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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község
Önkormányzata Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011.
november 30-án, 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Bálint Istvánné képviselő
Varga Mihály képviselő
dr. Török Péter képviselő
Igazoltan távol:
Bokodi Sándor képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen van továbbá:
Rácz Andrea jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 1 fő dr. Izsák
Okszána, fogorvos.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a nyilvános testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő
megjelent, megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülésről Csizmadia Zsolt képviselő egyéb elfoglaltságára
tekintettel kimentette magát, Bokodi Sándor bejelentette, hogy gyengélkedik.
Tekintve, hogy dr. Izsák Okszána fogorvosnőt meghívtuk a mai ülésre, és nem
szeretném sokat várakoztatni, ennek megfelelően a napirendi pontok sorrendjét
módosítani szeretném, amelyre az alábbi javaslatot, teszem.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2011. november 30-i nyilvános, rendes képviselő-testületi ülés napirendjének
meghatározása
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója
Napirendi javaslat:
1. Fogorvosi szerződés
2. Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül működő szociális alapszolgáltatási
és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás társulási
megállapodása módosításához
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3. A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
4. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
5. A 2012. évi költségvetési koncepció
6. Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
7. BCSM Kft. és a Fejérvíz Zrt. szerződése
8. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotása
9. Döntés a Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítására adott
árajánlatokról
10. Bejelentések
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal
kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Bálint Istvánné képviselő:
Javasolom, hogy Gál Leventét, a Hársfadombi Általános Iskola 8. osztályos
tanulóját Arany János ösztöndíjban részesítsük, az erre irányuló pályázatát leadta.
Kérem tehát, hogy a napirendi pontok közé felvenni szíveskedjenek!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosítással kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy Bálint Istvánné képviselő szóbeli
előterjesztését a napirendi pontok közé felvegyük-e?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 2011. november 28-i ülésén a Bizottság határozatban döntött
arról, hogy javasolja Ugron Zoltán Gábor polgármester év végi jutalmazását.
Kérem, hogy a napirendi pontok közé felvenni szíveskedjenek!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosítással kapcsolatosan kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy a Gazdálkodási Bizottság
előterjesztését a napirendi pontok közé felvegyük-e?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Javaslatot teszek a módosított napirendi pontokra:
Határozati javaslat:

3
Tárgy: A 2011. november 30-i nyilvános, rendes képviselő-testületi ülés napirendjének
meghatározása
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója
Napirendi javaslat:
1. Fogorvosi szerződés
2. Arany János ösztöndíj javaslat elbírálása
3. Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül működő szociális alapszolgáltatási
és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás társulási
megállapodása módosításához
4. A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
6. A 2012. évi költségvetési koncepció
7. Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
8. BCSM Kft. és a Fejérvíz Zrt. szerződése
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotása
10. Döntés a Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítására adott
árajánlatokról
11. A polgármester év végi jutalmazása
12. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
170/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. november 30-i nyilvános, rendes képviselő-testületi ülés
napirendjének meghatározása
Napirend előtt:
2. A polgármester beszámolója
Napirendi javaslat:
1. Fogorvosi szerződés
2. Arany János ösztöndíj javaslat elbírálása
3. Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül működő szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás
társulási megállapodása módosításához
4. A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
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6. A 2012. évi költségvetési koncepció
7. Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
8. BCSM Kft. és a Fejérvíz Zrt. szerződése
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotása
10. Döntés a Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítására adott
árajánlatokról
11. A polgármester év végi jutalmazása
12. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselők!
A testületi ülést követő napokban történt egy bejárás a Volánbusz képviselőivel a
falusi bolttól a buszfordulóig tartó szakaszra. A Volántársaság szakemberei arra
hivatkoznak, hogy az út rossz állapota miatt nem tudnak a buszok kimenni a
buszfordulóig, ott a sok szemét miatt nem fér el a busz, a boltnál tolatva viszont
szabálytalan és tilos a megfordulás, ezért meg akarták szüntetni a betérő járatokat. A
bejárás során bizonyítottam, hogy lassan ugyan, de járható az út. Megígértem, hogy a
buszfordulóba illegálisan kihordott szemetet elvitetjük. Ennek eredményeként arra
kaptam ígéretet, hogy a menetrendbe ahol a csatlakozásoknál még lehetséges,
megpróbálnak plusz két percet betenni a lassabb járhatóság miatt.
Több képviselőtársammal is részt vettem Hammer Mátyás volt polgármesterünk
temetésén, ahol az Önkormányzat nevében koszorút helyeztünk el. Sajnos a Helyi
Téma c. újság a megkérdezésem nélkül és ráadásul hibásan tett közzé egy közleményt
a halálesettel kapcsolatban. Felszólítottam őket a helyesbítésre, a hibát elismerték, de
arról tájékoztattak, hogy átmenetileg megszűnt a Bicske környéki verzió, ezért a H.T.
költségén szórólapon tájékoztattuk a lakosságot a helyesbítésről.
A Zsamert szervezésében részt vettem egy tájékoztatón, ahol a mi vízellátásunkhoz
beszállító ÉDV Zrt vezérkara próbálta meggyőzni a polgármestereket, hogy váltsunk
szolgáltatót és a Fejérvíz helyett őket válasszuk. Komikus helyzet volt, hogy a
települések nem akartak szolgáltatót váltani, csak olcsóbban kapni az átvett vizet, de
az ÉDV-sek csak ugyanazt hajtogatták.
A mai ülésünknek is napirendi pontja a BCSM szerződése. Emiatt többször is
találkoztam a bicskei irodavezető úrral, de nem igazán voltak eredményesek a
találkozóink, mert általában csak tájékoztatott arról, hogy mi történt, de mindig csak
utólag.
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Ellenőrzést tartott a kincstár a tavalyi VisMaior támogatásunk kapcsán. Bosszantó
volt, hogy rengeteg időt és energiát kellett fordítani a hivatali dolgozóknak olyan
adatok és dokumentumok összeállítására, amelyeket már rég megküldtünk a pályázat
folyamán. Mindazonáltal sikeresen teljesítettük az ellenőrzést.
Alpolgármester úrral együtt vettem részt Bicskén Bencsik államtitkár úr előadásán,
amely az energetikai helyzetünk várható alakulásáról és a kormány terveiről szólt.
Vészjósló adatokat hallottunk az energiahelyzet várható alakulásáról a középtávú
jövőt illetően. A kormány tervezetet fog kidolgozni a felkészülésre.
A munkaügyi bíróságon jártunk körjegyző asszonnyal Szerencsés Szilvia munkaügyi
perében, mint tanúk. Vallomásunkban megerősítettük álláspontunkat, miszerint a
leépítés ellenére is tudott volna munkát biztosítani az iskola Szilviának. A következő
tárgyalás márciusban lesz.
Tárgyalásba kezdtem a Duna Takarékszövetkezettel, az esetleges bankváltásunk
miatt. Az elmúlt félévben ugyanis a jelenlegi számlavezetőnk megemelte a költségeit,
továbbá feljelentette Brüsszelben a Magyar Köztársaságot. Mindkét lépés olyan, hogy
úgy gondolom, a tisztelt Képviselő-testület szándékaival is megegyezik, hogy ilyen
bankra ne bízzuk a falu pénzét.
Megtörtént a játszótér helyszíni ellenőrzése is. Az ellenőrök, akik az egész Középdunántúli Régióban ezt a munkát végzik elismerésüknek adtak hangot, azzal, hogy
azt mondták, ilyen sok elemet és igényes kivitelezést nem láttak ennyi pénzből
magvalósítani. Rendben találtak mindent, így hamarosan megkapjuk a pályázati
összeget.
Megkeresett egyik képviselőtársunk, hogy a tragikus körülmények között elhunyt
Szarvas Tamás gyermekei részére hogyan tudna az önkormányzat segítséget nyújtani
olyan módon, hogy több hónapon keresztül tudjuk támogatni őket, amíg édesanyjuk
munkát nem talál. Elmondtam, hogy erre a jogszabályok nem adnak lehetőséget, ezért
társadalmi összefogással lehet csak megteremteni ennek lehetőségét. Így az
Önkormányzat is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelynek keretében adományokat
gyűjtenek, hogy azt a jövőben az árvák megsegítésére fordítsák. Az Önkormányzat
számlaszámán is fogadjuk az adományokat.
A múlt vasárnappal kezdetét vette az adventi időszak. Ezúton is köszönöm a német
hagyományőrző tánccsoportnak, a Maaner Eulen-nek és különösen Fuchs Orsinak a
segítségét, akik évről-évre gondoskodnak a hivatal előtti koszorú és betlehem
elkészítésében.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Ha nincs kérdés, kérem, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester
előző időszakban végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
171/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
polgármester előző időszakban végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

1. Napirendi pont: Fogorvosi szerződés
Ugron Zoltán polgármester:
Elsőként köszöntöm körünkben dr. Izsák Okszána doktornőt.

Tisztelt Képviselő-testület!
Mány és Csabdi községek területe közösen alkot egy fogorvosi ellátási körzetet. A
körzet 2009. októbere óta ellátatlannak számít. Jelenleg – helyettesítéssel – Soltész
doktor végzi ezt a feladatot, de nem kap értünk állami támogatást, ezért az
előírásoknak nem felel meg a szolgáltatása.
Ezt a helyzetet már most fel tudnánk oldani azzal, hogy dr. Izsák Okszána
doktornővel megkötjük a szerződést, hogy a magánrendelőjében lássa el a praxist,
amit az ÁNTSZ három hónapra fog engedélyezni, ami azt jelenti, hogy ennyi idő áll
rendelkezésünkre, hogy ki tudjuk alakítani a rendelőt. Ez alatt az időszak alatt a
doktornő igényt tarthat az állami támogatásra is.
Mivel a rendelő kialakítása nagyon elhúzódik, és az ÁNTSZ már nem járul hozzá a
körzet helyettesítés útján történő ellátásához, arra végleges szerződést kell kötni.
Az előterjesztéshez mellékelem a Csabdi Polgármesterével és dr. Izsák Okszánával
előzetesen egyeztetett szerződést, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt
jóváhagyni szíveskedjék.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szabó Zoltán képviselő:
Akkor, ha jól értem, márciusra kellene készen lennie a rendelőnek?
Ugron Zoltán polgármester:
Igen.
Szabó Zoltán képviselő:
Mennyi idő a berendezés?
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Ugron Zoltán polgármester:
A kivitelező azt mondja, hogy négy hét alatt el tudja végezni a munkálatokat, ezt
követően marad még négy hét a berendezésre, hogy március 31-ig engedélyekkel
együtt használható legyen a rendelő.
Dr. Izsák Okszána fogorvos:
Tekintettel arra, hogy szakemberek rendezik be, időt kell velük egyeztetnem, és
jönnek. Az ÁNTSZ különböző előírásokkal szabályozza, hogy hogyan kell berendezni
és bekötni a műszereket, ilyen például, hogy a széknek mindig az ablakkal szembe
kell néznie, de nagyon fontos a víz megfelelő kialakítása, melyre már az építkezésnél
is különös figyelmet kell fordítani. Az a lényeg, hogy előre tudjuk, hogy hová kerül
majd a szék, hogy oda legyen bevezetve a víz és az áram, hogy később ne kelljen
csempét verni.
Bálint Istvánné képviselő:
Attól kezdve, hogy átadjuk a helyiséget önnek, mennyi időre van szüksége a
berendezésre és az engedélyeztetésre?
Dr. Izsák Okszána fogorvos:
Az engedélyeztetés nem bonyolult dolog, az alap előírásoknak kell megfelelni, ha az
megvan, akkor kb. egy hónap alatt, el lehet indítani majd a rendelést.
Bálint Istvánné képviselő:
Tulajdonképpen akkor jó lenne, ha január végére a kivitelező végezne a
munkálatokkal, mert, ha bármilyen csúszás van időközben, akkor ne legyünk bajban.
Hogyan tervezi a rendelési időt?
Dr. Izsák Okszána fogorvos:
A rendelési időt a háziorvossal kell majd egyeztetnem, mert egy várónk lesz, így csak
úgy lehetséges a beosztás, hogy egymással ne ütközzünk. A rendelési időbe a
gyerekfogászat is beletartozna, valamint minden biztosított beteget el kell látni, aki
bejön hozzám. A gyerekfogászattal kapcsolatosan annyit tudomásul kell venni, hogy
mi nem mehetünk ki az iskolába, óvodába, hanem a szűrővizsgálatra, ide kell jönni a
gyerekeknek.
Dr. Török Péter képviselő:
És a fogszabályozás?
Dr. Izsák Okszána fogorvos:
Arra nincs engedélyem, tudom, hogy ez egy problémás terület, mert a környéken
nincs megoldva az ilyen jellegű ellátás. Esetleg keresni kellene egy szakembert, aki
mondjuk egy héten egyszer az itteni rendelőben végezne fogszabályozást.
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta,
és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
85 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Fogorvosi szerződés jóváhagyása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy az
előterjesztéshez mellékelt, a fogorvosi ellátás biztosításáról szóló szerződést
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Egyben javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert a szerződés
aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
86 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Javaslat a fogorvosi rendelő bérleti díj fizetésével kapcsolatosan
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, kezdjen tárgyalásokat Csabdi Község
polgármesterével arra vonatkozólag, hogy a fogorvosi rendelő használatáért Csabdi
Község Önkormányzata fizessen Mány Község Önkormányzatának a rendelő
használati díjából 1/3 részt.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottsági javaslatát, mely
szerint kössünk bérleti szerződést a rendelő helység használatára.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 0 igen, 4 nem és 1 tartózkodás.
Határozati javaslat:
Tárgy: Fogorvosi szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri Ugron
Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt, a fogorvosi ellátást biztosító
szerződést írja alá.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek
elfogadni.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
172/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Fogorvosi szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri Ugron
Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt, a fogorvosi ellátást
biztosító szerződést írja alá.
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Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottsági javaslatát, mely
szerint kössünk bérleti szerződést a rendelő helységének használatára.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a rendelő helységének használatáról szóló bérleti szerződés ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri Ugron
Zoltán polgármestert, hogy folytasson előkészítő tárgyalásokat Csabdi Község
polgármesterével a rendelő helységének használatáról szóló bérleti szerződés
ügyében.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 0 igen, 4 nem és 1 tartózkodás
mellet az alábbi határozatot hozta:
173/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a rendelő helységének használatáról szóló bérleti szerződés ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely
szerint Ugron Zoltán polgármester, hogy folytasson előkészítő tárgyalásokat Csabdi
Község polgármesterével a rendelő helységének használatáról szóló bérleti
szerződés ügyében.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Dr. Izsák Okszána fgorvos 17 óra 34 perckor távozik.
2. Napirendi pont: Arany János ösztöndíj javaslat elbírálása
Bálint Istvánné képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szóbeli előterjesztést szeretnék tenni, mert szeretném, ha iskolánk tanulója, Gál
Levente Arany János ösztöndíjban részesülhetne, tekintettel arra, hogy Levente egy
nagyon jó tanuló, értelmes gyermek, szereti az informatikát, részt vett a
képzőművészeti táborban, kempora jár stb. A tatai Eötvösbe szeretne jelentkezni,
ehhez kérem a Képviselő-testület segítségét, mert ennek a gyermeknek ez az egyetlen
kitörési lehetősége. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslatot teszem:
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Határozati javaslat:
Tárgy: Gál Levente Arany János ösztöndíj javaslat elbírálása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gál Leventét
(2065 Mány Rákóczi u. 21.) Arany János ösztöndíjban részesíti.
Határidő: 2011. december 10.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán polgármester:
Idén csak ő jelentkezett Arany János ösztöndíjra, mely havi 5.000,-Ft-ot jelentene
havonta az Önkormányzatnak.
Rajta kívül 4 fő van, akit már támogatunk ő lenne az ötödik.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
Kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
174/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Gál Levente Arany János ösztöndíj javaslat elbírálása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gál Leventét
(2065 Mány Rákóczi u. 21.) Arany János ösztöndíjban részesíti.
Határidő: 2011. december 10.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül működő szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás
társulási megállapodása módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vértes TKÖT keretén belül működik a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás, amelynek gesztor települése Etyek.
Alcsútdoboz a mikrotársulás tagja, amely olyan határozatot hozott, hogy csak 2011.
december 31-ig akarják igénybe venni a mikrotársuláson belüli házi segítségnyújtás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.
Az előterjesztéshez mellékelem Etyek község Polgármesterének levelét, valamint
Alcsútdoboz község Képviselő-testületének határozatát, illetve Polgármesterének
levelét.
Mivel mind a Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, a
szolgáltatásból történ_ kilépésről a mi Képviselő-testületünknek is dönteni kell.
Mivel Etyekre a szolgáltatás felmondására irányuló polgármesteri levél az arra nyitva
álló határidőn túl érkezett, az etyeki polgármester a döntést úgy fogja fel, hogy az év
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közbeni kilépés, ezért a társulási megállapodás év közbeni felmondásához is
hozzájárulást kér a Képviselő-testületektől.
Etyek polgármestere ugyanakkor az év közbeni felmondás miatt is kéri a Tisztelt
Képviselő-testület hozzájárulását a módosításhoz.
Határozati javaslat:
Tárgy: Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül m4köd& szociális alapszolgáltatási
és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás társulási megállapodása
módosításához
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretén belül működő szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás
társulási megállapodása módosításához, amely szerint Alcsútdoboz Község
Önkormányzata a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2011.
december 31-ig veszi igénybe.
Határidő: 2011. december 2.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
175/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Hozzájárulás a Vértes TKÖT keretén belül működő szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás
társulási megállapodása módosításához
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretén belül működő
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi
mikrotársulás társulási megállapodása módosításához, amely szerint Alcsútdoboz
Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást 2011. december 31-ig veszi igénybe.
Határidő: 2011. december 2.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4. Napirendi pont: A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint:
„79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
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koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató
tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok –
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány
(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése
teljesülésének alakulását.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben előírt beszámolási
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.
(3)A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről az (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.”
Előterjesztésemhez csatolom a fentieknek megfelelően elkészített táblázatokat,
amelynek elfogadásáról a Tisztelt Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia.
A kisebbségi önkormányzatok a törvényben foglalt kötelezettségeiknek eleget tettek.
A mellékletekből látható, hogy háromnegyed évi teljesítésünk összességében
időarányos.
A jelentősen kiugró tételek többnyire a megváltozott körülmények miatt keletkeztek,
és a költségvetési rendeletünk módosításával kerülnek majd kiigazításra.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Varga Mihály képviselő:
Ahogy nézem a számokat, az iparűzési adóbevétel jóval magasabb lett, mint, amit
terveztünk. Miért van ez?
Ugron Zoltán polgármester:
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Azért van ez, mert iparűzési adó túlfizetése van az Agrodystem Kft-nek, de ezt az
összeget természetesen vissza kell fizetünk a részükre, telefonon már jelezték is ezt.
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
176 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
5. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint:
65. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) állapítja meg.
Ebben az évben is rendeletet alkotott a Tisztelt Képviselő-testület a 2011. évi
költségvetésről, az 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletet, amelyben meghatározta
a kiadási és a bevételi előirányzatokat. Az év során azonban számos olyan, előre nem
látott kiadás, illetve bevétel keletkezett, amely megváltoztatta az előre meghatározott
számokat, illetve a költségvetés szerkezetében is változást hoztak. Emiatt a
költségvetési rendeletünk módosítása lenne szükséges az alábbiakban vázolom azokat
a bevételeket és kiadásokat, amelyek a költségvetési rendelet módosítását indokolják.
Az előterjesztéshez csatolom a rendelettervezetet is.
Mány Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítési
adatait, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-át
figyelembe véve a 1/2011. (II.21.) számú rendelettel elfogadott költségvetését a
következőkkel kívánja módosítani:
- az önkormányzatok költségvetési támogatása keretében a Magyar Államkincstár
által visszaigazolt áprilisi és júliusi normatíva lemondás és pótigény kormányzati
hatáskörben beépül az önkormányzat költségvetésébe;
- az előző évi költségvetési visszatérülés 1 742 eFt;
- a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek előirányzata 15 540 eFt-tal nő a
helyi iparűzési adó és az egyéb közvetett támogatások miatt;
- a hozam- és kamatbevételek előirányzata – a 2011. szeptember 30-i teljesítési adatok
alapján- 180 eFt-tal emelkedik;
- a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata összességében 620
eFt-tal változik (szgk és kisbusz eladásának realizálódása következtében);
- az önkormányzat sajátos jellegű és tőkebevételeinek előirányzatát a teljesítési adatok
figyelembe vételével, 67 eFt-tal szükséges módosítani;
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- a támogatásértékű bevételeknél éves szinten 11 941 eFt-tal módosul az eredeti
előirányzat a TIOP pályázat szállítói finanszírozása és a teljesítési adatok tükrében;
- a támogatásértékű működési kiadások előirányzata a körjegyzőség létrejöttével 6 173
eFttal növekedik;
- a véglegesen átvett működési célú pénzeszközök el_irányzata 70 eFt-tal nő, míg a
felhalmozási pénzeszközöké 355 eFt-tal emelkedik a háromnegyed éves teljesítési
adatokat figyelembe véve (háztartások és vállalkozások részér_l pl. útfelújításhoz,
szennyvízhálózathoz, az Antall-emlékmű felújításához stb);
- egyúttal a véglegesen átadott pénzeszközök el_irányzata 400 eFt-tal nőtt (pl.
kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatai alapján);
- a személyi jellegű kiadások az év közben módosult el_irányzatoknak megfelel_en
7 146 eFt-tal csökkennek a körjegyzőség létrejöttét, valamint a központi
bérkompenzációt is figyelembe véve, melyhez kapcsolódóan a munkaadót terhel_
járulékok előirányzatainak változása éves szinten 1 224 eFt csökkenést tett ki;
- a dologi és folyó kiadások el_irányzata éves szinten összességében 750 eFt-tal
növekedett, melyhez hozzájárult a Hársfadombi Általános Iskolánál jelentkező
bírósági egyezség költsége, valamint a 38/2011. (IV.27.) önkormányzati határozat
értelmében számlás kifizetéssel alkalmazott személy ez évi hátralévő kiadásának
betervezése következtében, ugyanakkor 2 634 eFt-tal csökkent a körjegyzőség
megalakulásával;
- a speciális célú támogatások összege a teljesítési adatokat figyelembe véve 2 405 eFttal emelkedik;
- a 2011. évi beruházási kiadások el_irányzata 15 700 eFt-tal növekedett (pl. játszótér
megépítése, PH átalakítás el_irányzatának növelése miatt), míg a teljesítési adatokat
figyelembe véve 6 990 eFt-tal csökkent (a vis major útfelújítás és a szalagszűrő prés
csere átkerült a felújítások közé);
- a 2011. évi felújítások el_irányzata a teljesítési adatokat és a betervezett PH
átalakítást figyelembe véve 5 780 eFt-tal nő;
- a költségvetési tartalék előirányzata a költségvetési egyensúly megtartása mellett
11 382 eFt-tal változott, míg a 70/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat alapján a
Katasztrófavédelmi Önsegélyez_ Társulás 2011. évi tagdíja céltartalékot képez (25 eFt);
- a pénzmaradvány változás az év közbeni igénybevétel figyelembe vételével 17 988
eFt-tal emelkedik.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
(A rendelettervezetet a kiküldött előterjesztéshez csatoltuk.)
Kérdezem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy van- e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
80 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozza:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
6. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szabályozza az államháztartás
működésének és ellenőrzésének legfontosabb szabályait, az államháztartás
résztvevőinek teendőit a költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatosan. A
költségvetési koncepció elkészítése a következő évi feladatellátás tervezésének fontos,
alapvető dokumentuma.
A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről előírja,
hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi
önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának évében legkésőbb
december 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
Az önkormányzat összeállított 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepciója az
igényeket kívánja felmérni, az ismertté váló lehetőségekkel szemben, valamint
meghatározza a költségvetés készítőinek feladatait és az alkalmazandó
szempontrendszert a költségvetés tényleges összeállításához.
A koncepció a Kormány költségvetési törvényjavaslatára épül, annak mellékleteiben
kerültek meghatározásra a 2012. évi normatív támogatások.
A közoktatás finanszírozása tekintetében a 2012. január-augusztus hóra járó
közoktatási normatívák igénylésének feltételeit és fajlagos összegeit a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény tartalmazza. A
2012. szeptember-december hónapok tervezett finanszírozását a 2012. évi költségvetési
törvényjavaslat mutatja be. 2013. évtől a kormányzati tervek szerint
feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, így a költségvetési törvényjavaslat a
2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos 4
hónapra határozza meg a feltételrendszert.
Azonban fontos megjegyezni, hogy mivel a jövő évi költségvetést megalapozó
sarkalatos törvények és ágazati jogszabályok még nem kerültek elfogadásra, ez
nagyban befolyásolja a jövő évi költségvetés kialakítását.
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A jövő évi koncepció megalkotásakor fontos kitérni a módosuló önkormányzati
törvényre. A körvonalazódó új önkormányzati törvény aktualitása abban rejlik, hogy
átláthatatlanná vált a feladatrendszer, összekuszálódott az állam és az
önkormányzatok szerepe, ennek pedig az lett az eredménye, hogy az önkormányzati
rendszer eladósodott. A minisztériumi előterjesztés értelmében az oktatás területén az
óvodai ellátás marad önkormányzati alapfeladat, az egészségügy terén pedig az
alapellátás. Az államigazgatási (például okmányirodai), hatósági feladatok jelentős
része a kormányhivatalokhoz kerül, és a katasztrófavédelmi feladatokat is az állam
látja majd el - így az önkormányzati tűzoltóságok fenntartását.
A kétezer lakos alatti településeken nem működhet majd önálló önkormányzati
hivatal. Ezeknek a településeknek társulniuk kell egy másik helyhatósággal.
2013-tól hatályba lép az új feladatfinanszírozási rendszer: csak olyan önkormányzati
feladatok lehetnek majd, amelyekre a források is rendelkezésre állnak. Az
önkormányzatok hitelfelvételi és kötvény-kibocsátási lehetőségei viszont már 2012
elejétől szigorodnak, az előrejelzések alapján új törvényességi felügyeleti rendszert
vezetnek be.
Szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok. A jövőben senki sem lehet egyszerre
polgármester és országgyűlési képviselő. A törvénynek lesz egy új, úgynevezett
méltatlansági fejezete, azokat az eseteket tartalmazza majd, amikor a választott
tisztségviselő alkalmatlanná válik feladatának ellátására, például azért, mert
elrendelik a kényszergyógykezelését.
A koncepció elkészítésénél fontos figyelemmel lenni az ország gazdaságpolitikájára. A
Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság
növekedésének a beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés
stabilitásának megtartása mellett. Ennek érdekében jelentős változások előtt áll a
közigazgatás és a helyi önkormányzati rendszer. A jövő évi gazdálkodást kormányzati
szinten befolyásoló tényezők:
2012-ben a Széll Kálmán Terv alapján készített, Magyarország 2011-2015.
évre szóló Konvergencia Programjában szereplő, kötelező önkormányzati
feladatok méretgazdaságos átszervezése alapján előírt kiadáscsökkentés miatti
támogatások megszűnése;
a normatív személyi jövedelemadót jövőre állami támogatás váltja fel,
ennek megfelelően 2012-től már csak a lakhelyen maradó szja (a 2010. évben a
településekre bevallott szja 8%-a) illeti meg a települési önkormányzatokat;
ennek ellentételezésére viszont a települési önkormányzatok üzemeltetési,
igazgatási, sport- és kulturális feladatai normatív állami hozzájárulása
emelkedik;
a Széll Kálmán Terv 5. pontja tartalmazza az állam oktatásban történő
nagyobb szerepvállalását, melynek szellemében kialakított köznevelési
törvényjavaslat a koncepció elkészítésének időpontjáig még nem került
elfogadásra;
- az áfakulcs 25 százalékról 27 százalékra történő emelése;
- a 2012. évre prognosztizált 4,2%-os infláció;
- a köztisztviselői (38 650 Ft) és a közalkalmazotti alapilletmény (20 000 Ft)
változatlan összegű tartása;
- a nem rendszeres személyi juttatások növelésének tilalma (pl. cafeteria keret);
- a külső személyi juttatások minimális szintre csökkentésének követelménye;
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- a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben is 5 250
forint/fő/hónap;
- a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben is 964 500 forint/fő/év.
Az önkormányzati gazdálkodást meghatározza az állami támogatások rendszere és
összege. Ezért az alábbiakban összefoglaljuk a 2012. évi várható normatíva fajlagos
összegeket a 2011. évi adatokhoz viszonyítva:
Jogcím

2011

2012. várható

2 769 Ft/fő, de legalább
3 600 000 Ft

4 074 Ft/fő, de legalább
3 600 000 Ft

2 612 Ft/fő

2 612 Ft/fő

Körjegyzőség működése,
alap-hozzájárulás

253 530 Ft / körjegyzőség /
hónap

253 530 Ft / körjegyzőség /
hónap

Körjegyzőség működése,
ösztönző hozzájárulás (2
község esetén)

173 000 Ft / körjegyzőség /
hónap

173 000 Ft / körjegyzőség /
hónap

3 800-19 000 Ft/fő

1 500-25 000 Ft/fő

2 350 000 Ft/ teljesítménymutató/év

2 350 000 Ft/ teljesítménymutató/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (magántanulók)

224 000 Ft/fő/év

224 000 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (testi,
érzékszervi, súlyos,
középsúlyos értelmi
fogyatékos…)

358 400 Ft/fő/év

358 400 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (organikus
okokra visszavezethető)

179 200 Ft/fő/év

179 200 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (organikus
okokra vissza nem
vezethető)

134 400 Ft/fő/év

134 400 Ft/fő/év

Nem magyar nyelven folyó

40 000 Ft/fő/év

40 000 Ft/fő/év

Települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási,
sport- és kulturális feladatai
Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok

Pénzbeli szociális ellátások
Közoktatási alaphozzájárulás
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nevelés és oktatás
Kedvezményes óvodai,
iskolai étkeztetés

68 000 Ft/fő/év

68 000 Ft/fő/év, kötött
felhasználásúvá vált

Tanulók ingyenes
tankönyvellátása

12 000 Ft/fő/év

12 000 Ft/fő/év, kötött
felhasználásúvá vált

Szakmai informatikai
fejlesztési feladatok
támogatása

1 750 Ft/fő/év

1 750 Ft/fő/év, kötött
felhasználásúvá vált

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés

10 500 Ft/fő/év

6 300 Ft/fő/év

Osztályfőnöki pótlék
kiegészítése

26 000 Ft/fő/év

26 000 Ft/fő/év

Gyógypedagógiai pótlék
kiegészítése

65 000 Ft/fő/év

65 000 Ft/fő/év

Az előző évek tapasztalatai szerint számos önkormányzat nem tett eleget a
gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre
vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslatban ezért az
eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. melléklet) normatívákat jövőre a kötött
felhasználású támogatások (8. melléklet) közé sorolják. A javaslat szerint szintén a
kötött felhasználású normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok
támogatása.
A 2010-2014. évre vonatkozó önkormányzati ciklusprogram alapján a 2012. évi
költségvetés tervezésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
-

a pénzügyi egyensúly megteremtése és megőrzése;

-

a pályázaton elnyerhető források feltérképezése, e források felhasználásában
rejlő lehetőségek az önkormányzat által történő minél szélesebb körű
hasznosítása és kiaknázása;

-

az önkormányzat által fenntartott intézmények működésének elősegítése, a
jogszerűség, hatékonyság valamint a takarékosság követelményeinek
betartásával, az intézmények által nyújtott szakmai szolgáltatások fejlesztése,
színvonalának emelése.

Mány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójának alapelvei:
I. A bevételek alakulásának szempontjai:
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Az állami normatív támogatások mértéke a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetésének elfogadása után fog konkretizálódni. A korábbi tapasztalatokat
alapul véve törekedni kell az egyre szigorúbb igénylési feltételek betartására.
Adóbevételek
A helyi adók esetén (mértéke kb. 40 %) a 2009-ben elkezdődött eljárást folytatva
törekedni kell a korábbi években felhalmozódott hátralékok lefaragására és az adózói
fegyelem javítására. Az adómértékek változtatása indokolt lenne, de nem javasolt 2012
folyamán.
A központosított adók (a bevételek kb. 30 %-a) rendszere az előrejelzések alapján a
változni fog (lásd bevezető rész)
Intézményi bevételek
A rendelkezésre álló források kb.10 %-át adják. A 2010. évre prognosztizált 3,8 %-os
infláció, a közüzemi díjak várhatóan 10 % alatti növekedése valamint az általános
forgalmi adó 2 százalékpontos emelésének figyelembe vételével legalább 3-5 %-os
térítési díjemeléssel lesz kénytelen számolni a fenntartó önkormányzat.
Az élelmezésvezető előzetes kalkulációi szerint jövőre az alábbiak szerint alakulnának
a bruttó étkezési térítési díjak (27 % Áfával tervezve):
Hársfadombi Általános Iskola

2011

2012. terv

Háromszori étkezés

360 Ft/fő

375 Ft/fő

Menza ebéd

245 Ft/fő

245 Ft/fő

Alkalmazottak

668 Ft/fő

710 Ft/fő

Idegen étkezők

900 Ft/fő

955 Ft/fő

Mesevár Óvoda
2011

2012. terv

Gyermekek

360 Ft/fő

375 Ft/fő

Alkalmazottak

643 Ft/fő

690 Ft/fő

Idegen étkezők

880 Ft/fő

905 Ft/fő

Az egyéb bevételek (0,2%) a legkisebb mértékben járulnak hozzá a bevételi oldal
alakulásához és sok bizonytalan tényezőt tartalmaznak (pl. területfoglalási díjak,
Művelődési ház terembérleti díja)
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II. A kiadások tervezésének irányelvei:
A kiadási oldal tervezésénél figyelembe kell venni a 2012. évre prognosztizált inflációt
és az energiahordozók árának valamint az intézményeknél jelentős tételt képviselő
közüzemi díjaknak a várható emelkedését. További növekedést jelent az áfakulcs 25%ról 27%-ra történő emelése.
A személyi jellegű kiadásoknál az önkormányzat nem tervez kiadásnövekedést.
Fontos megjegyezni azonban, hogy bár a közalkalmazotti alapilletmény 2008 óta
változatlan (20 000 Ft), a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. szeptember 20-án
megjelent tájékoztatója szerint 2012. évben a minimálbért havi 92.000 Ft, a garantált
bérminimumot 108.000 Ft összegben javasolják megállapítani.
Plusz személyi jellegű kiadást jelent az idei évhez képest, hogy a 131/2011. (IX.28.)
számú önkormányzati határozat értelmében a képviselő-testület a Mesevár Óvoda
létszámkeretét egy óvodapedagógusi álláshellyel megemelte.
A személyi jellegű kiadásoknál a 2011. évi szinthez képest többletkiadást jelent az
alábbiakban felsorolt jubileumi jutalmak 2012. évben esedékes kifizetése:
Önkormányzatnál: 0 fő
Iskolánál: 1 fő
Óvodánál: 2 fő
Körjegyzőségnél (tájékoztatásul): 2 fő
A közalkalmazottak és a köztisztviselők kötelező átsorolásai, illetve léptetései a
törvényi előírásoknak megfelelően kerülnek betervezésre:
Önkormányzatnál: 0 fő
Iskolánál 6 fő
Óvodánál: 4 fő
Körjegyzőségnél (tájékoztatásul): 2 fő
A 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának lehetőségével
várhatóan jövőre egy munkavállaló sem él:
Önkormányzatnál: 0 fő
Iskolánál: 0 fő
Óvodában: 0 fő
Körjegyzőségnél (tájékoztatásul): 0 fő
Sajnos a szűkülő bevételi források mellett komolyan át kell gondolni a tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy az alkalmazottak esetében adható béren kívüli juttatások
rendszerét változatlan formában fenn tudja-e tartani, vagy hogyan kívánja átalakítani.
A cafeteria elemekben 2012-ben várhatóan az alábbi változások várhatóak:
újra lesz hidegétkezési utalvány, havi 5 000 Ft erejéig;
a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) éves kerete 300 000 Ft-ról 450 000
Ft-ra emelkedik, bővül a felhasználhatósága (ebből várhatóan maximum
150 000 Ft-ot lehet meleg étkezésre használni, 225 000 Ft-ot pihenésre és 75 000
Ft-ot rekreációra);
megszűnik a havi 5 000 Ft-os internet támogatás;
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várhatóan továbbra is kedvezményes adózással adható az önkéntes
egészségpénztári, iskolakezdési, nyugdíjpénztári támogatás, a helyi utazási
bérlet térítése;
várhatóan lesz maximálisan havi 20 000 Ft lakbértámogatás.
Dönteni kell a képviselői tiszteletdíjak mértékéről illetve az önkormányzati alul
finaszírozásra tekintettel annak lemondásáról.
Dologi és folyó kiadások tekintetében a folytatandó költségtakarékos üzemeltetés
mellett a 2011. évi beszerzések kiadási szintjét célszerű figyelembe venni az inflációval
korrigálva. Sajnos a kiadások emelkedését fogja okozni az áfakulcs mértékének
várhatóan 2 százalékpontos emelkedése (25-ről 27%-ra). Fontos vezérelv kell, hogy
legyen a jövő év folyamán az új jellegű kiadások esetében az, hogy csak indokolt
esetben, saját plusz bevétel terhére lehessen azokat pluszként betervezni.
Fontos és területfejlesztési szempontból elengedhetetlen a település rendezvényeinek
megfelelő színvonalú lebonyolítási költségeinek a betervezése a 2012. évi kiadások
közé.
A szakmai munka szinten tartásához és a közoktatási intézmények üzemeltetéséhez a
megszorító intézkedések figyelembe vételével csak a legszükségesebb készlet
beszerzésekkel és karbantartásokkal szabad kalkulálni a 2012. évi költségvetés
készítésekor. Ami elhalasztható, azt a következő évre kell halasztani.
Természetesen a jogszabályi előírások betartása érdekében a szükséges
felülvizsgálatokat el kell végeztetni.
A kötelező továbbképzési tervben szereplő óvodai és iskolai pedagógusok
továbbképzésére normatív finanszírozást kapnak az önkormányzatok a 2012. évi
költségvetési törvényjavaslat szerint. Azonban fontos megjegyezni, hogy a pedagógus
továbbképzés, és egyes kötelező pótlékok normatív módon történő finanszírozása
várhatóan 40%-kal csökken 2011 évhez képest. Ugyanakkor az iskola nemzetiségi
státuszának megtartása érdekében támogatni szükséges a nemzetiségi tanítói
szakképzésben részt vevő pedagógusainak továbbtanulását.
TÁMOP pályázat keretében 2 iskolai pedagógus továbbképzése még 2012 évben is
folyamatban van, melyre a pályázati forrás nyújt fedezetet.
A 2010-2014 évekre vonatkozó gazdasági programmal összhangban a Képviselőtestület különösen fontosnak tarja a településen tevékenykedő civil szervezetek
munkájának támogatását, kiemelten is elismerve a hagyományok megőrzésére, a
magyarságtudat erősítésére, a kulturált szórakozási lehetőségek biztosítására és az
egészséges életmódra, sportolásra irányuló tevékenységeket. Ezért 2012-ben a civil
szervezetek támogatását a 2011. évi szinten szükséges betervezni.
A települési szemétszállítási szolgáltatás ellátása várhatóan változni fog 2012-ben,
melyet egyrészt az érvényben lévő szerződés lejárta, másrészt az év közben várhatóan
módosuló hulladéktörvény eredményez. Azonban célszerű 2012-ben a 2011. évi
feltételrendszerrel kalkulálni mind a lakossági befizetések, mind az önkormányzati
kötelezettségek oldalán, mivel az év közbeni változások a konkrét jogszabályok és
szerződések alapján majd átvezethetőek lesznek.
Jövőre is ki kell gazdálkodnia az önkormányzatnak a Rákóczi út felújításának
önrészére felvett hitel, valamint a működési egyensúly megteremtése érdekében
felvett hitel negyedévenként esedékes törlesztő részleteit.
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A kötelező egészségügyi ellátások körében a tavalyi évhez képest új kiadási fajta
nem fog jelentkezni. A központi orvosi ügyelet jövő évi kiadásai remélhetőleg
változatlanok maradnak. A gyógyszertár helyi működése a 2011. évi módon
folytatódik. A település lakosságának fogászati ellátása helyben fog történni a jövő
esztendőben, amely növelni fogja a lakosság komfortérzetét. Az ezzel kapcsolatos
átépítés költsége valószínűleg áthúzódik 2012. évre.
Beruházások, fejlesztések
Az önkormányzat gazdasági programja alapján a beruházások, fejlesztések során
kötelezően törekedni kell az állami címzett és céltámogatási-, valamint az egyéb
pályázati források bevonására, a saját erő kiegészítésére. Új beruházást megelőzően a
pályázati feltételeken és az önrész megteremtésének lehetőségein túl vizsgálni kell a
várható működési költségeket, meg kell határozni a hosszú távú működtetés,
fenntartás feltételrendszerét.
A fejlesztések közül a régóta tervezett települési térfigyelő rendszer kiépítése
áthúzódik 2012-re. Az önkormányzat a Polgárőrséggel és a Rendőrséggel közösen
pályázatot nyújtott be.
2012. évi tervként számolni kell a Rákóczi úton a gyalogoshíd párjának kialakításának
költségeivel, melynek eredményeként a Deák Ferenc utcában lakók biztonságos
közlekedése megoldódhat.
Felújítás
A helyi kulturális élet fellendítése érdekében szükségesnek tartja a képviselő-testület a
kultúrház épületének olyan felújítását, amely lehetővé teszi a szokásos nagyobb
létszámú rendezvények mellett a kisebb csoportok összejöveteleit is kulturált
helyszínen, korszerű lehetőségek és technikai feltételek mellett. Ezért az évtizedek óta
húzódó, azonban tovább már nem elodázható Könyvtár és Művelődési ház minimális
felújítását is szükséges betervezni a 2012. évi költségvetésbe. Ezen felújításhoz
azonban az önkormányzat szerepvállalása mellett társadalmi összefogásra és külső
anyagi források előteremtésére egyaránt szükség van.
Az önkormányzat gazdasági programja alapján szükséges lenne a gyermekek
fejlődéséhez nélkülözhetetlen rendszeres testmozgás érdekében az iskolaudvari
sportpálya átalakítása, felújítása
2012. évi pályázatok
A 2012. évi önkormányzati költségvetés megtervezésekor figyelembe kell venni a
pályázati részvétellel kapcsolatos alábbi önkormányzati határozatokat:
1) A 154/2011. (X.26.) számú határozattal úgy döntött Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, hogy részt kíván venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programon belül a szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezésére kiírt
pályázaton. A 2012. évi költségvetés terhére vállalt önrész összege: 375 000 Ft.
2) A 153/2011. (X.26.) számú önkormányzati határozat értemében az önkormányzat
részt kíván venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a térségi
többnapos rendezvények és táborok szervezése tárgyú pályázaton. A 2012. évi
költségvetés terhére vállalt önrész összege: 375 000 Ft.
3) A 152/2011. (X.26.) számú önkormányzati határozat értemében a Mányi
Polgárőrség részére 750 000 Ft megfizetését vállalja az önkormányzat a 2012. évi
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költségvetés terhére, a helyi közösségek megtartó erejének
eszközbeszerzéssel célterületű nyertes pályázaton való részvétel érdekében.

növelése

Amennyiben lehetőség nyílik rá, kiemelten törekedni kell a fennálló nagyon gyenge
hőszigetelés és az elavult technológiájú fűtési rendszer miatt jelentkező
többletköltségek lefaragása érdekében a Hársfadombi Általános Iskola fűtési
rendszerének korszerűsítésére alkalmas pályázaton való részvételre.
Épület felújítás tárgyában megjelenő 100 % -os intenzitású pályázati lehetőség esetén
az önkormányzat preferáltan kezeli az általános iskola tető-hőszigetelésének
megoldását, valamint a művelődési ház nagytermének (padló, mennyezet, függöny,
festés stb.) felújítását.
LEADER / Területfejlesztés:
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat ebben az évben osztálykirándulás
lebonyolítására valamint nyári művészeti tábor megrendezésre. Mindkét pályázat
esetében az Áfa összegének vállalása jelenti az önrész összegét, melyet határozatban
vállalt a Képviselő-testület.
A Leader programon keresztül pályázik az önkormányzat a települési térfigyelőkamerák kiépítésére is.
Várhatóan a 2012-es év folyamán területfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok kerülnek
kiírásra, melynek keretén belül a Kútvölgy sétánnyá alakítása válhatna valóra.
Körjegyzőség működtetése
A kormányzati törekvésekkel összhangban a 2011. augusztus 31-én megszüntetett
önkormányzati hivatal helyett Mány-Óbarok Községek körjegyzőségével láttatja el az
önkormányzat a hivatali feladatokat. A körjegyzőségi feladatellátást a Magyar Állam
támogatja, továbbá a kiadásaink is alacsonyabbak, ezért itt az előzetes számítások
szerint 5 millió forint megtakarítás mutatkozik majd.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi irányelveket fogadja el a jövő évi költségvetés
megtervezéséhez:
1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények működése,
mind a település-gazdálkodás területén,
2. 2012-ben béremelésre nincs lehetőség,
3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja 2012-ben a 2011. évinek megfelelően
alakul,
4. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind a
közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés és 2011.
évben megszűnik a kereset-kiegészítés,
5. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb
kintlévőségek esetében,
6. településgazdálkodási feladatainkat az állam által támogatott közfoglalkoztatás
kihasználásával a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell
megoldanunk,
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7. a kisebbségi önkormányzatok 2012 évi működését a 2011. évi szinten támogatja a
testület,
8. az egyházak működését a korábbi évekhez hasonló szinten támogatjuk,
9. a települési civil szervezetek és a feladat-ellátási társulások támogatása a 2010-2011.
évi szinten kerül betervezésre,
10. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 100%-os intenzitású
pályázati úton oldjuk meg,
11. a kistérségi gazdálkodási szervezet felállása esetén az önkormányzati könyvelés
átadásra kerül a jogszabályi előírások betartása érdekében.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Ugron Zoltán polgármester:
Korábban sem lehetett könnyű költségvetést készíteni, de most a rengeteg
törvényváltozás miatt, nagyon nehéz. Nem lehet tudni, hogy milyen lesz a
finanszírozás. Ennek ellenére megpróbáltunk a jelenlegi információink alapján a
koncepciót elkészíteni, úgy hogy a jogszabályi alapok még változhatnak.
Ma kaptam Tállay András előadásának anyagát, amelyben az van, hogy 2000 feletti
lakosságszámú települések visszakérhetik az iskolájukat saját fenntartásba, és akkor
csak a tanárok bérezését állja majd az állam, és az összes többi költséget nekünk kell
majd fizeti. Ha nem, akkor az állam mondja majd meg, hogy mi legyen a
konyhánkkal, vagy mi legyen a pedagógiai programban.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az azért nem lenne rossz, ha az állam mondaná meg, hogy hány tanárra van szükség
az iskolában, mert véleményem szerint még mindig nagyon sok az egy gyerekre jutó
pedagógus az intézményben. 150 gyerekre jut 17 pedagógus.
Ugron Zoltán polgármester:
Ebben az is benne van, hogy az állam mondhatja meg, hogy gazdaságos vagy nem pl.
a konyha fenntartása.
Bálint Istvánné képviselő:
Ha így lesz, a tanárok sem fogják annyira maguknak érezni az iskolát, mert most sok
mindent tesznek meg jelenleg a faluért, amit egy személytelen munkáltatónak nem
fognak megtenni, és többletmunkát nemigen fognak vállalni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Több pénz biztosan nem lesz az iskolára, mint amennyit most kapunk az államtól.
Erdélyben is így van, független a pedagógus az önkormányzattól és a szakfelügyelet is
állami fennhatóság alá tartozik. Az igazgató sem a polgármestertől kéri a szabadságát,
viszont egységesebb a követelményrendszer.
Varga Mihály képviselő:
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Mányon viszont lehet, hogy sokkal egészségesebb lenne, ha valaki az iskola körmére
nézne, olyan dolgokban, amit mi eddig nem tettünk meg.
Ugron Zoltán polgármester:
Az a baj, hogy ilyen-olyan szorzókkal számolva csak annyit kap az iskola, hogy a
pedagógusok bérét ki tudjuk fizetni, a fenntartás az önkormányzatokra marad.
Véleményem szerint fontos, hogy egy helyi önkormányzat bele tudjon szólni abba,
hogy mi legyen az iskolában, de az vitathatatlan, hogy mindenképpen kell egy
szakmai felügyelet, amihez mi nem értünk.
A koncepciót tekintve lehetne emelni adókat, ami tulajdonképpen indokolt lenne, de
nem szeretném tovább terhelni a lakosságot.
Szabó Zoltán képviselő:
Szerintem is nagy lenne a feszültség egy esetleges adóemeléssel, de mi lesz például a
kutyaadóval? Az nem kérdéses, be kell vezetni, csak abban van lehetőségünk dönteni,
hogy mennyi legyen. Ha jól tudom 1000,-Ft és 6000,-Ft közötti összeget kell az
önkormányzatoknak megállapítani.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
177 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi irányelveket fogadja el a jövő évi
költségvetés megtervezéséhez:
1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények
működése, mind a település-gazdálkodás területén,
2. 2012-ben béremelésre nincs lehetőség,
3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja 2012-ben a 2011. évinek megfelelően
alakul,
4. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind
a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés és
2011. évben megszűnik a kereset-kiegészítés,
5. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb
kintlévőségek esetében,
6. településgazdálkodási feladatainkat az állam által támogatott közfoglalkoztatás
kihasználásával a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell
megoldanunk,
7. a kisebbségi önkormányzatok 2012 évi működését a 2011. évi szinten támogatja a
testület,
8. az egyházak működését a korábbi évekhez hasonló szinten támogatjuk,
9. a települési civil szervezetek és a feladat-ellátási társulások támogatása a 20102011. évi szinten kerül betervezésre,
10. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 100%-os
intenzitású pályázati úton oldjuk meg,
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11. a kistérségi gazdálkodási szervezet felállása esetén az önkormányzati könyvelés
átadásra kerül a jogszabályi előírások betartása érdekében.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
7. Napirendi pont: Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása
esetére, közös körjegyzőség fenntartására
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg Nagyegyháza és Óbarok közösen alkotnak egy települést. A nagyegyházi
településrészen élő lakosok kezdeményezték Óbarokról történő leválásukat. A leválás
előkészítő eljárása megindult, felállt az előkészítő bizottság, amely a leválás
iratanyagát készíti elő.
Az Előkészítő Bizottság azzal a kérdéssel kereste meg a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy nyilatkozzon arról, hogy leválásuk esetén a Mány-Óbarok Körjegyzőségébe
Nagyegyházát, közös körjegyzőség működtetése érdekében befogadja-e. A
nyilatkozatra azért van szükségük, mert az előkészítő dokumentációban arra is ki kell
térni, hogy az új település hogyan fogja ellátni önkormányzati és közigazgatási
feladatait.
A kérdésben egyeztettem körjegyző asszonnyal. Mivel jelenleg is a mi
körjegyzőségünk intézi – Óbarkon belül – a nagyegyházi ügyeket, bár több munkával
járna, továbbra is el tudná végezni a meglévő körjegyzőségi létszámmal a
nagyegyházi feladatokat is.
Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagyegyháza
Óbarokról történő leválása esetén, amennyiben a körjegyzőség közös működtetésére
kérelem érkezik és a feltételekben a résztvevő önkormányzatok meg tudnak állapodni,
Nagyegyházát a körjegyzőségbe befogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
82 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetén,
amennyiben a körjegyzőség közös működtetésére kérelem érkezik és a feltételekben a
résztvevő önkormányzatok meg tudnak állapodni, Nagyegyházát a körjegyzőségbe
fogadja be.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
178 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Előzetes nyilatkozat Nagyegyháza Óbarokról történő leválása esetére, közös
körjegyzőség fenntartására
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagyegyháza
Óbarokról történő leválása esetén, amennyiben a körjegyzőség közös
működtetésére kérelem érkezik és a feltételekben a résztvevő önkormányzatok meg
tudnak állapodni, Nagyegyházát a körjegyzőségbe befogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
8. Napirendi pont: BCSM Kft. és a Fejérvíz Zrt. szerződése
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Résztulajdonunkban áll a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.. Bicske
vezetésével tárgyalások folytak a Kft. által üzemeltetett viziközművek a Fejérvíz Zrt.
részére történő esetleges bérbeadásának lehetőségéről, melynek eredménye az 1. sz.
mellékletben szereplő megállapodás tervezete.
A megállapodás lényege az, hogy a Fejérvíz Zrt. rendelkezik olyan üzemeltetési
tapasztalattal, valamint olyan szellemi és anyagi kapacitással, hogy gazdaságosan
üzemeltetni tudja a viziközműveket. Már régen ismert előttünk az, hogy a korábban
sokkal nagyobb igénybevételre tervezett berendezések csekély, de kötelező
üzemeltetése azt eredményezi, hogy igen magas önköltségi áron termeli ki a
Vasztélypusztát és Alsóörspusztát ellátó vezetékes vizet.
A megállapodás szerint a Fejérvíz Zrt. 15 évre a teljes viziközmű hálózatot bérbe veszi,
üzemelteti, a szükséges korszerűsítéseket elvégzi, és a több éve veszteséges kötelező
feladatok terheit vállalja és a jelenlegi ellátási területen a bicskeihez hasonló tarifákat
biztosít, illetve bérleti díjat fizet, a fogyasztott m3-ként, egyelőre 10,- Ft-ot.
A gazdaságos üzemeltetés feltétele az, hogy az igénybevevők száma nőjön.
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A több éves engedélyeztetési eljárás lezárult a mányi és a bicskei rendszer
összekapcsolására a kutunkhoz, és ma már megtámadhatatlan engedéllyel
rendelkezünk a mányi bekötővezeték megvalósításához. A 25 millió forint becsült
költségű vezeték elkészítése bekapcsolhatja a 700 mányi háztartás vízfogyasztását, és
ott a jelenleg igen magas közvetlen vízdíjak akár 50 %-kal csökkenhetnek. A vezeték
megvalósítása nem a Kft. feladata, erre a Fejérvíz Zrt. a Mányi Önkormányzattal külön
megállapodást fog kötni. A megállapodás alapján viszont további fogyasztók
bekapcsolása esetén a viziközmű bérleti díja 60 Ft/m3-re növekszik.
A bérleti szerződés tervezet a felek jogait és kötelezettségeit részletesen meghatározza,
amely azért olyan fontos, mert hosszú távra szól, érvényessége 2026. december 31.
A szerződés aláírásával önkormányzatunk egyrészt megoldhatja a több éven át
gazdaságtalanul üzemelő, és évente több milliós tagi befizetést követelő társaság
gondjait, és ezzel a Bicske-Csabdi-Mány Kft. vagyonkezelői feladatokat lát csak el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló
viziközmű bérleti szerződés jóváhagyása a Fejérvíz Zrt.-vel
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1./ támogatja a Bicske-Csabdi-Mány Kft. és a Fejérvíz Zrt. között létrejövő, a határozat
mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltakat.
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja a
szerződés létrehozásához.
3./ utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a szerződésben szereplő határidőig az
üzemeltetési feladatokat adja át és a vagyonleltárt készítse el, továbbá az átadásátvétel végrehajtásáról legkésőbb 2012. január 31-ig beszámolót állítson össze, és
készítsen javaslatot a Kft. további üzemeltetési módjáról.
Határidő: az 1.,2. pontra azonnal, a 3. pontra 2012. január 31.
Felelős: Polgármester, Ügyvezető
Kérdezem Önöket, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan bármilyen javaslatuk,
észrevételük?
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
83 /2011. (XI.28) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló
viziközmű bérleti szerződés jóváhagyása a Fejérvíz Zrt.-vel
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
1./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Bicske-Csabdi-Mány Kft. és a
Fejérvíz Zrt. között létrejövő, a határozat mellékletét képező, bérleti szerződésben
foglaltakat, azzal a módosítással, hogy a szerződés időtartamát 15 évről 10 évre
csökkentse.
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2./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy
tulajdonosi hozzájárulását megadja a szerződés létrehozásához.
3./ Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Kft. ügyvezetőjét, hogy a
szerződésben szereplő határidőig az üzemeltetési feladatokat adja át és a vagyonleltárt
készítse el, továbbá az átadás-átvétel végrehajtásáról legkésőbb 2012. január 31-ig
beszámolót állítson össze, és készítsen javaslatot a Kft. további üzemeltetési módjáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Szabó Zoltán polgármester:
A nagy vezetékre csak a Kossuth közben lehet rákötni, biztos, hogy nem lehet ezt a
Kossuth utca végén megoldani.
Varga Mihály képviselő:
Nekem az a bajom a szerződéssel, hogy semmi kézzel fogható nincs, és sok benne a
„ha.” Jobb lenne, ha találnánk pénz arra,hogy magunk meg tudjuk oldani a dolgot, és
így önállóvá tudjunk válni.
Ugron Zoltán polgármester:
Szerintem ez elég konkrét. Én csak azon aggódóm, hogy remélem, nem ver át minket a
Fejérvíz. Igazán jó az lenne, ha egy esetleges pályázati pénzből a beruházás hamarabb
megoldható lenne, mert akkor hamarabb lenne olcsó víz.
Varga Mihály képviselő:
Én csak a józan paraszti észre támaszkodva idegenkedem tőle, de nem látom, hogy mi
lesz 15 év múlva.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Figyelni kellene arra, hogy bizonyos kérdésekben ne a bicskei többség érvényesüljön,
hanem bizonyos esetekben Csabdival összefogva azonos félként tudjunk fellépni.
Nem értem én ezt a hosszú távú szerződést. Meg kellene határozni azt az időt, hogy a
beruházás költsége mennyi, a megtérülés után, pedig ingyen szolgáltasson. Nem
tetszik a hatos pont sem, amelyben az van leírva, hogy nem tartozik a kötelességei
közé a felújítás, a fejlesztés.
Nem értem azt sem, hogy a Kft. hogyan jogosul aláírásra, miért nem az
önkormányzatok írnak alá? És mi lesz, ha megszűnik a Kft.?
Ugron Zoltán polgármester:
Azért van ez így, mert a kutat bevittük a Kft-be.
Török Péter képviselő:
Jól látható a helyezkedés, mivel a víz néhány éven belül stratégiai pont lesz, nagy lesz
az értéke.
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, ez a szerződés a vállalkozó szempontjait védi. A szerződést Bicske írta a
Fejérvízzel való egyeztetést követően. Sajnos, először hétfő reggel került a szerződés a
kezembe az ígért csütörtök helyett.
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Török Péter képviselő:
Én azt látom, hogy a Fejérvíz egyszer már becsapott bennünket, szerintem, ide egy
speciális jogász kellene, mert nem értünk a dologhoz, nem látjuk az esetleges árnyalt
buktatókat. Az általuk küldött előterjesztésben benne vannak dolgok, de a
szerződésben nincs, nem bízom meg bennük, szerintem, most is át akarnak vágni.
Egy önkormányzati társulás nem profitorientált cég, nekünk elsősorban a lakosság
érdekeit kell néznünk, mégpedig azt, hogy olcsó legyen. Jelen szerződéssel nem látok
garanciát arra, hogy valóban csökkenni fog a vízdíj.
Szerintem a szerződésbe kerüljön bele az a kitétel, hogy kérjük a mányi vízdíjak
bicskei árakra való leszállítását.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Én azt mondom, hogy a 15 évet csökkentsük 10 évre és kössük ki, hogy csak vezetékes
formában lehessen forgalmazni, ne épülhessen egy palackozó üzem a mi kutunkra
úgy, hogy az nem hoz hasznot nekünk. És az is jó lenne, ha mányi lenne a székhelye,
ha már itt van a kút, akkor ide fizessenek iparűzési adót.
Török Péter képviselő:
Szerintem, ha túl sokat kérünk, akkor semmit sem fogunk tudni elérni, de meg lehet
próbálni.
Ugron Zoltán polgármester:
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló
viziközmű bérleti szerződés jóváhagyása a Fejérvíz Zrt.-vel
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a Bicske-CsabdiMány Kft. és a Fejérvíz Zrt. között létrejövő, a határozat mellékletét képező bérleti
szerződésben foglaltakat
2. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a
szerződésben rögzítésre kerüljenek az alábbiak:
a) Mány községnek a vízi-közmű hálózatra való rákötése elkészültével a mányi
vízdíjnak a Bicskén alkalmazott szintre történő csökkentése is.
b) A bérleti időszakot csak 10 évben határozza meg
c) Csak a vezetéken történő hasznosításra vonatkozik az értékesítési jogosultság
d) Elsődlegesen a tulajdonos önkormányzatok ivóvízellátását köteles teljesíteni
e) Fejlesztés-beruházás ne a tulajdonost terhelje
f) Legyen mányi székhelye a BCSM Kft-nek az iparűzési adó
növekmény érdekében
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk, hozzátenni valójuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
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179 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló
viziközmű bérleti szerződés jóváhagyása a Fejérvíz Zrt.-vel
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a BicskeCsabdi-Mány Kft. és a Fejérvíz Zrt. között létrejövő, a határozat mellékletét képező
bérleti szerződésben foglaltakat
2. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a
szerződésben rögzítésre kerüljenek az alábbiak:
a) Mány községnek a vízi-közmű hálózatra való rákötése elkészültével a mányi
vízdíjnak a Bicskén alkalmazott szintre történő csökkentése is.
b) A bérleti időszakot csak 10 évben határozza meg
c) Az értékesítési jogosultság csak a vezetéken történő hasznosításra
vonatkozik
d) Elsődlegesen a tulajdonos önkormányzatok ivóvízellátását köteles teljesíteni
e) Fejlesztés-beruházás ne a tulajdonost terhelje
f) Legyen mányi székhelye a BCSM Kft-nek az iparűzési adó
növekmény érdekében
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
9. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotása
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.
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Az Szt.-vel ellentétes az olyan pénzbeli támogatás, amelyet
rászorultságtól függően állapított meg az önkormányzat.

nem szociális

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 még 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.
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A fentiek miatt 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 megtárgyalni szíveskedjék.
A Tisztelt Képviselő-testület a 2011. október 26-i képviselő-testületi ülésén előzetes
olvasatban már tárgyalta a rendeletet, az akkor elhangzott javaslatokat a rendelet
végleges szövegének kialakításánál figyelembe vettük.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló /2011. ( )
önkormányzati rendeletét.
(A tervezet az előterjesztéshez csatolva.)
Bálint Istvánné a Humánerőforrások Bizottságának elnöke:
A Humánerőforrások Bizottsága 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
102/2011. (XI.30) Humánerőforrások Bizottsága határozata:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotása
Mány Község Önkormányzata Humánerőforrások Bizottsága úgy határoz, hogy Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló /2011. ( )
önkormányzati rendeletét elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal:
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt, aki
a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt nem
képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-t, feltéve, ha a kérelmező
háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
helyett,
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt, aki
a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt nem
képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-t, feltéve, ha a kérelmező
háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át.
helyett,
15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.
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17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10 %-a, de legalább 30.000,- Ft.
helyett:
17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10 %-a.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e a Humánerőforrások
Bizottságának javaslatával kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk.
Amennyiben nincs kérem határozzunk arról, hogy elfogadják-e a Humánerőforrások
Bizottságának határozatában tett módosításokat.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének módosítására a Humánerőforrások
Bizottsága által tett módosítások elfogadása
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotásával kapcsolatosan elfogadja a Humánerőforrások Bizottsága által tett
módosításokat:
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt, aki
a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt nem
képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-t, feltéve, ha a kérelmező
háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
helyett,
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt, aki
a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt nem
képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-t, feltéve, ha a kérelmező
háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át.
helyett,
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15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.
17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10 %-a, de legalább 30.000,- Ft.
helyett:
17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150
%-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10 %-a.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán polgármester
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk, hozzátenni valójuk?
Ha nincs szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
180 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletének módosítására a
Humánerőforrások Bizottsága által tett módosítások elfogadása
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló /2011. ( ) önkormányzati
rendelet megalkotásával kapcsolatosan elfogadja a Humánerőforrások Bizottsága
által tett módosításokat:
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt,
aki a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt
nem képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-t, feltéve, ha a
kérelmező háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
helyett,
13. § (1) A polgármester eseti gyógyszertámogatásban részesítheti azt a személyt,
aki a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt
nem képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosult, és a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
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mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-t, feltéve, ha a
kérelmező háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős kiváltását javasolja.
15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át.
helyett,
15. § (1) Az átmeneti segély tüzelőtámogatásként is adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.
17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, de legalább 30.000,- Ft.
helyett:
17. § (1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán polgármester
Kérem, döntsünk a módosított rendelet elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozza:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló /2011. ( )
önkormányzati rendeletét.
10. Napirendi pont: Döntés a Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítására
adott árajánlatokról
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlanban került elhelyezésre a polgármesteri
hivatalon kívül a gyógyszertár és az orvosi rendelő is.
A gyógyszertár több, mint 100 m2 alapterületen, az orvosi rendelő pedig 60 m2
alapterületen működik.
2009-ben – gyógyszerészváltás következtében – a állandó gyógyszertár helyett csak
fiókgyógyszertár működik a helyiségben, amelynek kötelező legkisebb helyigénye 25
m2.
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A Tisztelt Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésén (141/2011. (IX.28.) döntött
úgy, hogy a gyógyszertár és az orvosi rendelő helyiségeit megcseréljük, ezzel
kényelmesebb és kulturáltabb környezetet teremtve az orvosra várakozónak.
Továbbá a hivatal akadálymentesítése törvényi kötelezettségünk, amely
kötelezettségnek eleget tudnánk tenni az átalakítás során létrejövő földszinti irodával,
amely a későbbiekben ügyfélszolgálatként funkcionálna. Ezt az irodát tolókocsival is
akadálymentesen meg lehetne közelíteni. Továbbá kialakítanánk szintén a földszinten
egy mozgáskorlátozottak részére is alkalmas mellékhelyiséget.
A fenti gondolatok alapján számos előkészítő lépést tettünk. Az Alpolgármester úr
utánajárt, hogy a helyiségek alkalmasak lennének-e orvosi rendelő működtetésére,
illetve arra, hogy milyen mértékben és hogyan kell azokat átalakítani, és mint tervező
mérnök erre tervet is készített.
Ezeket a terveket a Tisztelt Képviselő-testület korábban már meg is tekintette.
A 2011. október 26-i képviselő-testületi ülésen már tárgyaltuk a különböző vállalkozók
által adott árajánlatokról, de azok olyan magasak voltak, amelyeket nem tud
Önkormányzatunk finanszírozni.
A képviselő-testületi ülés után ismét felvettem a kapcsolatot a vállalkozókkal, akik
közül Bernwaller Vilmos a Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. az árajánlat
módosította, csökkentette. A csökkentés úgy volt lehetséges, hogy olcsóbb, illetve más
típusú berendezéseket, építenek be, mint az előző árajánlatban, de ezek ugyanúgy
megfelelőek, mint az előzőek, továbbá egy mozgáskorlátozott WC-vel kevesebbet
építünk ki, mert egy is elég.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek dönteni arról,
hogy a tárgybani munkát melyik vállalkozóval szeretnék elvégeztetni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítási munkáit elvégző
kivitelező kiválasztása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Rákóczi
u. 67. szám alatti épületet átalakíttatására, a Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt.-t választja ki.
Egyben felkéri a Polgármestert a vállalkozói szerződés előkészítésére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e a határozati javaslattal
kapcsolatban bármilyen észrevételük?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
180 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti ingatlan átalakítási munkáit elvégző
kivitelező kiválasztása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány,
Rákóczi u. 67. szám alatti épületet átalakíttatására a Pallér-terv Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.-t választja ki.
Egyben felkéri a Polgármestert a vállalkozói szerződés előkészítésére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
11. Napirendi pont: A polgármester év végi jutalmazása
Bálint Istvánné képviselő:
Szeretnék szóbeli előterjesztést tenni a Polgármester úr év végi jutalmazásának
megtárgyalására, tekintettel arra, hogy ez idáig minden évben megköszöntük a
polgármesterek egész éves munkáját valamilyen jelképes összeggel.
Tekintettel arra, hogy az idei évben is jelentős eredményeket értünk el a Polgármester
úr közbenjárásával, gondolok itt például a játszótér megvalósítására és a sikeres
pályázatokra stb., indokoltnak látom, hogy az egész éves munkát megköszönjük neki.
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal a 2011. november
28-i ülésén az alábbi határozatot hozta:
87 /2011. (XI.28.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A polgármester év végi jutalmazásának javaslata
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a polgármester év végi jutalmazására bruttó egy havi fizetést
állapítson meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Kérem a tisztelt képviselő testületet a javaslat elfogadására!
Kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
181 /2011. (XI.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármester év végi jutalmazásának elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy határoz,
polgármester év végi jutalmazására bruttó egy havi fizetést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán polgármester

hogy

a
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9. Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a Református Egyház megalakította a saját
házi segítségnyújtó szervezetét, meglátjuk, a jövőben esetleg lehetne velük tárgyalni a
helyi feladatok ellátására.
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

