JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község
Önkormányzata Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011.
október 26-án, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Szabó Zoltán képviselő
Varga Mihály képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Igazoltan távol:
Bokodi Sándor képviselő
dr. Török Péter képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen van továbbá:
Rácz Andrea jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 1 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a nyilvános testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő képviselő
megjelent, megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülésről Dr. Török Péter és Szabó Zoltán egyéb elfoglaltságára
tekintettel kimentette magát, Bokodi Sándor bejelentette, hogy gyengélkedik. Dr.
Török Péter képviselő úr jelezte, hogy ha időben Mányra ér, a testületi ülésre később
bejön.
Mint Önök előtt ismeretes Hammer Mátyás, volt polgármester a napokban elhunyt.
Kérem, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk az emléke előtt!
A meghívóban kiküldött napirendi pontokat, a „Döntés a hivatali épület
átalakítására megbízni kívánt kivitelező kiválasztásában” szóló napirendi ponttal és
a „Döntés a pályázaton történő induláson” napirendi ponttal szeretném kiegészíteni.
Ennek megfelelően teszek javaslatot az ülés napirendjére.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2011. október 26-i nyilvános, rendes képviselő-testületi ülés napirendjének
meghatározása
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója

Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete új szociális rendeletének
megtárgyalása
3. A „Mány” név használatának engedélyezése
4. Pedagógiai szakszolgálat feladat-ellátási megállapodás módosítása
5. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása

6. A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás előkészítése
7. Döntés a hivatali épület átalakítására megbízni kívánt kivitelező
kiválasztásában (szóbeli előterjesztés)
8. Döntés Pályázaton történő induláson
9. Bejelentések
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal
kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy a megjelölt sorrendben,
elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
144/2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. október 26-i nyilvános,
napirendjének meghatározása

rendes

képviselő-testületi

ülés

Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója
Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete új szociális
rendeletének megtárgyalása
3. A „Mány” név használatának engedélyezése
4. Pedagógiai szakszolgálat feladat-ellátási megállapodás módosítása
5. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása

6. A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás előkészítése
7.Döntés a hivatali épület átalakítására megbízni kívánt kivitelező
kiválasztásában (szóbeli előterjesztés)
8. Döntés Pályázaton történő induláson
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról

Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónap során többször is egyeztettem Óbarok polgármesterével, hogy
miként tudnánk ügyesen felkészülni a jövő évi szolgáltató-kiválasztásra a
szemétszállítás területén. Múlt alkalommal határoztunk arról, hogy a rendeletünket
úgy kívánjuk módosítani, hogy az a még nem elfogadott, de tervezetként már
megismert és 2012-ben már hatályos jogszabálynak is megfeleljen majd. Ez azt
tartalmazza, hogy a hulladékgazdálkodást csak többségi önkormányzati tulajdonú
cégek végezhetik majd. Ezért azon dolgozunk, hogy miként tudnánk önkormányzati
társulásban létrehozni erre egy saját céget. Én szeretném, ha ez a cég megoldást
jelenthetne az egyéb, településgazdálkodási gondjainkra is. Azt gondolom, hogy még
idejében vagyunk és így még úgy tudjuk alakítani a dolgok menetét, hogy az a falu
lakóinak a minél jobb legyen.
Leader pályázatok ügyében a mai ülésen szeretném ha határozatokat is hoznánk.
Ezért itt csak röviden említem meg, hogy jelenleg öt pályázaton dolgozunk, és
holnap találkozom a területileg illetékes Széchenyi Programiroda munkatársával,
hogy a jövőbeni lehetőségeket vizsgáljuk meg. Az öt téma a már beadott
osztálykirándulás, az iskola tervezett nyári művészeti tábora, az általam tervezett
képzés az Önkéntesből Szakembert tematikával, a polgárőrség pályázatának
támogatása térfigyelőrendszer kialakítására, illetve a Kossuth utca felújítása.
Részt vettem én is azon az ünnepélyes eseményen, amelyen a bicskei
rendőrkapitány úr és a térség polgárőr egyesületei aláírták az együttműködési
megállapodásokat. Ez szükséges feltétele a törvényes működésnek. Jól jellemzi a
kapitányságon történő pozitív változásokat ez az esemény. A megyei főkapitány úr
kihangsúlyozta, hogy egyedülálló ötlet, hogy közösségi ünneppé tette és a
polgármesterek valamint az állomány jelenlétében írták alá a megállapodást.
Felkerült a Belügyminisztérium honlapjára a készülő önkormányzati törvény
tervezete. Ennek apropóján a MÖSZ és a TÖOSZ közös fórumot szervezett
Gödöllőre, amelybe több vidéki helyszínről videokapcsolat segítségével be lehetett
kapcsolódni. Én Győrbe mentem, és onnan vettem részt rajta. A konferencián
egybehangzóan a félelmeiket fogalmazták meg a polgármesterek. Sajnos nem volt
kinek feltenni a kérdéseinket, mert a törvényalkotók részéről meghívott Láng Zsolt
bizottsági elnök úr lemondta a részvételt… Amire készültünk, az „bejött”, mert 3000
főnél húzták meg a vonalat. Az ennél kisebb települések körjegyzőségbe kell
vonuljanak. Sajnos a már meglévő körjegyzőségekről nem rendelkezik a törvény.
Azonban nem rendelkezik a már meglévő körjegyzőségek további sorsáról. Ez azért
aggályos, mert jelenleg körjegyzőségben lehet két nem szomszédos település is, míg
a tervezet kizárólagosan a szomszédos településeket kötelezi a közös hivatal
fenntartására. Ez a mi községünk esetében például a hosszú folyamat eredményeként
kialakított együttműködést szakítaná szét, és kötelezne egy másik létrehozására
Csabdival, amelyikkel már bizonyítottan kudarcba fulladt az együttműködés. És
akkor nem is beszéltünk a keletkezett de feleslegessé vált költségekről.

Ezt és még jó néhány hibát, hiányosságot jeleztem ott a rendezvényen is, de
megküldtem a minisztériumnak és Tessely képviselő úrnak is. Itt csak a
legfontosabbakat említem meg:
A tervezet 45. § (3)-e szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa
képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.
Véleményem szerint ami a lakosságot érinti, az érinti a lakosság adott nemzetiséghez
tartozó tagjait is, ezért nagyon nehezen meghatározható, hogy mikor vehet részt a
zárt ülésen az elnök, akinek jelenléte - titoktartási nyilatkozattal és tanácskozási
joggal - sok esetben építő is lehet.
Az 50. § (4) szerint a megalkotott rendeletet "a képviselő-testület hivatalos
lapjában" kell kihirdetni. Ez hátrányosan érint sok települést – így minket is –, ahol
nem engedhetik meg maguknak, hogy erre saját újságot tartsanak fenn. Ráadásul a
rendeleteket akár havonta és a gyakorlat szerint több esetben rendkívüli üléseken
kell megalkotni, amelyek kihirdetése mind rendkívüli újságszám megjelentetését
követelik meg! Javasoltam, hogy az újságban történő megjelentetés csak lehetőség
legyen, a kötelező az SzMSz szerinti „helyben szokásos” mód legyen csak.
A honlapunkon és a mai Helyi Témában is megjelent híradás arról, hogy a „72
óra kompromisszum nélkül” program keretében önkéntesek dolgoztak két héttel
ezelőtti hétvégén Mányon. Lefestették a hősi emlékmű kerítését és az udvaron álló
tűzoltó szerkocsikat. Hozzánk a Regnum Marianum Katolikus Közösség azon
fiataljai jöttek, akik a Zsámbéki-medence területén élnek. Voltak köztük mányiak is,
de többségük Zsámbékról, Pátyról és Nagykovácsiból érkezett, de voltak más
településekről is. A program elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú
tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsági
közösségekben folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és rámutasson,
mire képesek a fiatalok, ha összefognak. Célja továbbá, hogy a fiatalok számára
lehetőséget kínáljon arra, hogy a hitükből fakadó szolgálatukat életszerű módon,
országos és ökumenikus dimenzióban végezhessék.
A hétvégén volt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
ünnepség, amelyen idén is az iskola tanulóinak szereplése színesített. Köszönöm a
pedagógusok felkészítő munkáját és a szereplők részvételét.
Ugyanezen a napon délelőtt a bicskei ünnepség keretében adtuk át az új
autóbuszmegálló párt a gimnázium előtt. Amióta átépítették a városközpontot, azóta
okozott gondot az egészségügyi központba való eljutás, mert a közelebbi megálló is a
Műszaki Áruháznál van. Ez főleg az időseknek, betegeknek nagyon messze volt. A
kezdetektől próbálkoztam különböző módokon egy új megálló kialakítását elérni, de
most végre a kistérségi polgármestereket is meggyőzve a VTKÖT keretéből
megépítettük.
Fontos tárgyalást folytattam a Fejérvíz Zrt. Képviselőivel a B-Cs-M kút
üzemeltetésével kapcsolatban. Amennyiben a társönkormányzatokkal is sikerül
megegyezni, Akár már a következő évben csökkenhet a jelenlegi vízdíj, majd a
beruházást követően további, jelentős csökkentés is elérhető lesz. Ezügyben a jövő
héten várható tulajdonosi közgyűlés.
A honlapon megjelentettem a téli síkosságmentesítés felhívását. Előzetesen
tájékozódva az idén Sárközi Zsigmond valószínűleg nem fog jelentkezni a feladatra.

Remélem lesz alkalmas pályázó. Szeretném elérni, hogy a faluban legyen a gép és az
ember, hogy ne okozzon késedelmet az idejutás.
Köszönöm a figyelmet, kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló a beszámolóhoz? Ha
nincs, kérem, szavazzunk.
Határozati javaslat:
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester
előző időszakban végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
145/2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
polgármester beszámolóját előző időszakban végzett munkájáról elfogadja

a

1. Napirendi pont: A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ötv. 92. § (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó
éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja
jóvá.
A Ber. 22. § (1) bekezdése szerint:
A költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét megküldi a fejezet felügyeletét ellátó költségvetési szerv belső ellenőrzési
egységének vezetője (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyző, többcélú kistérségi
társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetője) részére
minden év november 15-éig.
Az ellenőrzési terv tartami előírásaira vonatkozóan a Ber. rendelkezik, melyből a 21.
§ (2) ill. (3) bekezdése alapján. Eszerint az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés
alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló
erőforrásokon kell alapulnia, az éves ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzési tervet
megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre.
Mány Község Önkormányzatának belső ellenőrzési terve – a társulási szerződés
alapján – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás kereteiben készül el,
mert a belső ellenőrzés feladatait a Társulás keretein belül láttatja el.
A témakörök kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy a Kistérség akkor tudja lehívni
a belső ellenőrzés normatíváját, ha a két téma közül legalább az egyik az
intézmények működésével kapcsolatos.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás az általa elkészített végleges tervet még nem tudja
megküldeni, mert végső elkészítési határideje 2010. november 15. A Képviselőtestületnek a településszintű ellenőrzési tervet kell elfogadnia.
Mány tekintetében a szociális normatíva visszaigénylések ellenőrzése 2010-ben
megtörtént, utóellenőrzésére pedig a napokban kerül sor. Mány-Óbarok Községek
Körjegyzősége azonban már nem csak Mány, de Óbarok tekintetében is ellátja a
Hivatali teendőket, és az Óbaroki szociális normatíva visszaigénylés ellenőrzése
Óbarok tekintetében fontos. Ezért kérem, hogy a körjegyző által javasolt témákra
vonatkozó alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzésére részére a
településszintű belső ellenőrzési tervet 2012. évre az alábbiak szerint határozza meg:
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége tekintetében pénztárkezelés és a
könyvelés iratai iratkezelésének rendjének ellenőrzése,
2. Az intézmények tekintetében pedig a Hársfadombi Általános Iskola és
Mesevár Óvoda ügyiratkezelési rendjének belső ellenőrzése.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Polgármester
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75 /2011. (X.24) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső részére a településszintű belső
ellenőrzési tervet 2012. évre az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek:
1 Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége tekintetében pénztárkezelés és a
könyvelés iratai iratkezelésének rendjének ellenőrzése,
2 Az intézmények tekintetében pedig a Hársfadombi Általános Iskola és
Mesevár Óvoda ügyiratkezelési rendjének belső ellenőrzése.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatosan
kérdésük, vagy javaslatuk?

Ha nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
146/2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzésére részére a
településszintű belső ellenőrzési tervet 2012. évre az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége tekintetében pénztárkezelés és a
könyvelés iratai iratkezelésének rendjének ellenőrzése,
2. Az intézmények tekintetében pedig a Hársfadombi Általános Iskola és
Mesevár Óvoda ügyiratkezelési rendjének belső ellenőrzése.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Polgármester
2. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete új szociális
rendeletének megtárgyalása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes a közelmúltban változott a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, amelynek
következtében Önkormányzatunknak lehetősége nyílt arra, hogy a bérpótló
támogatásban részesülő polgárok számára bizonyos magatartási szabályokat írjon
elő. Ilyen pl. a lakókörnyezetük tisztán tartása.
Ezen kívül még számos helyen változott a fent említett törvény. Ilyenek például:
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a pénzbeli és természetbeni ellátás
megállapításához szükséges, a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetét igazoló nyilatkozat
tartalmának, illetve a benyújtásának részletes szabályozása, azzal a feltétellel, hogy ha
ezekről jogszabály pl. törvény, vagy kormányrendelet, vagy miniszteri rendelet másként nem
rendelkezik. A szabályozásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet rögzít bizonyos eljárási szabályokat.
Az Szt. fenti rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat képviselő testülete a
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítse, illetve a szociálisan rászorultak részére
más pénzbeli támogatásokat állapítson meg. E jogkörükben a települési önkormányzatok
képviselő-testülete az átmeneti segély több formájáról rendelkezett. Az Szt-ben nem
szabályozott pénzbeli támogatások.

Az Szt.-vel ellentétes az olyan pénzbeli támogatás, amelyet nem szociális rászorultságtól
függően állapított meg az önkormányzat.
Szabályozni kell, hogy az átmeneti segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, illetve a
köztemetés költsége megtérítésének elengedése iránti kérelmet hová kell benyújtani, vagyis
azon kérelmek vonatkozásában kell rendeletet alkotni, amelyek a képviselő-testület
(átruházott hatáskörben a bizottság, vagy polgármester) hatáskörébe tartoznak.
Csak a képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások kifizetésére, folyósítására,
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapíthat meg az önkormányzat a rendeletében. A
jegyzői hatáskörben lévőket nem szabályozhatja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelem elbírálásáról szól, a
természetben nyújtott ellátások esetén a Ket. illetékességi szabályait kell alkalmazni.
Az önkormányzat nem zárhat ki olyanokat a támogatásból, akik az öregségi nyugdíjminimum
200 %-ának megfelelő, vagy attól kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, illetve akiknek az
összjövedelméhez viszonyított lakásfenntartási költsége a jövedelem 30 %-a vagy attól
magasabb.
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja felhatalmazást ad az
önkormányzatnak, hogy rendeletben határozza meg a lakásfenntartási támogatás
megállapításához szükséges jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást.
Az önkormányzat a rendeletében nem zárhatja ki azokat a támogatásból, akiknek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum összegével, egyedül álló (hajadon, özvegy stb.) esetében az öregségi nyugdíj minimum 150 %-ával egyezik meg vagy attól alacsonyabb.
Nem lehet feltételként előírni, hogy az ápolásra szoruló hozzátartozónak is az adott
önkormányzat területén kell bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznie ( mind az ápolónak,
mind az ápoltnak helyi lakosnak kell lennie), ugyanis az ápolási díj nem a gondozottnak
nyújtott támogatás, hanem az ápolást ellátó hozzátartozónak, így csak az ő vonatkozásában
lehet feltételként a lakóhelyet kikötni.
A fent hivatkozott rendeleten kívül az elmúlt évben lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, amely egységesíteni kívánta a jogszabályok megjelenését és norma
tartalmát. A rendelet szerint a 2010-től megalkotott jogszabályok már nem tartalmazhatnak
olyan rendelkezéseket, amelyeket más jogszabály már tartalmaz.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének jelenleg hatályban lévő, a
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2009. (I.28.) számú önkormányzati
rendelete még a régi szabályok szerint készült, így nem felel meg az IRM rendelet
előírásainak sem.
A fentiek miatt véleményem szerint új szociális rendelet megalkotása szükséges,
amely összhangban van a hatályos jogszabályokkal.
A rendelet tervezetet a jelen előterjesztéshez csatolom, és kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy azt első olvasatban megtárgyalni szíveskedjék.

A rendelalkotási javaslatot a következő képviselő-testületi ülésen szeretném
benyújtani.
Bálint Istvánné képviselő:
Nekem az lenne az egyik kérdésem, hogy lehet-e bárkit arra kényszeríteni, hogy
nyisson bankszámlát?
Ugron Zoltán polgármester:
Természetesen nem, de javasolhatjuk, illetve akinek van, annak lehet arra utalni a
segélyt. Ez nagyon megkönnyíti a kifizetést, mely jó az ügyfélnek, és jó az
ügyintézőnek is, hiszen nem kell annyi pénzt a kasszában tartani .
Egyébként a munkaügyi központ is átutalással fizet.
A 6. § -ban van egy opcionálisan betehető rész, kérdés, hogy akarjuk-e bővíteni a
szociálisan segélyezhetők körét a helyi költségvetés terhére.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem, ha az a mi költségvetésünk terhére megy, akkor nem szerencsés tovább
bővíteni a kört.
Bálint Istvánné képviselő:
Szerintem sem, mert így is nagyon sok pénz megy el a segélyezésre.
Ugron Zoltán polgármester:
Rendben van akkor azt kivesszük a tervezetből.
A 12. § (4) bekezdésben foglaltak szerint számlával kellene igazolni, hogy mire
költötték a pénzt. Szerintem ez sokszor nehézkes, kérdezem Önöket, hogy mit
szólnának hozzá, ha a számlával való igazolás helyett az elszámolási kötelezettség
kerülne bele, és csinálnánk egy mellékletet, egy elszámoló lapot, ahol tételesen fel
kell sorolni, hogy mire költötték a pénzt.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem az jó lenne.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem is, mert pl. a buszon számlát kérni nem egyszerű.
Ugron Zoltán polgármester:
A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti a sürgősen rászorulókat a
14. § -ban foglaltak szerint. A (4) bekezdés alapján a megállapított támogatás a
gyógyszertár részére kerül kifizetésre.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem vegye át a pénzt az ügyfél, és másnap számoljon el vele.

Ugron Zoltán polgármester:
Eddig volt olyan, hogy ha nem láttuk biztosítottnak, hogy a kérelmező valóban
gyógyszerre fogja költeni a pénzt, akkor természetbeni juttatást kapott, azaz mi
megvettük, ami kell, és a kezébe adtuk.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem sürgős esetben nincs idő arra, hogy a kérelmezési eljárást (belekalkulálva
azt is, hogy a polgármester úr esetleg nem tartózkodik a hivatalban), majd
bevásárlást végig várja az ügyfél. Ha nem tudjuk ezt a folyamatot felgyorsítani,
akkor vegyük ki a §-ból, hogy sürgősségi ellátás.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Tudomásul kell venni, hogy a hivatalban van egy ügymenet, azaz nem úgy működik
a dolog, hogy mindenki mindent eldob és azonnal fizet.
Szerintem legyen úgy, hogy rendelje meg a patikában, mi kifizetjük, és másnap
mehet érte.
Varga Mihály képviselő:
De akkor az már nem sürgősségi gyógyszer.
Ugron Zoltán polgármester:
A következő kérdés a 16. § (3) tüzelő támogatás. A támogatás értékének, az átmeneti
segély maximumához igazodva 10.000,-Ft-ot határoztunk meg. Gondolom ezzel
egyet tudnak érteni.
Kérem a tisztelt képviselő társaimat, hogy amennyiben bármilyen javaslatuk vagy
észrevételük lenne a szociális rendelettel kapcsolatban, azt a legközelebbi testületi
ülésig e-mailben jelezze.
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Bizonyára észre vették, hogy kicsit rövidebb lett a rendelet, mint az előző, ennek az
az oka, hogy az új jogalkotási törvény és jogszabály szerkesztési rendelet
következtében kizárólag az önkormányzat hatáskörébe tartozó segélyek szerepelnek,
a jegyzői nem, mert
3. Napirendi pont: A „Mány” név használatának engedélyezése
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Zeke Zoltán a bejegyzés alatt álló Bicskei Huszárzenekar és Mányi Majorett
Kulturális Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-területhez,
hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Egyesület nevében szerepeltessék a „Mányi”
elnevezést.
A hozzájárulás beszerzésére a Fejér Megyei Bíróság Pk.60.131/2011/2. számú
végzésében hívta fel az Egyesületet.
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint:

„7. § (1) A társadalmi szervezet elnevezése és célja - az érdekelt jogi személy
hozzájárulása nélkül - nem keltheti azt a látszatot, hogy a társadalmi szervezet a
tevékenységét más jogi személy tevékenységéhez kapcsolódóan fejti ki.”
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. tv. 4.§ (5) bekezdése alapján „A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a
Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez
másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben
szerepeltetni.”
Mivel az Egyesület a mányi Mazsorettel ténylegesen együttműködik, és
településünknek ebből előnye származik, kérem a Tisztelt Képviselő-területet, hogy
névhasználathoz hozzájárulni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A „Mány” név használatának engedélyezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a Bicskei Huszárzenekar és Mányi Majorett Kulturális Egyesület
nevében a „Mányi” kifejezés szerepeljen.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy van- e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ez most hogyan kell értelmezni?
Ugron Zoltán polgármester:
A mányi mazsoretteseknek a fellépéseik során szükségük van egy zenekarra, akik a
muzsikát szolgáltatja, és tekintve, hogy jelenleg semmilyen jogi szervezetbe nem
tartoznak, úgy döntöttek, hogy összeállnak a bicskei huszárzenekarral és alakítanak
egy egyesületet, melynek a nevében szerepelne a „mányi” szó is, ehhez szeretnék az
engedélyt kérni.
Bálint Istvánné képviselő:
Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a jövőben, ha a mazsorettesek pályáznak az
önkormányzatnál, akkor mi fogjuk támogatni a bicskei zenekart is?
Ugron Zoltán polgármester:
Természetesen nem, úgy támogatjuk majd őket, hogy a szerződésben
meghatározzuk, hogy a kapott pénzt mire költhetik, céltámogatást kapnak.

Varga Mihály képviselő:
Úgy kell ezt elképzelni, mint például egy vadásztársaságot, ahol több település is
érintve van. Egyszerűen szükségük van egymásra, és nekünk jó, ha jól tudnak majd
együttműködni.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem Önöket, szavazzunk!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
147 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A „Mány” név használatának engedélyezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a Bicskei Huszárzenekar és Mányi Majorett Kulturális Egyesület
nevében a „Mányi” kifejezés szerepeljen.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Polgármester
17 óra 30 perckor megérkezik Török Péter képviselő

4. Napirendi pont: Pedagógiai szakszolgálat feladat-ellátási megállapodás
módosítása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vértes TKÖT szeptember 21-i ülésén felülvizsgálta a kistérségi pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodást, és elfogadta annak
módosítását.
A megállapodás felülvizsgálatát az időközben bekövetkezett törvényi változások, az
előző évek gyakorlatainak tapasztalatai, továbbá technikai átvezetések indokolják.
- A feladat-ellátásban részt vevő települések képviseletét ellátó személyek
adatainak frissítése.
- Óbarok Község Önkormányzat felvétele a szerződő felek közé. A szerződéskötés
időpontja után döntött úgy a település, hogy részt kíván venni a feladatellátásban.
- Kikerül a szerződésből Tabajd Község Önkormányzata. 2010-től nem vesz részt
a feladat-ellátásban, a gyógytestnevelési és logopédiai eszközöket visszaadta,
saját intézményt nem tart fenn. (A feladat-ellátáshoz szükséges létszámhatárt
nem veszélyezteti.)
- Kikerül a szerződésből Kajászó Község Önkormányzata, 2012. január 1-jével
nem lesz tagja a kistérségnek. (A feladat-ellátáshoz szükséges létszámhatárt
nem veszélyezteti.)

- I. fejezet Megállapodás résztvevői 3. pont „Bicskei Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata” szövegrész helyett „Bicskei Kistérség Egységes Pedagógia
Szakszolgálata” szöveg lép az ellátó intézmény névváltozása miatt.
- II. fejezet 1. Megállapodás tartalma és a 2. Feladatellátás tartalma alfejezetekben
a „14/1994. (VI.24.) MKM rendelet” szövegrész helyett a „4/2010. (I.19.) OKM
rendelet” szövegrész lép. Az MKM rendelet hatályát vesztette.
- II. fejezet 2. Feladatellátás tartalma alfejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Vértes TKÖT, mint intézményfenntartó kijelenti, hogy tudomással bír
arról, hogy a logopédiai ellátást heti 1 alkalommal, a gyógytestnevelést
legalább heti 2 alkalommal kell az általa fenntartott intézmény útján
biztosítania. A feladat-ellátásban részt vevők intézményei az egyéb tanórabeosztáshoz közvetlenül kapcsolódó időpontokban biztosítják a foglalkozások
helyszíneit. A szolgáltatást igénybe vevő intézmény az ellátó intézmény felé 3
nappal korábban jelzi, amennyiben a megtartandó óra időpontjának
átszervezése szükséges.”
A szövegrész beillesztését az indokolja, hogy a közoktatási törvény
megváltoztatta a gyógytestnevelés heti óraszámát egyről kettőre. Az azon való
megjelenés is kötelező a tanulónak, továbbá a tanuló érdemjegyet kap
gyógytestnevelésből félévkor és évvégén.
- III. fejezet 1. Személyi feltételek alfejezetben a „6 fő” szövegrész helyébe a „12
fő” szövegrész lép. Megnövekedett a szakemberek száma az ellátotti létszám
és a törvényben megnövekedett kötelező foglalkozások száma miatt.
- III. fejezet 3. Feladatellátás finanszírozása a költségek viselése, megosztása
alfejezetben a „lakosság” szövegrész helyébe az „ellátottak” szövegrész lép. A
pénzügyi hozzájárulás mértékét az ellátottak száma és a feladatellátás száma
alapján kerül megállapításra.
- III. fejezet 5. Pénzügyi hozzájárulás teljesítése alfejezet második mondata „ A
2009. évi pénzügyi hozzájárulás 2009. augusztus 1. – 2009. december 31.
közötti feladatellátásra jutó időarányos részét 2010. január 31-ig teljesítik.”
törlésre kerül.
- III. fejezet 6. Elszámolás alfejezet második mondata az alábbi szövegrésszel
egészül
ki:
„ … kivéve, ha a többletkiadás pályázaton nyert támogatás terhére valósul
meg, és nem befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának
mértékét.”
- IV. fejezet kiegészül a „2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás” alfejezettel, s a
jelenlegi 2-4 pontok számozása 4-5 pontokra változik:
„2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás:
A csatlakozni kívánó tagi önkormányzat jelen megállapodás szabályai és
feltételei betartásával csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát a tárgyévet
megelőző szeptember 30. napjáig kell meghozni és a Társulási Tanács részére
megküldeni. A határozatnak tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy a
csatlakozó tagi önkormányzat a jelen szerződés rendelkezéseit megismerte és
azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A csatlakozás elfogadásáról a
Társulási Tanács dönt. A csatlakozás kizárólag az év első hónapjának első
napjára szóló hatállyal történhet.”

- A megállapodás 3. számú mellékletét képező fajlagos költségmutató táblázatban
a számításnál figyelembe vehető tételek közül törlésre kerül az EHO (1950.-Ft),
hajtó- és kenőanyag, értékcsökkenési leírás, kötelező biztosítás, CASCO,
autópályadíj. Az egyéb költségek kategória új tétele a „rehabilitációs járulék”.
A megállapodás módosításának érvénybelépéshez minden abban részvevő település
képviselő-testületének minősített többségű jóváhagyó határozata szükséges.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy van-e busza a Kistérségnek? Nem
lehetne azt a buszt használni például arra, hogy a gyermekeket úszni vigyük?
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, ez engem is nagyon zavar, néhány önkormányzat van, akikkel azt kértük, hogy
üzemanyagköltségért és a sofőr díjának kifizetése mellett használhassuk a kisbuszt,
de akárhogy is szeretnénk nem megy át a kistérségi szavazáson. Toók Gabriella
minden alkalommal elmagyarázza, hogy önköltségi áron lehet csak bérbe adni a
járművet, így mi rendszeresen három ellenszavazattal kinyilvánítjuk a
nemtetszésünket, de sajnos nem jutunk előbbre.
Varga Mihály képviselő:
Ha jól értem, akkor a fenntartónak bérbe kell vennie a buszt, ha szeretné használni?
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, és ez felháborító! A kistérségek helyett előre láthatólag járások lesznek, bízom
abban, hogy akkor talán lesz változás.
Határozati javaslat:
Tárgy: Pedagógiai szakszolgálat feladat-ellátási megállapodás módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok
ellátásáról szóló megállapodás módosítását az alábbi tartalommal jóváhagyja:
- A feladat-ellátásban részt vevő települések képviseletét ellátó személyek adatainak
frissítése.
- Óbarok Község Önkormányzat felvétele a szerződő felek közé.
- Tabajd és Kajászó önkormányzatok törlése a résztvevők közül.
- I. fejezet Megállapodás résztvevői 3. pont „Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata”
szövegrész helyett „Bicskei Kistérség Egységes Pedagógia Szakszolgálata” szövegrész
kerül.
- II. fejezet 1. Megállapodás tartalma és a 2. Feladatellátás tartalma alfejezetekben a
„14/1994. (VI.24.) MKM rendelet” szövegrész helyett a „4/2010. (I.19.) OKM
rendelet” szövegrész kerül.
- II. fejezet 2. Feladatellátás tartalma alfejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Vértes TKÖT, mint intézményfenntartó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy
a logopédiai ellátást heti 1 alkalommal, a gyógytestnevelést legalább heti 2 alkalommal
kell az általa fenntartott intézmény útján biztosítania,. A feladat-ellátásban részt vevők
intézményei az egyéb tanóra-beosztáshoz közvetlenül kapcsolódó időpontokban
biztosítják a foglalkozások helyszíneit. A szolgáltatást igénybe vevő intézmény az
ellátó intézmény felé 3 nappal korábban jelzi, amennyiben a megtartandó óra
időpontjának átszervezése szükséges.”

- III. fejezet 1. Személyi feltételek alfejezetben a „6 fő” szövegrész helyébe a „12 fő”
szövegrész kerül.
- III. fejezet 3. Feladatellátás finanszírozása a költségek viselése, megosztása alfejezetben a
„lakosság” szövegrész helyébe az „ellátottak” szövegrész kerül.
- III. fejezet 5. Pénzügyi hozzájárulás teljesítése alfejezet második mondata: „ A 2009. évi
pénzügyi hozzájárulás 2009. augusztus 1. – 2009. december 31. közötti feladatellátásra
jutó időarányos részét 2010. január 31-ig teljesítik.” szöveg törlésre kerül.
- III. fejezet 6. Elszámolás alfejezet második mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ … kivéve, ha a többletkiadás pályázaton nyert támogatás terhére valósul meg, és
nem befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértékét.
- IV. fejezet kiegészül a „2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás” alfejezettel, s a
jelenlegi 2-4 pontok számozása 4-5 pontokra változik:
„2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás:
A csatlakozni kívánó tagi önkormányzat jelen megállapodás szabályai és feltételei
betartásával csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát a tárgyévet megelőző
szeptember 30. napjáig kell meghozni és a Társulási Tanács részére megküldeni. A
határozatnak tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy a csatlakozó tagi
önkormányzat a jelen szerződés rendelkezéseit megismerte és azt magára nézve
kötelezőnek fogadja el. A csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. A
csatlakozás kizárólag az év első hónapjának első napjára szóló hatállyal történhet.”
- A megállapodás 3. számú mellékletét képező fajlagos költségmutató táblázatban a
számításnál figyelembe vehető tételek közül törlésre kerül az EHO (1950.-Ft), hajtóés kenőanyag, értékcsökkenési leírás, kötelező biztosítás, CASCO, autópályadíj. Az
egyéb költségek kategória új tétele a „rehabilitációs járulék”.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatosan
kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a javaslatot!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
148 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Pedagógiai szakszolgálat feladat-ellátási megállapodás módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálati
feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítását az alábbi tartalommal
jóváhagyja:
- A feladat-ellátásban részt vevő települések képviseletét ellátó személyek
adatainak frissítése.
- Óbarok Község Önkormányzat felvétele a szerződő felek közé.
- Tabajd és Kajászó önkormányzatok törlése a résztvevők közül.
- I. fejezet Megállapodás résztvevői 3. pont „Bicskei Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata” szövegrész helyett „Bicskei Kistérség Egységes Pedagógia
Szakszolgálata” szövegrész kerül.

- II. fejezet 1. Megállapodás tartalma és a 2. Feladatellátás tartalma alfejezetekben
a „14/1994. (VI.24.) MKM rendelet” szövegrész helyett a „4/2010. (I.19.) OKM
rendelet” szövegrész kerül.
- II. fejezet 2. Feladatellátás tartalma alfejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Vértes TKÖT, mint intézményfenntartó kijelenti, hogy tudomással bír
arról, hogy a logopédiai ellátást heti 1 alkalommal, a gyógytestnevelést
legalább heti 2 alkalommal kell az általa fenntartott intézmény útján
biztosítania,. A feladat-ellátásban részt vevők intézményei az egyéb tanórabeosztáshoz közvetlenül kapcsolódó időpontokban biztosítják a foglalkozások
helyszíneit. A szolgáltatást igénybe vevő intézmény az ellátó intézmény felé 3
nappal korábban jelzi, amennyiben a megtartandó óra időpontjának
átszervezése szükséges.”
- III. fejezet 1. Személyi feltételek alfejezetben a „6 fő” szövegrész helyébe a „12
fő” szövegrész kerül.
- III. fejezet 3. Feladatellátás finanszírozása a költségek viselése, megosztása
alfejezetben a „lakosság” szövegrész helyébe az „ellátottak” szövegrész kerül.
- III. fejezet 5. Pénzügyi hozzájárulás teljesítése alfejezet második mondata: „ A
2009. évi pénzügyi hozzájárulás 2009. augusztus 1. – 2009. december 31. közötti
feladatellátásra jutó időarányos részét 2010. január 31-ig teljesítik.” szöveg
törlésre kerül.
- III. fejezet 6. Elszámolás alfejezet második mondata az alábbi szövegrésszel
egészül
ki:
„ … kivéve, ha a többletkiadás pályázaton nyert támogatás terhére valósul
meg, és nem befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának
mértékét.
- IV. fejezet kiegészül a „2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás” alfejezettel, s
a jelenlegi 2-4 pontok számozása 4-5 pontokra változik:
„2. A feladatellátáshoz történő csatlakozás:
A csatlakozni kívánó tagi önkormányzat jelen megállapodás szabályai és
feltételei betartásával csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát a tárgyévet
megelőző szeptember 30. napjáig kell meghozni és a Társulási Tanács részére
megküldeni. A határozatnak tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy a
csatlakozó tagi önkormányzat a jelen szerződés rendelkezéseit megismerte és
azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A csatlakozás elfogadásáról a
Társulási Tanács dönt. A csatlakozás kizárólag az év első hónapjának első
napjára szóló hatállyal történhet.”
- A megállapodás 3. számú mellékletét képező fajlagos költségmutató táblázatban
a számításnál figyelembe vehető tételek közül törlésre kerül az EHO (1950.Ft), hajtó- és kenőanyag, értékcsökkenési leírás, kötelező biztosítás, CASCO,
autópályadíj. Az egyéb költségek kategória új tétele a „rehabilitációs járulék”.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5. Napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vértes TKÖT 2011. június 22-én elfogadta a „Társulási Megállapodás” módosítását.
A megállapodás akkor lép életbe, ha a társulásban részt vevő Képviselő-testületek
mindegyike minősített többséggel elfogadja.
A megállapodást egységes szerkezetbe foglalták, az előterjesztéshez csatolt
szövegben a dőlt betűvel jelzett a változtatott rész. A megállapodás függeléke az
SzMSz.
A határozatban csak a megállapodást kell elfogadtatni, az SzMSz ennek szoros része,
erről nem kell külön szavaznia a Tisztelt Képviselő-testületnek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi
Megállapodás módosításának elfogadása

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás – az előterjesztéshez csatolt – Társulási
megállapodásának módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
149/2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás – az előterjesztéshez csatolt –
Társulási megállapodásának módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás előkészítése
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem Bálint Istvánnét, a Humánerőforrások Bizottság elnökét, tegye meg szóbeli
előterjesztését!
Bálint Istvánné a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület!

A Humánerőforrások Bizottságának határozatát szeretném Önök felé továbbítani:
101/2011.(X.5.) számú Humánerőforrások Bizottsági Határozat
Tárgy: A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás
Mány Község Önkormányzata Humánerőforrások Bizottsága felkéri Mány Község
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy döntsön a szociális alapon nyújtott tüzelő
támogatáshoz szükséges fa mennyiségéről és beszerzési módjáról.
Az elmúlt évben 30 erdei méter fa került kiosztásra, ez a mennyiség biztos, hogy idén
is szükséges lesz, tekintettel arra, hogy folyamatosan nagyon sok kérelem érkezik a
Hivatalba.
Csizmadia Zsolt, a bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
76 /2011. (X.24) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a szétosztható fa mennyiségét 30 erdei méterben maximálja.
Javasolja továbbá, hogy a tüzelőtámogatás keretében nyújtott fa mennyiségét
elsősorban a helyi kitermelés fedezze, és ezen mennyiségén túl szükséges tüzelőt, az
átmeneti segélykeret terhére szerezze be.
Ugron Zoltán polgármester:
Úgy tudom, hogy kb. 20 erdei méter fa van, ami kivágható, a többit meg kellene
venni az átmeneti segélykeret terhére.
Bálint Istvánné a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
Orsós Zoltán is ajánlott egy lehetőséget, 17.000,-Ft/erdei méter áron.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Jobb lenne, ha tavassal vágnánk a téli tüzelőt, hogy kiszáradjon.
Ugron Zoltán polgármester:
Sajnos akkor még nincs emberünk a közfoglalkoztatásban, aki kivágja a fát.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Úgy tudom, hogy minden évben külön-külön meg kell kérni a fakivágási engedélyt,
amely egy évre szól.
Ugron Zoltán polgármester:
Én aláírtam az erre vonatkozó dokumentumot.
Bálint Istvánné a Humánerőforrások Bizottság elnöke:

A Humánerőforrások Bizottsága időarányosan kevesebbet költött. Kb. 300e forint
marad vissza előre láthatóan a segélykeretből, annak a terhére tudjuk vállalni a
tüzelő vásárlásának a költségeit.
Ugron Zoltán polgármester:
A fentiek alapján megteszem a határozati javaslatomat:
Határozati javaslat:
Tárgy: A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tüzelő
támogatás keretében szétosztható fa mennyiségét 30 erdei méterben maximálja.
Javasolja továbbá, hogy a tüzelőtámogatás keretében nyújtott fa mennyiségét
elsősorban a helyi kitermelés fedezze, és ezen mennyiségén túl szükséges tüzelőt, az
átmeneti segélykeret terhére szerezze be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
150 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A szociális alapon nyújtott tüzelő támogatás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tüzelő
támogatás keretében szétosztható fa mennyiségét 30 erdei méterben maximálja.
Javasolja továbbá, hogy a tüzelőtámogatás keretében nyújtott fa mennyiségét
elsősorban a helyi kitermelés fedezze, és ezen mennyiségén túl szükséges tüzelőt,
az átmeneti segélykeret terhére szerezze be.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. Napirendi pont: Döntés a hivatali épület átalakítására megbízni kívánt
kivitelező kiválasztásában
Ugron Zoltán polgármester:
Az elmúlt alkalommal beszéltünk már az orvosi rendelő és a gyógyszertár
átalakításáról, valamint a fogorvosi rendelő kialakításáról.
Azóta, a meglévő ajánlaton kívül még egy ajánlat érkezett Bernvallner Vilmostól, aki
ránézésre lényegesen kedvezőbb ajánlatot tett, mint Szabó Zoltán.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy meghirdetjük például a Szuperinfóban,
kérdezem, hogy megtörtént-e?

Ugron Zoltán polgármester:
Megtörtént a hirdetés, bár nem a Szuperinfóban, hanem Mány Község Honlapján.
Sajnos így is csak két pályázat érkezett. Én magam is megkerestem vállalkozókat, de
végül egyik sem pályázott.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ezt a két ajánlatot tekintve nagyon nehéz dönteni, nagy a két ajánlat közötti
különbség, részletesen össze kellene hasonlítani.
Varga Mihály képviselő:
Tulajdonképpen nincs túl sok hasonlítgatni való, hiszen a Bernwallner ajánlata
mindenből a fele.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én akkor is azt mondom, hogy a Szuperinfóban kellene hirdetni, hogy többen
tudjanak a lehetőségről.
Ugron Zoltán polgármester:
Az a helyzet, hogy ennél az összegnél elegendő, ha szétküldjük az ajánlattételi
felhívást, amit én meg is tettem, de végül sorra léptek vissza a vállalkozók, illetve
sorra nem tettek ajánlatot. Engem is zavar, hogy a Szabó Zoltán ajánlatán kívül,
Bernwallner Vilmos küldte el az ajánlatát, de más nem. Nem könnyű így dönteni,
jobb lenne, ha itt sorakoznának a pályázati anyagok, amik közül választani tudnánk.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Úgy tudom, hogy az árkülönbségnek az az oka, hogy ő generálkivitelezőnek nem kell
áfát fizetnie.
Ugron Zoltán polgármester:
Ennek utána kell nézni, hogy ne akkor érjen esetleg meglepetés, amikor kiderül, hogy
erre még nekünk kell az áfát kifizetnünk.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én javasolnám azt is, ha építkezésre kerül a sor, akkor egy minőségi ellenőrt kellene
fogadnunk megbízási szerződéssel, mert különben honnan tudnánk, hogy valóban az
az anyag kerül-e beépítésre?
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, utána kell néznünk annak is, hogy mennyiért vállalják az ellenőrzést?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én úgy tudom, hogy %-ért szokták vállalni.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdeztem a Bernwallner Vilmos kivitelezőt, hogy az ő ajánlata mitől lesz ennyivel
olcsóbb. Azt mondta, hogy a levegőztető-rendszer helyett talált egy sokkal olcsóbbat
és az vett vissza egy nagy összeget a végárból.
Kérdés, hogy van-e 6 millió Ft?

Csizmadia Zsolt képviselő:
Én úgy tudom, hogy van erre 6millió elkülönítve.
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, van egyszer 1,8 millió és egyszer 4 millió Ft, melyet kifejezetten erre a célra
tartogatunk.
Varga Mihály képviselő:
Én csak annyit kérdezek, hogy ez az ár jó?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem ne legyünk idealisták, ez az átalakítás nem lesz 4 millió akárhogy is
szeretnénk.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Mi lenne, ha a fogászat a gyógyszertár hátsó részébe, az ügyfélszolgálat, a volt
ügyvédi irodába kerülne?
Ugron Zoltán polgármester:
Ahhoz, hogy az úgy működjön akkor is át kellene építeni, mert várótermet,
mozgáskorlátozott WC-t ki kell alakítani.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nekem tetszik az ötlet, mert így sokkal olcsóbb lenne.
Ugron Zoltán polgármester:
-kivetíti a terveket.
Ha összehasonlítjuk, látjuk, hogy nem így van.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem, ha a Bernwallner esetleges megbízásával nem kell áfát fizetnünk akkor
legyen ő megbízva és ne gondolkodjunk a másik lehetőségen. Az alternatív
lehetőségen csak akkor kezdjünk gondolkodni, ha áfát kell fizetni, de az együtt jár az
új terveztetéssel, engedélyeztetéssel, ami nagyon hosszú folyamat és az idő közben
rohan.
Varga Mihály képviselő:
Mi lenne, ha hagynánk az egészet, nem lehet a fogászati rendelőt valahova máshova
tenni?
Például mi lenne, ha a védőnő költözne a patika hátsó részébe és a helyére kerülne a
fogászat?
Ugron Zoltán polgármester:
Az a baj, ha megbolygatjuk a védőnői helységet, akkor már az új szabályoknak
kellene megfelelni, ami megint csak új problémákat vet fel.
Sajnos az a baj, amit a Zsolt is mondott, hogy ha most nemet mondunk erre a tervre,
akkor új terv, új engedély stb.

Azért én csak azt nem értem, hogy amikor ezek a tervek készültek akkor miért nem
került az alpolgármester úr részéről egy árkalkuláció is mellé? Ha már korábban
tudtuk volna, hogy ez 10 millió, akkor lehet, hogy nem is vágunk bele, vagy nem így.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Sajnos, ha szívességet kérünk bárkitől is akkor lehet rá számítani, hogy ez lesz belőle,
mert senkitől sem várható el, hogy a fizetős munkáját félretéve ezt vegye előre.
Szembe kell nézni azzal, hogy ez mindig a sor végére kerül.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem logikus az, ha van a testületben építész és elvállalja a tervezést, akkor ő
készíti el.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem, ha ingyen van valami, akkor az biztos, hogy nyúlik, még családon belül is
így van ez.
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A most elhangzottak alapján határozati javaslatot teszek:
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a
kiválasztásában

hivatali

épület

átalakítására

megbízni

kívánt

kivitelező

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben
Bernwallner Vilmos ajánlatában szereplő végösszegeket további költség nem terheli,
úgy felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a vállalkozási szerződés aláírását Mány
Község Önkormányzata hivatali épületének átalakítására.
Amennyiben a fent említett vállalkozó ajánlatát plusz költségek terhelik, a Képviselőtestület egyik ajánlatot sem fogadja el, mert az e célra félretett keretösszeg ezt nem
teszi lehetővé.
Kérem Önöket, hogy szavazzunk!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

151 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a hivatali épület átalakítására megbízni kívánt kivitelező
kiválasztásában
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben
Bernwallner Vilmos ajánlatában szereplő végösszegeket további költség nem
terheli, úgy felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a vállalkozási szerződés
aláírását Mány Község Önkormányzata hivatali épületének átalakítására.

Amennyiben a fent említett vállalkozó ajánlatát plusz költségek terhelik, a
Képviselő-testület egyik ajánlatot sem fogadja el, mert az e célra félretett
keretösszeg ezt nem teszi lehetővé.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
8. Napirendi pont: Döntés Pályázaton történő induláson
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Három pályázaton történő indulással kapcsolatosan szeretném az önök jóváhagyását
kérni.
1. Pályázat a helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzésre
A Mányi Polgárőrség pályázatot tud benyújtani a helyi közösségek megtartó erejének
növelése eszközbeszerzésre irányuló a Vidékfejlesztési Programon belüli pályázati
kiírásra.
A pályázat célja a településünk közbiztonságának növelése érdekében a bevezető
utakra, valamint a településközpontba térfigyelő kamerák elhelyezése. A projekt
Önkormányzatunkkal és a Bicskei Rendőrkapitánysággal való szoros
együttműködéssel valósulna meg.
A projekt becsült költsége 3.750.000,- Ft, a megvalósításhoz igényelt támogatás
3.000.000,- Ft. Az önrész tehát 750.000,- Ft, amelyet Önkormányzatunknak kellene
fedeznie.
Önkormányzatunk már tervbe vette a térfigyelő rendszer kiépítését, arra az ide
költségvetésben pénz is különítettünk el.
A pályázaton történő részvétellel jelentősen csökkennének Önkormányzatunk
részére a kiépítés költségei. A kiépítés a település érdeke, közérdek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati önrész megfizetését – a Mányi
Polgárőrségnek történő átadással - 2012. évi költségvetés terhére vállalni
szíveskedjen.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel
célterületű (1 018 345 azonosítójú) pályázattal kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, a Mányi Polgárőrség
részére 750.000,- Ft, azaz Hétszázötvezer forint megfizetését vállalja a 2012. évi
költségvetése terhére, a helyi közösségek megtartó erejének növelése

eszközbeszerzéssel célterületű (1 018 345 azonosítójú) nyertes pályázaton történő
részvételükhöz.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
152 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel
célterületű (1 018 345 azonosítójú) pályázattal kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, a Mányi
Polgárőrség részére 750.000,- Ft, azaz Hétszázötvezer forint megfizetését vállalja a
2012. évi költségvetése terhére, a helyi közösségek megtartó erejének növelése
eszközbeszerzéssel célterületű (1 018 345 azonosítójú) nyertes pályázaton történő
részvételükhöz.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

2. Pályázat a térségi többnapos rendezvények és táborok szervezésre
Iskolánknak lehetősége van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén
belül a közösségi hagyományok és gyökerek megismerése érdekében egy hetes
művészeti napközis tábor szervezésére irányuló pályázaton indulni.
A pályázat célja egy ötnapos művészeti tábor életre hívása a nyári szünetben, amely
a gyerekek számára ingyenes lenne, amelynek során a térséghez köthető népdalokat
tanulnának. Néptánccal, népzenével ismerkednének. Bábokat, eszközöket
készítenének a tábor zárásaként tartandó előadásra.
Az előterjesztéshez csatolom a projekt pályázati lapját.
A projekt teljes költsége: 1.875.000,- Ft,
Az igényelt támogatás: 1.500.000,- Ft,
Az önrész: 375.000,- Ft lenne.
Kérem, hogy a fentiek alapján a határozza el a Tisztelt Képviselő-testület, hogy indul
a pályázaton, illetve a szükséges önrészt rendelkezésre bocsátja.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése (1 018 352
azonosítójú) pályázaton történő indulás elhatározása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a térségi többnapos
rendezvények és táborok szervezése (1 018 352 azonosítójú) pályázaton.
A pályázati önrész 375.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint megfizetését a 2012.
évi költségvetési keretének terhére vállalja.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
153/2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése (1 018 352
azonosítójú) pályázaton történő indulás elhatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a térségi többnapos
rendezvények és táborok szervezése (1 018 352 azonosítójú) pályázaton.
A pályázati önrész 375.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint megfizetését a
2012. évi költségvetési keretének terhére vállalja.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Pályázat a szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezésére
Önkormányzatunknak lehetősége van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretén belül a szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezésére irányuló
pályázaton indulni.
Az „Önkéntesből Szakembert Program” célja gyakorlati ismeretekkel segíteni az
átalakulő önkormányzati közigazgatási rendszer társadalmi beágyazódását.
Az előterjesztéshez csatolom a projekt pályázati lapját.
A projekt teljes költsége: 1.875.000,- Ft,
Az igényelt támogatás: 1.500.000,- Ft,
Az önrész: 375.000,- Ft lenne.
Kérem, hogy a fentiek alapján a határozza el a Tisztelt Képviselő-testület, hogy indul
a pályázaton, illetve a szükséges önrészt rendelkezésre bocsátja.
3. Határozati javaslat:
Tárgy: Pályázat a szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezésére (1 018 369
azonosítójú) pályázaton történő indulás elhatározása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a szakismeretek
bővítését szolgáló képzések szervezésére (1 018 369 azonosítójú) pályázaton.
A pályázati önrész 375.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint megfizetését a 2012.
évi költségvetési keretének terhére vállalja.
Ugron Zoltán polgármester:
A harmadik az „Önkéntesből szakembert” című Leader pályázaton való részvétel
lenne, szintén nettó finanszírozással az ÁFA összegével kellene az önkormányzatnak
beszállnia.
Varga Mihály képviselő:
Ez kiket érint? Kik a célcsoport?
Ugron Zoltán polgármester:
Civil szervezeteket, vállalkozókat pedagógusokat stb. Egy előadássorozatról lenne
szó, mely hasznos segítséget nyújthat a résztvevőknek, hogy hogyan induljanak el
például egy-egy pályázat önálló megírásában stb.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
154 /2011. (X.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Pályázat a szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezésére (1 018
369 azonosítójú) pályázaton történő indulás elhatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a szakismeretek
bővítését szolgáló képzések szervezésére (1 018 369 azonosítójú) pályázaton.
A pályázati önrész 375.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint megfizetését a
2012. évi költségvetési keretének terhére vállalja.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
9. Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ezúton szeretném bejelenteni a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Hammer Mátyás
volt polgármester temetésére külön kisbusszal megyünk, indulás 10 órakor a hivatal
épülete elől.
Kérdezem Önöket, hogy van e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?

Ha nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 20 óra 10 perckor bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

