbbi egy évben nem túl jó a kommunikáció az óvoda és az Önkormányzat között. Minden
bizonnyal az óvónők is szerepet játszanak abban, hogy jó kommunikáció alakuljon ki, véleményem
szerint kellene egy közös fórumot összehozni, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, és nyugodt
hangvételben átbeszélhetnénk, hogy hogyan tovább.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A szülők nekem szólnak, ha problémájuk van, amit én továbbítok, melynek eredményeképpen
látszatintézkedéseket kapunk. A szülők tartanak attól, hogy, ha szólnak, akkor a gyermekeket az óvó
nénik nem fogják szeretni.
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Miért nem figyelmeztettük korábban az óvodavezetőt, hogy adja le a munkatervet?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Mint már mondtam, figyelmeztettem.
Dr. Török Péter képviselő:
Engem sem figyelmeztet senki, ha orvosként elmulasztok egy jelentést, hanem, ha nem teljesítem, akkor
küldik a bírságot. Neki ezt tudnia kell, és kérés nélkül is le kell adni véleményezésre.
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Varga Mihály Balázs képviselő:
Ennek a határozatnak alapján, ezért akár fegyelmit is kaphatna az óvodavezető.
Dr. Török Péter képviselő:
A Varga képviselő úr azt mondja ezzel, hogy elegendő csak egyszerűen nem elfogadni a nyitva tarás
rendjét, nincs szükség a határozati javaslat 2. bekezdésére „Egyben kötelezi a polgármestert, vonja
felelősségre az óvodavezetőt amiatt, hogy a Mesevár Óvoda nyitva-tartási rendjét önkényesen határozta meg és
felhatalmazás nélkül rendelkezett az Óvodának az iskolai szünetekben történő zárva tartásáról. ”, mert a
polgármester, mint munkáltató az elutasítás okán maga kell, hogy ilyen döntést hozzon.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslat módosításnak elfogadásáról, tehát arról, hogy határozati
javaslat dr. Török Péter képviselő úr által megfogalmazottak szerint elmaradna!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
módosító javaslatot elfogadja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Most kérem, hogy az I. határozati javaslatra szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
155/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő Mesevár
Óvoda 2012-2013. évi munkatervét nem javasolja elfogadásra.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Most kérem, hogy a fentiekkel módosított II. határozati javaslatra szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
156/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mesevár Óvoda 2012/2013. évi nyitva tartási rendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a Mesevár
Óvoda 2012/2013. évi munkatervében rögzített nyitva-tartási rendjét.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: A Hársfadombi Általános Iskola 2013. évi munkatervének véleményezése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Hársfadombi Általános Iskola igazgatója, Sáros Györgyné megküldte a Tisztelt Képviselő-testület
részére az Iskola 2013. évi munkatervét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
"70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A
nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
(2) A nevelőtestület (...)
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról dönt.”
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 3. §-ának (1) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a munkaterv – mely
meghatározza a nevelési év helyi rendjét – elkészítéséhez ki kell kérni a fenntartó véleményét.
„3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai,
kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a
tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés
nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”
Az említett jogszabály 3. §-ának (2) bekezdése határozza meg, hogy a munkatervnek mit kell
tartalmaznia.
„2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni
a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
b) a szünetek időtartamát,
c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a
holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai
nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
megemlékezések időpontját,
d) az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját,
g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,
h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Köznevelési törvény 2012. szeptember 1-i
hatálybalépésével az alábbiakról is a Képviselő-testület dönt:
83. § (2) A fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítésérõl, gazdálkodási jogkörérõl,
átszervezésérõl, megszüntetésérõl, tevékenységi körének módosításáról,
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történõ jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy idõszakon belüli óvodai felvételének idõpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhetõ térítési díj és tandíj megállapításának
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetõ csoportok számát,
e) ellenõrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a
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tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a
tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak,
f) a köznevelési intézmény vezetõjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a
jogviszonymegszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetõje felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenõrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.”
Tehát a munkaterv véleményezése nem elegendő, a g) pontban meghatározottakat jóvá kell hagynia, az
i) pontban foglaltakat pedig ellenőríznie kell a Tisztelt Képviselő-testületnek.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. nevelési évi munkatervének véleményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő
Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. évi munkatervét elfogadásra javasolja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. nevelési évi tantárgyfelosztása és továbbképzési
programja
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő
Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. évi tantárgyfelosztását és továbbképzési programját elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 1. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadja.
157/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. nevelési évi munkatervének véleményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő
Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. évi munkatervét elfogadásra javasolja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Kérem szavazzunk az 2. határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
158/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
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Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. nevelési évi tantárgyfelosztása és továbbképzési
programja
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő
Hársfadombi Általános Iskola 2012-2013. évi tantárgyfelosztását és továbbképzési programját
elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: A Móri honvédelmi társulási megállapodás felmondása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mór Város Polgármestere megküldte Mór Város Önkormányzatának 317/2012. (XI.28.) Kt. határozatát,
amelyben a Mór és Bicske körezetközponti városok vonzáskörzetében működő települési
önkormányzatok között 2002. február 28-án napján kelt, egyes honvédelmi helyi igazgatási feladtok
elltására létrejött társulási megállapodás megszünetését a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmondja.
„4. § (1) A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.”
A felmondás indokául a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozik.
„2. § (4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján a
fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy megszűnt
államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A
társulás tagjai a települési önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával
elszámolni.”
A fentiek miatt mi sem tehetünk mást, mint felmondjuk a fenti társulási megállapodást, ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A honvédelmi igazgatási társulási megállapodás felmondása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mór Város Önkormányzat,
valamint a Mór és Bicske körezetközponti városok vonzáskörzetében működő települési
önkormányzatok között 2002. február 28. napján kelt, az egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok
ellátására létrejött társulási megállapodást 2012. december 31-el felmondja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
159/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A honvédelmi igazgatási társulási megállapodás felmondása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mór Város Önkormányzat,
valamint a Mór és Bicske körezetközponti városok vonzáskörzetében működő települési
önkormányzatok között 2002. február 28. napján kelt, az egyes honvédelmi helyi igazgatási
feladatok ellátására létrejött társulási megállapodást 2012. december 31-el felmondja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont: A Mány Község tulajdonában lévő vízi közművek kezelésbe adása a Fejérvíz Zrt.nek
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejérvíz Zrt. az előterjesztéshez mellékelt megkereséssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez.
A megkeresés lényege, hogy 2012. január 1-től a településünkön található, de jelenleg a Fejérvíz
tulajdonában lévő vízi közművek tulajdonjoga átszáll Önkormányzatunkra. A vízi közművek
üzemeltetése azonban önállóan nem oldható meg, azt továbbra is a Fejérvíz Zrt.-nek kell biztosítania.
Abban kell döntenünk most, hogy bérleti szerződést, koncessziós szerződést kötünk-e a Fejérvíz Zrt.vel, vagy vagyonkezelői jogot alapítunk a vízi közműveken.
Az első két esetben a bérleti díjból kellene fedeznünk a vízi közművek karbantartását, felújítását. Ez
valószínűleg nem lenne rá elegendő, hozzátehető pénzünk pedig nincs.
Ezért vagyonkezelői jogot kellene alapítanunk, mert ebben az esetben a Fejérvíz Zrt. úgy használná
továbbra is a közművet, a saját költségén, mintha a sajátja lenne, de a mi tulajdonunkban marad.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„109. § (2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott
személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést.”
Az év elején elfogadott Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól vagyonáról szóló 711/200912. (IX.23.III.1.)
önkormányzati rendeletünk szerint:
„40. § Az önkormányzati vagyont vagyonkezelői szerződés keretében ingyenesen, vagy
kedvezményesen ingyenesen átadni a következő közfeladat ellátására célra lehet.”
A jogi szabályozás tehet lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek, hogy a vízi közművet kezelésbe
adja a Fejérvíz Zrt.-nek, ezprt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat
szíveskedjék elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mány község közigazgatási területén lévő vízi közművek tulajdonjoga átvételének előszítése

35
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt vagyonátszállási nyilatkozatot, a vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, a település
közigazgatási területén lévő, jelenleg a Fejérvíz Zrt. tulajdonában lévő vízközművek
vagyonátszállásáról szóló nyilatkozatot elfogadja, továbbá a vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény alapján, a település közigazgatási területén lévő vízközművek kezelői jogát átadja a
Fejérvíz Zrt.-nek és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A szerződés határozott vagy határozatlan időre fog szólni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

A szerződés ezt külön nem tartalmazza, de a végleges megállapodást úgyis csak március végén
kell majd elfogadni, most csak nyilatkozni kell.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
160/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mány község közigazgatási területén lévő vízi közművek tulajdonjoga átvételének
előszítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt
vagyon-átszállási nyilatkozatot, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, a
település közigazgatási területén lévő, jelenleg a Fejérvíz Zrt. tulajdonában lévő víziközművek
vagyonátszállásáról szóló nyilatkozatot elfogadja, továbbá a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény alapján, a település közigazgatási területén lévő víziközművek kezelői jogát
átadja a Fejérvíz Zrt.-nek és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
17 óra 32 perckor Szabó Zoltán képviselő megérkezik.
8. Napirendi pont: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadása és
végelszámolásának megindítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű
kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A hivatkozott jogszabály 79. § (1)
bekezdése értelmében az a víziközmű, amely gazdasági társaság tulajdonában áll 2013. január 1-jén az
ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog nevezett törvény erejénél fogva ingyenesen, a
tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át.
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Fenti törvény alapján a Képviselő-testület a 310/2012. (XI. 29.) számú határozatában elvi döntést hozott
Bicske és Csabdi települések vízellátó rendszerének osztatlan közös tulajdonként történő
vagyonnyilvántartásba vételéről. Mindazonáltal a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
tulajdonában álló víziközmű vagyonátadásáról is határozni szükséges.
Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű rendszernek képezi részét,
amelynek több ellátásért felelőse is van, őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyoni
érték arányában illeti meg.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján az érintett
önkormányzatoknak arról is szükséges határozni, hogy melyik önkormányzatot bízzák meg - a
törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében – a
képviseletükben eljáró felelősként. Tekintettel arra, hogy Bicske település rendelkezik nagyobb
lakosságszámmal, így célszerű a képviseletet Bicske önkormányzatának ellátni. A víziközmű-rendszer
tulajdonosai az ellátásért felelős e törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban
felmerülő indokolt költségeket – eltérő megállapodás hiányában – víziközmű-rendszeren fennálló
vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.
Fentiek alapján a Bicske-Csabdi-Mány Kft. tulajdonában álló víziközművet 2013. január 1. nappal át kell
adni a tulajdoni hányad arányában a tulajdonos önkormányzatoknak, melyhez mind három tulajdonos
önkormányzat döntése szükséges.
Javasoljuk nevezett víziközművet 2013. január 1-től bérleti üzemeltetési formában üzemeltetni, melyhez
a szerződésmódosítás tervezetet a Fejérvíz ZRt. 2013. március 31-ig elkészíti.
Tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más tevékenységet nem lát el
és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb, mint felére csökkent, határozni szükséges a
társaság végelszámolásának megindításáról is. A taggyűlés a 10/2012. (XI.28.) Taggyűlési határozatában
döntött a végelszámolás 2013. január 1. nappal történő megindításáról és végelszámolónak Ádámné
Bacsó Erikát jelölte ki.
Határozati javaslat:
Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
végelszámolásának megindítása

és

Szolgáltató

Kft.

víziközmű

vagyonátadása

és

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 01.-től a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
víziközmű rendszere, a Fejérvíz ZRt. által 2012. évben végzett beruházások tulajdonjogával együtt
osztatlan közös tulajdonként, tulajdoni hányad arányában Bicske Város Önkormányzata részére 76,61
%-ban, Mány Község Önkormányzata részére 15,46 %-ban, Csabdi Község Önkormányzata részére 7,93
%-ban kerüljön tulajdonba az önkormányzatok vagyonnyilvántartásába.
2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonos törvényben meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése érdekében a képviseletet a nagyobb lakosságszámmal rendelkező tulajdonos,
Bicske Város Önkormányzat lássa el.
3. a vízellátó rendszer esetében az üzemeltetés módját 2013. január 1-től bérleti üzemeltetési szerződés
keretében kívánja biztosítani.
4. tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más tevékenységet nem lát
el, és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb, mint felére csökkent, így elhatározza a
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Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolását és végelszámolóként Ádámné
Bacsó Erikát jelöli ki. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január 1.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tekintettel arra, hogy a mai napon beszéltem a bicskeiekkel, akik elismerték, hogy a 2012. évi mányi
beruházás kapcsán felmerülő vagyonnövekmény Mány Községet illeti meg, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatomat az alábbiak szerint módosítva terjesztem elő:
Határozati javaslat:
Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
végelszámolásának megindítása

és

Szolgáltató

Kft.

víziközmű

vagyonátadása

és

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 1.-től a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
vízközmű rendszere, a Fejérvíz ZRt. által 2012. évben végzett beruházásokból fakadó
vagyonnövekmény kivételével, osztatlan közös tulajdonként, tulajdoni hányad arányában Bicske Város
Önkormányzata részére 76,61 %-ban, Mány Község Önkormányzata részére 15,46 %-ban, Csabdi
Község Önkormányzata részére 7,93 %-ban kerüljön tulajdonba az önkormányzatok
vagyonnyilvántartásába.
2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonos törvényben meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése érdekében a képviseletet a nagyobb lakosságszámmal rendelkező tulajdonos,
Bicske Város Önkormányzat lássa el.
3. a vízellátó rendszer esetében az üzemeltetés módját 2013. január 1-től bérleti üzemeltetési szerződés
keretében kívánja biztosítani.
4. tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más tevékenységet nem lát
el, és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb, mint felére csökkent, így elhatározza a
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolását és végelszámolóként Ádámné
Bacsó Erikát jelöli ki. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január 1.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
161/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadása és
végelszámolásának megindítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 01.-től a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
vízközmű rendszere, a Fejérvíz ZRt. által 2012. évben végzett beruházásokból fakadó
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vagyonnövekmény kivételével, mely teljes egészében Mány Község Önkormányzatát illeti,
osztatlan közös tulajdonként, tulajdoni hányad arányában Bicske Város Önkormányzata részére
76,61 %-ban, Mány Község Önkormányzata részére 15,46 %-ban, Csabdi Község Önkormányzata
részére 7,93 %-ban kerüljön tulajdonba az önkormányzatok vagyonnyilvántartásába.
2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonos törvényben meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése érdekében a képviseletet a nagyobb lakosságszámmal rendelkező
tulajdonos, Bicske Város Önkormányzat lássa el.
3. a vízellátó rendszer esetében az üzemeltetés módját 2013. január 1-től bérleti üzemeltetési
szerződés keretében kívánja biztosítani.
4. tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más tevékenységet nem
lát el, és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb, mint felére csökkent, így
elhatározza a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolását és
végelszámolóként Ádámné Bacsó Erikát jelöli ki. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január 1.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. szeptember 1-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, amely
kimondja:
„97. § (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti
közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben
foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a
kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény
a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig
működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.”
Tehát Óvodánk alapító okiratának felülvizsgálatát, és az új törvényhez történő igazítását 2012.
december 31-ig el kell végeznünk.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően el is végeztük a felülvizsgálatot, és a Tisztelt Képviselő-testület
az alapító okiratot módosította is.
Mielőtt azonban a Magyar Államkincstárnak megküldtük volna a módosítást, egyeztettünk az okirat
tartalmát, és az alábbi kiegészítő módosítás szükségességére hívták fel a figyelmet. Ha most ebben a
kérdésben nem döntünk, hiánypótlási felhívást küldenek.
Ennek megfelelően elkészítettük az alapító okirat módosítását, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az alapító okirat módosítást és azok egységes szerkezetbe foglalt okiratát elfogadni
szíveskedjenek.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
„5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
2. Az alapító okirat 9./ pontja az alábbiak szerint változik:
„9./ Az intézmény típusa Köznevelési intézmény, Óvoda
3. Az alapító okirat 10./ pontja az alábbiak szerint változik:
„10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés”
4. Az alapító okirat 13./. pontja az alábbiak szerint változik:
„13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.”
5. Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint változik:
„15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya –
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti jogviszony.”
6. Az alapító okirat 17./. pontja az alábbiak szerint változik:
„17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
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889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk„
7. Az alapító okirat 19./ pontja az alábbiak szerint változik:
„19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.”
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását a
/2012. (XII.19.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. december 19.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 27.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal,
az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz.,
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.)
ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.), a 29/2012. (III.28.), a
133/2012. (XI.28.)
önkormányzati határozattal, valamint a 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott
alapító okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
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3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda
10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője óvodavezető, akit
pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
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Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, a közoktatásról
szóló 1993. évi XXIX. törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei
között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói
közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem rendelkezik. A
pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u.
67.) rendelkezik.
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21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező Mány, hrsz.:
165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az intézmény
rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használja, de nem
idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti rendelkezési
joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/1992.
(XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.)
ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal, a 103/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.),
133/2012. (XI.28.), valamint 161/2012. (XII.19.),
önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 15.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, az 1. Határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
161/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja
ki:
1. Az alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
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„5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
2. Az alapító okirat 9./ pontja az alábbiak szerint változik:
„9./ Az intézmény típusa Köznevelési intézmény, Óvoda
3. Az alapító okirat 10./ pontja az alábbiak szerint változik:
„10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés”
4. Az alapító okirat 13./. pontja az alábbiak szerint változik:
„13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.”
5. Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint változik:
„15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak
jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti
jogviszony.”
6. Az alapító okirat 17./. pontja az alábbiak szerint változik:
„17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020

Óvodai nevelés

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk„
7. Az alapító okirat 19./ pontja az alábbiak szerint változik:
„19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.”
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Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását
a 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. december 19.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, az 2. Határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
162/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja
hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja
ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz.,
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.)
ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.), a 29/2012. (III.28.), a 133/2012. (XI.28.) önkormányzati
határozattal, valamint a 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda
10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője óvodavezető, akit
pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, a
közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
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„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei
között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és
tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem rendelkezik.
A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány,
Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező Mány,
hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az intézmény
rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használja, de
nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
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22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti rendelkezési
joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/1992.
(XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.)
ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal, a 103/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.),
133/2012. (XI.28.), valamint 161/2012. (XII.19.),
önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon
belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 15.
10. Napirendi pont: Bejelentések
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A következő alkalomra tájékozódnunk kellene, hogy mennyi az értéke a kútnak. Esetleg tehetnénk
ajánlatot a megvásárlásra, akár úgy is, hogy hitelt veszünk fel. Ez egy stratégiai pont lehet.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Rendben van, bár azt rebesgetik, hogy a víz is hatósági áras lesz, de előre nem tudhatjuk, hogy milyen
feltételekkel. Egyéb kérdés?
Bálint Istvánné képviselő:
Mi újság van a térfigyelő kamerákkal?
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A polgárőrség felvállalta, hogy a saját pénzével kiegészíti a bank által adott keretösszeget.
Az összes bejövő útra szeretnénk elhelyezni ilyen kamerát, valószínűleg tavasszal fognak megkezdődni
a szerelési munkálatok.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A pályázat eszközbeszerzésről szól, ha megvásárlásra kerülnek a kamerák és kifizetik az árát, akkor
azonnal mehetnek a szerelési munkálatok.
Amennyiben szükséges, akkor a most felszerelésre kerülő kamerák száma tovább bővíthető az
igényeknek és a pénztárcáknak függvényében.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 18 óra 03 perckor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

