JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2012. február 8-án, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános, rendes képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt képviselő
Szabó Zoltán képviselő
Varga Mihály képviselő
dr. Török Péter képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Igazoltan távol:
Bokodi Sándor képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen vannak továbbá:
Hopka Rita pénzügyi tanácsadó
Rácz Andrea szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a nyilvános, rendes képviselő-testületi ülést
megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire úgy, hogy a 10. napirendi pont, „A Mányon
működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyása” téma helyett „A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött
építési szerződés módosításával” kapcsolatos szóbeli előterjesztésemet kérem
megtárgyalni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. február 08-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A Polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
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Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
2. A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
4. A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása
5. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége
polgári védelmi beszámolója és felhívása
6. A Polgármester 2012. évi szabadságtervének jóváhagyása
7. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Tanács Társulási Tanácsa
által 2012. január 27-án elfogadott határozatok és az egységes szerkezetű
Társulási megállapodás jóváhagyása
8. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló lakások használati módjáról
9. Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával és a Hársfadombi
Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
10. A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés
módosítása
11. Bejelentések
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy a most javasolt
módosítással és a megjelölt sorrendben, elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
5/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. február 8-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A Polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
2. A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
4. A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása
5. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi
Kirendeltsége polgári védelmi beszámolója és felhívása
6. A Polgármester 2012. évi szabadságtervének jóváhagyása
7. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Tanács Társulási Tanácsa
által 2012. január 27-án elfogadott határozatok és az egységes szerkezetű
Társulási megállapodás jóváhagyása
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8. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló lakások használati módjáról
9. Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával és a Hársfadombi
Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
10. A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés
módosítása
11. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Köszönöm, most megkezdjük ülésünket.
Napirend előtt: A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ha nem lett volna már egy együttes ülésünk Óbarok testületével, akkor most kívánhatnék
boldog új évet, hiszen januárban nem volt testületi ülésünk. Ennek egyik fő oka az volt,
hogy jegyző asszonnyal és a pénzügyi munkatársakkal készítettük a költségvetést.
Tulajdonképpen az egyik legtöbb időt ezzel töltöttem még úgy is, hogy a tényleges
lehetőségeinket és szabályozást csak a január 31-i jegyzői értekezleten tárták elénk. Így a
mai napra benyújtott tervezetet végül igen rövid idő alatt kellett összeállítani.
A költségvetés előkészítő eljárása keretében Varga Mihály képviselő úr
kezdeményezésére tartottunk egy civil fórumot, amelyen Mány aktív civil szervezeteinek
képviselői vettek részt. Itt egyrészt képet tudtunk kapni egymás munkájáról és terveiről,
másrészt megbeszéltük, hogy a pályázati űrlapot hogyan kell kitölteni. Ennek eredménye
volt a 8 pályázat, amelyet a Gazdasági Bizottság az ülésén már meg is tárgyalt.
A hónap első napjaiban megkezdődött a rendelő átépítése. Ennek a „jó gazda szemével”
való figyelemmel követése, egyeztetése is többször adott munkát. A munkálatok szépen
haladnak. Minden bizonnyal tartani lehet az új rész elkészítésével a február 25-i határidőt.
Azonban a gyógyszertár és az ügyfélszolgálati helység kialakítását csak ezután el lehet
elkezdeni. Emiatt tettem szóbeli előterjesztést is a mai ülésre, hogy a szerződést ennek
megfelelően módosíthassuk.
Sikerült véglegesnek tűnő megoldást találni a védőnőnk gyes idején történő
helyettesítésére. Mivel a térségünkben nem vállalta senki, a pályázatunkra nem
jelentkezett alkalmas személy, végül a Zsámbékon dolgozó egyik védőnőt tudtam
rábeszélni, hogy vállaljon nálunk többletmunkát. Ő február 1-től dolgozik nálunk.
Személyesen is ismerem, illetve zsámbéki ismerős fiatal anyukák is jó véleménnyel
vannak róla.
Többször is egyeztettem a polgármester kollégákkal, illetve a zsámbéki testületi ülésen is
részt vettem a szomori körforgalom terveztetése ügyében. Egyelőre még nem fogadtuk el
Zsámbék javaslatát, hanem szeretnénk, ha a finanszírozásba bevonnák a tésztagyárat és a
közútkezelőt is.
Szintén a hónap feladata volt a Segítő Kéz családgondozói és gyermekjóléti feladatokat
ellátó társulási intézményünk költségvetésének kiigazíttatása. Itt a gesztortelepülés,
Etyek, belecsempészte a költségvetésbe a kizárólag az ő céljait szolgáló felújított
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épületének teljes költségeit. Itt sikerült elérnem, hogy csak a vezető és adminisztrátora
által ténylegesen használt irodahelység területarányában fizessék a társult
önkormányzatok a költségeket, a többi Etyeké maradjon.
Egyeztetéseket folytatok a Biztosítónkkal, hogy az Iskola megnövekedett értékének
megfelelően alakítsuk át a szerződést, különös tekintettel arra, hogy karácsony előtt be is
törtek az épületbe. Ugyanígy szeretném a játszóterünket is bevonni rongálásos kár
esetére.
A Zsámért ülésének is fő témája volt, valamint külön egyeztetéseket is folytattam
vállalkozóval és polgármester kollégákkal is a jövőbeni hulladékszállítás ügyében. Mint
ismeretes, 2013-tól csak önkormányzati tulajdonú cégek végezhetik majd ezt a
tevékenységet. Ezért szóba jött, hogy alkalmas üzleti befektető bevonásával alakítsunk
meg egy közös céget, amely a medence településeinek ellátását végzi majd. Ez még egy
ideig el fog tartani, mert nagyon sok dolog még bizonytalan. A testületet folyamatosan
tájékoztatni fogom.
Az elmúlt hetek munkáját terhelte a téliesre fordult időjárás miatti – véleményem szerint
túlzott – kormányzati és kommunikációs hadjárat. Mindenféle ülésekre kellett járnom,
adatszolgáltatásra, felhívások közzétételére stb. köteleztek minket. Ami ebből Mányon
tényleges fontos intézkedéséként megvalósult, az az ellátók jelzése alapján történt
rendkívüli segélyként kiosztott tüzelő volt néhány családnak. Így a kitermelt fánk
elfogyott, ezért intézkedtem, és a gazdaboltban félretettek nekünk egy kaloda fát, hogy ha
valakit a megfagyás veszélyeztet, akkor onnan tudunk vinni életmentő segítségként.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli nagy hideg miatt az óvodaépület alsó
csoportszobáiban az előírt hőmérséklet technikailag nem biztosítható, a mai napon
kértem az óvodavezető intézkedését, hogy február 17-ig csökkentett gyermek-létszámmal
lássák el feladataikat oly módon, hogy a gyermekeket az emeleti helységekben helyezzék
el. Ennek során mindazok a gyermekek, akiknek szülei dolgoznak, ellátásban kell
részesüljenek. Kértem, hogy tolmácsolja a szülők felé kérésemet, hogy mindazok, akiknek
családjában valamelyik szülőotthon van, vagy más családtag segítségével meg tudják
oldani gyermekük elhelyezését, ezalatt az időszak alatt lehetőleg ne vegyék igénybe az
óvodai ellátást.
A hónap során levelet juttattam el Tállai András önkormányzati államtitkár úrhoz, hogy
nyújtson segítséget a Kossuth utca főszegi részének helyreállításához. A 2010-es vismaior
helyreállítás óta „tartozik” nekünk az állam, ezért erre is hivatkoztam a fényképpel,
térképpel és a Volánbusz fenyegető hangú levelével megerősített kérelmemben.
A tegnapi napon is egyeztettem a Fejérvíz képviselőivel a kutunkra való rákötés
kivitelezésének és finanszírozásának kérdésében. Álláspontom szerint a vízdíjnak a
rákötés pillanatától érezhetően kisebbnek kell lennie, és a kb. 20-25 milliós költségvetésű
beruházásnak két éven belül le kell járnia, majd onnantól Mányon is a bicskei árak kell
érvényesüljenek. A beruházás eredménye pedig mindenképpen a település tulajdonába
kell kerüljön. Igen nehezíti a kérdést, hogy bizonytalan az árszabás jövője, mert több jel is
arra mutat, hogy nem az Önkormányzat, hanem a minisztérium lesz az árhatóság. A
szerződést ezért nagy körültekintéssel kell majd megkössük, nehogy befizetővé váljunk.
A beruházást a fagyok elmúltával meg akarják kezdeni és nyárra befejezni. Így várhatóan
június végétől már olcsóbb lesz a víz Mányon.
Természetesen adott feladatot a Vértes kistérségben betöltött alelnöki pozícióm és a
Leader egyesületi elnöki feladatköröm is. Ez utóbbinál itt jelzem, hogy a pályázatainkat
hiánypótlásra megküldték. Az iskola nyári tábora esetében már visszaküldtük a
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hiánypótlást, ott az elbírálásra várunk. A Polgárőrség pályázatához most szerzünk be a
kiíró kérésének megfelelő másik árajánlatot. Itt nagyon nagy esélyünk van a nyerésre,
mert a benyújtott pályázatok nem fedik le a keretet, így ha nem zárják ki valami miatt a
mienket, akkor nyertünk is. Sajnos a településről benyújtott többi pályázat elvérzett a
hiánypótlási eljárásban.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
6/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
előző időszakban végzett munkájáról elfogadja
1.Napirendi pont: A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2011.
évi CLXXXVIII. törvényt.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a
központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja
be a képviselő-testületnek.
(3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az
önálló rendelettervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési
rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait
tartalmazza.
(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a
következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat
felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve, és
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket –
tartalmazó kimutatást.
Az új költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet
meghozatala, hanem:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint
„29. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás,
és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
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felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint:
„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és
annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói
félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege.
45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati
hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját
bevételek körét,
10. § (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át.”
A fentiek alapján tehát az alább határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a
költségvetési rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
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költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. (A
melléklet az előterjesztéshez csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kapcsolatosan kérdésük vagy észrevételük?

hogy

van-e

a

határozati

javaslattal

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 2012, február 6-i ülésén, 3 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint. (A
melléklet az előterjesztéshez csatolva!)
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van-e valakinek kérdése?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
7/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. (A
melléklet az előterjesztéshez csatolva!)
Felelős: polgármester
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Határidő: folyamatos
A fentiek alapján elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az alábbi kötelezettséget írja elő a
jogszabályok, így az önkormányzati rendeletek előzetes megismerhetőségével
kapcsolatban:
„19. § (2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a
jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.”
A fenti kötelezettségnek a költségvetési rendelettervezet önkormányzatunk honlapján
történő megjelentetésével, illetve a Körjegyzőség hirdetőtábláján, kifüggesztéssel tettünk
eleget.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerint:
„27 § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel
egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés
eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a
képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”
A fenti kötelezettségnek szintén eleget tettünk, az egyeztetésről szóló dokumentumot a
Gazdálkodási Bizottság elé terjesztettem, felkérem a Gazdálkodási Bizottság elnökét,
Csizmadia Zsoltot, hogy tájékoztasson bennünket a Gazdálkodási Bizottság
költségvetéssel kapcsolatos döntéséről!
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 0 tartózkodás és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
5/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Javaslat Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetésről szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja, Mány Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a határozathoz mellékelt táblázat szerinti
módosításokkal, a 2012. évi költségvetésről szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét
fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
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Egy évvel ezelőtt elmondtam, és ezt most is csak megerősíteni tudom, hogy egy adósság
spirálban vagyunk, amin feltétlenül változtatnunk kell ahhoz, hogy életben tudjunk
maradni.
A Gazdálkodási Bizottság ülésekor szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy az
előterjesztéshez mellékelt költségvetéshez képest további 10millió forint hiányunk van,
tekintettel arra, hogy az egyik normatíva a bevételi oldalon az óvodánál is és az
önkormányzatnál is bevételként szerepelt.
Megpróbáltuk ezt a 10 millió forintot innen-onnan behozni, az első nagy érvágás a
szemétszállítási díj kérdése volt.
Javasoltuk a Képviselő-testületnek, hogy az I. negyedévben minden maradjon a régiben,
azaz 2012. március 31-ig mi szedjük be a szemétszállítási díjat, a II. negyedévtől ne az
Önkormányzaton keresztül történjen a szemétszállítási díj beszedése, hanem minden
háztartás az igényeinek megfelelően szerződjön a szolgáltatóval, így az önkormányzati
támogatás, illetve a be nem fizetett szemétdíjakból eredő veszteség terhe lekerül a
vállunkról.
Ha áprilistól mindenki maga szerződik a Saubermacherrel, akkor a tervezett 14 milliós
kiadás helyett csak 3,5 millió lenne az éves kiadásunk.
Javaslom, hogy a támogatás megvonásából eredő megtakarítás egy részét fordítsuk
környezetvédelmi intézkedésekre, mert biztosan meg fog növekedni az illegális
szemétlerakók száma a környező erőkben. Sokan lesznek olyanok, akik a legkisebb
kukára szerződnek majd, és az ezen kívül keletkező szemetet kihordják majd oda.
A másik nagy érvágás az iskolában, óvodában dolgozók cafetériájának elvétele volt, mert
amíg a köztisztviselőknek törvényben meghatározott módon kötelező a cafetéria, addig a
közalkalmazottaknak csak adható, nem kötelező.
Varga Mihály képviselőtársunk javaslatára, a civil szervezetnek próbáltunk kicsit több
pénzt átcsoportosítani, így a civil szervezeteknek összesen 3 millió forint támogatást
javasoltunk.
Egy két soron javítanunk kellett a bevételi és kiadási oldalon, ilyen például a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, de ez nem jelentett elmozdulást, mert mindkét oldalon
ugyanannyi esett ki.
Török Péter képviselő:
Én nézegettem a költségvetési sorokat, de nem látom a bérleti díjakból eredő bevételeket.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A fogorvosnak nincs külön bérleti díja.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Miért nincs?
Török Péter képviselő:
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Ebben mi állapodtunk meg így, nekem az a véleményem, hogy várjuk meg az első év
végét, és azt követően beszéljük át ezt a kérdést. Én úgy tudom, hogy Bicskén jelenleg 5080e forint bérleti díjat fizetnek a fogorvosok.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Csabdinak kellene bérleti díjat fizetnie nekünk, mert így ők most teljesen ingyen jutnak
fogorvoshoz, rendelőhöz és ez az igazságérzetemet bántja.
Igaz, hogy az Oxánánál eltekintettünk a bérleti díjtól, hiszen idehozza a fogorvosi
eszközeit, de Csabdinak akkor is fizetnie kellene.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Régen mi is fizettünk helyiségbérleti díjat, amikor a bicskei fogorvossal megegyeztünk.
Török Péter képviselő:
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megállapodás bármikor felülvizsgálható, hagyjuk kifutni
ezt az évet, és egy év leteltével vizsgáljuk felül, hogy ki fizet és mennyit.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Örültünk annak, hogy valaki elvállalta, és fenntartja a praxist, nem volt könnyű ebbe kis
körzetbe fogorvost találni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Állami támogatással új székkel és eszközökkel rendezi be a rendelőt.
Visszatérve a költségvetésre a kiadási oldalon megállapodtunk abban, hogy lemondjuk a
hivatalba járó két napilap előfizetését, kiesett az ügyvédi díj, tekintve, hogy a korábbi
ügyvéd, Kósa Mónika utódja sem dolgozik már itt. Az iskola és óvoda dolgozóinak a
cafetériáján kívül az önkormányzat egyéb dolgozóinak (Erzsike, Jani, Misi, védőnő) a
cafetériáját is elvettük, megállapodtunk abban, hogy az önkormányzat nem fizeti tovább a
településőrt. Csökkentettük a karbantartási költségeket, a nemzeti ünnepek
lebonyolítására szán keretet, 2012. április 1-től megszüntetjük a háromrózsai gyermekek
iskolabuszát, tekintettel arra, hogy a település többi kieső részéről sem szállítjuk a
gyermekeket iskolába önkormányzati pénzen. Gondolok itt Alsóörsre, Felsőörsre,
Jánoshegyre vagy Nándorpusztára.
Ez az intézkedés nettó 150e forintot jelent havonta.
Én a magam részéről lemondok a telefonköltségek fedezésére javasolt +5000forint
költségtérítés emelésről.
Ahogyan az már az elnök úr is elmondta, megemeltük a civil keretet 3millió foritra.
Varga Mihály képviselő:
Köszönöm a Képviselő-testületnek, ha támogatják a civil szervezetek támogatásának
megemelkedését kezdeményező indítványomat, mert nagyon fontosnak tartom egy ilyen
kis település életében a civilek aktív működését, hiszen sokat tesznek a falu életében,
olyan dolgokat, melyekre az önkormányzatnak már nincs energiája, vagy egészen
egyszerűen nem a feladata. Minél több civil szervezet működik egy településen, annál
színesebbé válik a község mindennapja.
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Sajnos ez a 3millió forint sem mondható soknak, akár 5 millió is reális lenne, de nem
szeretnék telhetetlen lenni, látom, hogy az önkormányzatnak egészen egyszerűen nincs
több ráfordítható kerete.
Török Péter képviselő:
Azt se felejtsük el, hogy nem csak az önkormányzatnak a feladata, hogy támogassa a civil
szervezeteket, hanem akkor működik jól, ha különböző pályázatok , rendezvények során
egyéb bevételei is vannak.
Varga Mihály képviselő:
A tevékenységeket és az éves költségvetéseket tekintve nem sokat kértek, de azt
gondolom, hogy sokat köszönhet az önkormányzat a civileknek.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Jó lenne, ha a helyi tánccsoport fellépne a falunapon, és nem menne át Gyermelyre
táncolni csak azért, mert az fizetős fellépés a mányi, pedig nem. Ha az a civil szervezet a
Mányi Önkormányzat támogatását élvezi, akkor elvárható, hogy a nagyobb
rendezvényeken ott legyen.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A 2012. év lesz egy vízválasztó, mert sok minden megváltozik majd 2013. januárjától,
például, lekerül a vállunkról az iskola, melynek a költségei kétszerese az államtól kapott
támogatásnak.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem igazságtalan, hogy a pedagógusok nem kapnak cafetériát, de a köztisztviselők
igen.
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Törvényi előírás, hogy a köztisztviselőknek jár a cafetéria.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A Gazdálkodási Bizottsági ülésen már végigvettük, hogy mi a kötelező és mi az, ami csak
adható, a szerint tettük meg a javaslatunkat.
Varga Mihály képviselő:
Az biztos, hogy a faluban nagy visszhangja lesz annak, hogy a cafetériát elvonjuk,
emelkednek a szemétdíjak stb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Lehetséges, de tudomásul kell venni, hogy így a tartalékkeretünk 5.119.000,- forint,
melyre szükségünk lehet, mert pont az iskolai alkalmazásból eredő peres ügyünk
lezárásáig nem tudjuk, hogy lesznek-e komolyabb költségeink az ügyben.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az biztos, hogy a szemétszállítás megemelkedéséből nagy felháborodás lesz, mert
véleményem szerint ez idáig is a lélektani határon mozgott a szemétszállítási díj.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Sajnos, ha ez nem történik meg márciusban, akkor megtörténik júniusban, mert akkor
lejár a szerződésünk a Saubermacherrel.
Szabó Zoltán alpolgármester:
A Saubermacher ki fog hozni egy olyan árat, hogy megérje neki úgy is, hogy számol
azokkal, akik krónikus nem fizetők. Illetve az is probléma lesz, hogy a jövőben nem
visznek el mindent, csak azt az egy kukát, amire szerződve van az ügyfél.
Ebből nagy botrány lesz!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Akkor mit javasolsz, mit tegyünk? Jövőre az állam veszi át a szemétszállítást, addig kell
kihúzni a Saubermacherrel.
Bálint Istvánné képviselő:
Mi lenne, ha kitolnánk a támogatás megtartását a szerződés lejártáig? Utána
pályáztatnánk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Fél évre senki sem fog pályázni, mert 2013. januárjától minden másképpen lesz.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szeretném kérdezni, hogy tervezünk-e lakáseladást a 2012. évre?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tekintettel arra, hogy van elegendő tartalékkeretünk, nem szorít minket semmi az eladás
irányába.
Van-e egyéb észrevétel?
Csizmadia Zsolt képviselő:
A Művelődési Ház fűtésköltségét javaslom, hogy a jövőben vizsgáljuk felül, mert sokszor
megy fölöslegesen a fűtés, az egész épületben. Nagyon magasnak látom például az óvoda
vagy az iskola fűtésköltségéhez képest. Kell egy gazdát kijelölni, aki kapcsolgatja a fűtést
és felügyeli az épületet.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Én azt számolgatom, hogy mi lenne, ha legalább a cafetéria felét kifizetnénk?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Akkor, ha jól számolom, akkor a tartalékkeret 1,2millió forint lenne. Az nagyon kevés, de
szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 3 igen, 3 nem és 0 tartózkodás
szavazattal nem támogatja a rendelet ezen módosítását.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsünk arról, hogy elfogadjuk-e a
Gazdálkodási Bizottság által tett módosító javaslatokkal módosított költségvetést?
Javaslat:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2012. évi költségvetésről
szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi döntést hozza:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
költségvetésről szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

a

2012.

évi

2. Napirendi pont: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett néhány, a
közelmúltban alkotott rendeletünk miatt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:
a) törvényességi felhívással élhet;
(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi
önkormányzat:
a) szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét;
b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét;
c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.
134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet
körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak
megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott
határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a
kormányhivatalt írásban tájékoztatni.
(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a
törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben
dönt.”
Az alkalmazható egyéb törvényességi felügyeleti eszközök pedig a következők lehetnek:
1. „A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása
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137. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett
kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége
elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettségét elmulasztotta.
(2) A jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági
indítvány tartalmazza:
a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat
jogalkotási kötelezettsége fennáll;
b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a jogalkotási kötelezettség
elmulasztását megállapíthatónak;
c) a jogalkotási kötelezettség elmulasztásával összefüggő, a mulasztás elbírálásához
szükséges önkormányzati rendeletet.
(3) Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget
jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon
belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az
elrendelését.
(4) A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására
irányuló bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza.
2.A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása
138. § (1) A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az
önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet
a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni.
(2) A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A
jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az
önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon
történő közzétételéről.
(3) A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet
helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon
kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást
követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult.
3. Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása
141. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti
bírságot állapíthat meg,
a) ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz
eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének;
b) ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal
információkérésre irányuló megkeresésének;
c) ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási,
határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a
bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt;
d) ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le
határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.
(2) A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselői
illetményalap, legmagasabb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap
tízszerese.”
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A fentiek alapján tehát a törvényességi felhívásnak eleget kell tenni. És mivel nem
rendelkezik a törvény arról, hogy törvényességi felhívásnak írásban kell történnie - tehát
formáját nem szabályozza -, az szóban is megtehető.
A 2010. évi CXXX. törvény szerint:
„19. § (1) Ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára
kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok
tervezeteit véleményezhesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az
érintett szerv e jogával élhessen.
(2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete
megismerhető és véleményezhető legyen.”
Ezért a rendelet tervezeteket az SZMSZ-ben meghatározott módon, a képviselő-testületi
ülés előtt nyilvánosságra kell hozni. Esetünkben ez a Körjegyzőség és kirendeltsége
hirdetőtábláján történő elhelyezést és a honlapunkon történő megjelentetést jelenti.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyes rendeleteivel kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételeit elfogadja, és ezzel egy időben az
észrevételnek eleget téve a jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletmódosításokról
rendelkezik.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
6/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyes rendeleteivel kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételeit fogadja el, és ezzel egy időben az
észrevételnek eleget téve a jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletmódosításokról
rendelkezzen.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: elnök
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
8/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyes rendeleteivel kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételeit elfogadja, és ezzel egy időben az
észrevételnek eleget téve a jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletmódosításokról
rendelkezik.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester
A kifogásolt döntések:
I. A 10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevétel
Az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken
a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatban az az észrevétel merült fel, hogy a rendeletet nem is kellett volna
meghozni, mert csak akkor kell az általa szabályozott életviszonyokra rendeletet alkotni,
ha a Képviselő-testület parkolóhelyet akar kijelölni és várakozási díjat akar meghatározni.
A közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény szerint:
„Tv. 15/A. § (1) A helyi önkormányzat (fővárosban: a fővárosi önkormányzat)
rendeletében a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől
el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken –
forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az
e törvényben meghatározott keretek között – kijelölhet olyan várakozási övezetet, illetve
várakozási övezeten kívül eső olyan várakozó helyet (a továbbiakban együtt: várakozási
terület), amelynek a három vagy annál több kerekű járművel történő, várakozási célú
használatáért várakozási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díjfizetési kötelezettség).”
A Kormányhivatal véleménye szerint ez a felhatalmazás csak lehetőség, egyébként nem
kell rendeletet alkotni. A rendelet megalkotására azért került mégis sor, mert jegyzői
értekezleten – bár nem Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól, de az hangzott el, hogy
akkor is kell rendeltet alkotni, ha nem akarunk parkolóhelyet kijelölni.
A fentiek miatt a 10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet visszavonását javaslom.
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2012. () önkormányzati
rendeletét az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken
a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelet az önkormányzat közterületein, továbbá a
közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú
építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló
10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke
(1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, továbbá
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdésében, a 8. § (1) i)
pontjában és a 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az
önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való
várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
7/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken
a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy alkossa meg a /2012. ( ) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken
a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
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Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelet az önkormányzat közterületein, továbbá a
közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú
építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló
10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke
(1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, továbbá
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdésében, a 8. § (1) i)
pontjában és a 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az
önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való
várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2012. (
)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől
el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez
tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011.
(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelet az önkormányzat közterületein, továbbá a
közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú
építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól
szóló 10/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdésében,
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a 8. § (1) i) pontjában és a 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőt rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az
önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló 10/2011. (VI.30.)
önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

II. A 2012. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 19/211.
(XII.29.) önkormányzati rendelet elleni törvényességi észrevétel
Hivatkozott rendeletünknek az ivóvíz és csatornahasználatra vonatkozó részei megalkotásának időpontjában – nem voltak törvénysértők, megfeleltek az akkor hatályos
jogszabályoknak. A rendelet megszületését követően azonban az Országgyűlés
megalkotta, és 2011. december 31-én kihirdetésre is került a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény, amely szerint:
„76. § (1) A 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott
rendelet hatálybalépéséig
a) a víziközmű-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011.
december 31-én hatályos díjat,
b) az a) ponttól eltérő esetben a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat
alkalmazhat.”
Ezt követően szintén módosult az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
melléklete, amely a hatósági áras termékeket és az ár megállapítóját határozta meg, és
onnan a vízdíj kikerült. Helyette a fent hivatkozott jogszabályhelynek megfelelő mértékű
díjemelést kell alkalmazni.
Mivel rendeletünkkel olyan jogkörben hoztunk döntést, amelyre időközben megszűnt
felhatalmazásunk, a rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.
Továbbá a szippantmány díját, valamint a csatornahasználat után a Fejérvíz Zrt. által
fizetendő bérleti díjat nem rendeletben, hanem megállapodásban kell rögzíteni, ezért a
rendelet fenntartása ezek miatt sem indokolt.
A fentiek miatt az alábbi rendelalkotási javaslatot teszem:
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja /2012. ( ) önkormányzati
rendeletét az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló 21/2011.
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának
megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikke
(1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,
továbbá a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint az 1990. LXXXVII. törvény melléklete alapján és a 2010. évi CXXX.
törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően a következőt rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz
szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
8/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló
21/2011. önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának
megállapításáról szóló 21/2011. önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezze.
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának
megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikke
(1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,
továbbá a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b)
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pontja, valamint az 1990. LXXXVII. törvény melléklete alapján és a 2010. évi CXXX.
törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően a következőt rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz
szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja /2012. ( ) önkormányzati
rendeletét az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló
21/2011. önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági árának
megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
Cikke (1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva, továbbá a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az 1990. LXXXVII. törvény melléklete
alapján és a 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően a következőt
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz
szolgáltatás 2012. évi hatósági árának megállapításáról szóló 19/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

22
III. A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel
A Fejér Megyei Kormányhivatal a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011.
(VI.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétele:
1. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szervezetek a pénzügyi támogatásra írásbeli
pályázatot kell benyújtaniuk, amelynek tartalmaznia kell legalább:
„b) a bejegyzett szervezet esetén a bejegyzési okirat másolatát, nem bejegyzett
szervezet esetén a szervezet működését igazoló képviselői nyilatkozatot,”
A Kormányhivatal szerint a bejegyzési okirat másolatát azért nem célszerű kérni,
mert azt a bejegyzés óta többször is módosíthatták. A helyes az, ha a közhiteles
nyilvántartás kivonatát kérjük.
2. A 6. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek
azok a civil szervezetek, amelyek
„a) hitelt érdemlően igazolni tudják az általuk végzett közcélú tevékenységet,”
A Kormányhivatal szerint azért nem felel meg ez a megfogalmazás a jogszabályi
elvárásoknak, mert jogbizonytalanságot kelt azzal, hogy a nincs meghatározva,
hogy mit kell „hitelt érdemlő” alatt érteni.
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot teszem:
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a helyi civil szervezetek
támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletét módosító /2012. (
)
önkormányzati rendeletét.
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke
(1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében, továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.)
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdésének a)
pontja.
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Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
9/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.)
önkormányzati rendeletét módosító /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.)
önkormányzati rendeletét módosító /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a helyi civil szervezetek
támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletét módosító /2012. (
)
önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében, továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.)
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdésének a)
pontja.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző
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3. Napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 8/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletében alkalmanként
424,31,- Ft-ban határozta meg a szemétszállítás díját. Ez azt jelentette, hogy a rendelet
meghozatala előtti alacsonyabb összegű szemétszállítási díjjal 2011-ben összesen 18.000,Ft volt a lakosság hozzájárulása a szemétszállítási díjhoz.
A rendelet szerinti 424,31,- Ft alkalmankénti szemétszállítási díjjal 22.064,- Ft/év lenne
ebben az évben a háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás
igénybevételének díja, azaz a lakosság felé ez áremelkedésként hatna. Mivel azonban a
jelenlegi hulladékszállítási szerződés 2012. június 2. hatállyal megszűnik, és megváltozik
a hulladékszállítással kapcsolatos rendeletünk is, nem javaslom a lakossági hozzájárulás
mértékének ilyen formában történő megemelését. Javaslom, hogy csökkentsük a
hozzájárulás díját olyan mértékben, hogy a szemétszállítás lakossági terhei ne
növekedjenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítást
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdés a) pontjában, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,
valamint a és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontja
alapján a következőt rendeli el:
1.
§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2.
§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

1. melléklet a

dr. Majoros Ildikó
jegyző

/2012. ( ) önkormányzati rendelethez

A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételének díja
2012. március 1-től, alkalmanként 343,- Ft, azaz Háromszáznegyvenhárom forint.

Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
10/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék
kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletről
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága nem javasolja a Képviselőtestületnek, hogy fogadja el a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési
folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2011. ( )
önkormányzati rendeletét.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy költségvetés tárgyalásánál, már
egyetértés született arról, hogy most nem módosítjuk a szemétdíjat.
Ha kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás
szavazattal elutasítja a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony
hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003.
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2012. ( ) önkormányzati
rendeletének megalkotását.
4. Napirendi pont: A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás
módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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Bicske Város Jegyző megküldte a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási
megállapodás módosítását, melyet öt település: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és
Vértesacsa települések kérelmére készítettek elő annak érdekében, hogy a társuláshoz
tudjanak csatlakozni. Az öt település csatlakozásával a társult önkormányzatok
taglétszáma 11 lenne.
A Társulási Megállapodást valamennyi településnek meg kell tárgyalnia és minősített
többséggel kell elfogadnia, hogy ahhoz a települések csatlakozni tudjanak.
Mivel a szolgáltatás ellátása meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzési
eljárást le kell folytatni. Emiatt azonban most még nem lehet tudni, hogy a belépés
anyagilag hátránnyal, vagy előnnyel jár-e a mi részünkre.
A módosítás szövegében feketével a hatályos megállapodás szövege, pirossal a törvényi
követelményeknek megfelelő szabályozás épül be.
Véleményem szerint településünknek megfelel a jelenleg fennálló helyzet. A további
települések részvételével egy bizonytalan és megoldandó helyzet áll elő, ezért nem
javaslom a Társulás bővítését.
Az előterjesztéshez csatolom a megküldött módosított okiratot, és kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy azt szíveskedjék jóváhagyni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Bicske
Kapcsolatközpont” szociális alapszolgáltatást nyújtó társulás Társulási Megállapodás
módosítását nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy van-e valamilyen észrevétel vagy javaslat?
Török Péter képviselő:
Véleményem szerint itt valamilyen félreértés van, mert ez a változás nem egy rossz dolog,
sőt annál, ami most van, csak jobb lehet.
Bálint Istvánné képviselő:
Mitől lenne jobb?
Török Péter képviselő:
Egy egészen új rendszer lesz, két orvos lesz egyszerre ügyeletben, az egyik mindig bent
lesz a rendelőben, a másik a területen fogja egymás után látogatni a betegeket. Lesz külön
gyermekorvos is. Egy diszpécser fogja irányítani a területen lévő orvost, aki mindig látja,
hogy az orvos hol van, így jól be tudja osztani, hogy hova milyen sorrendbe menjen ki az
ügyelet.
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Ahogyan én a tervezetet olvasom, könnyen kiszámítható az összeg, csak egy egyszerű
szorzás.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nem, mert hiányzik egy adat, anélkül nem tudjuk, hogy pontosan mennyi lesz, amit
nekünk fizetni kell. Hogyan hozzunk döntést olyanról, amiről nem is tudjuk, hogy mi a
költségvonzata?
Török Péter képviselő:
Hiába utasítjuk el akkor is meg fogják csinálni, nem a mi döntésünk lesz a mérvadó.
Nekem nincs érdekeltségem a dologban, de mindenképpen úgy látom, hogy ez egy jó
dolog, amit támogatni kell.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Véleményem szerint addig, amíg az alátámasztó adatok hiányoznak, addig nem
fogadható el! Ezért a határozati javaslatomat az alábbiak szerint módosítom:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Bicske
Kapcsolatközpont” szociális alapszolgáltatást nyújtó társulás Társulási Megállapodás
módosítását alátámasztó adatok hiányában nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
9/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Bicske
Kapcsolatközpont” szociális alapszolgáltatást nyújtó társulás Társulási Megállapodás
módosítását alátámasztó adatok hiányában nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi
Kirendeltsége polgári védelmi beszámolója és felhívása
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége levelet
küldött, amelyben tájékoztatott, hogy a 2011. évi törvények alapjaiban változtatták meg a
települések katasztrófákkal kapcsolatos védelmi feladatait.
A levélhez csatoltak egy beszámolót a Bicskei Polgári Védelmi Iroda 2011. évben végzett
munkájáról.
Továbbá felszólították a Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi változások során létrejött
feladatokat testületi ülésen dolgozzuk fel, majd az erről szóló jegyzőkönyvet küldjük meg
nekik.
A vonatkozó jogszabályok alapján nem látok olyan feladatot, amelyben a Tisztelt
Képviselő-testületnek most döntenie kellene, ezért az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége
polgári védelmi beszámolója és felhívása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége polgári védelmi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
10/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége
polgári védelmi beszámolója és felhívása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége polgári védelmi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.
6. Napirendi pont: A Polgármester 2012. évi szabadságtervének jóváhagyása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet, mint
munkáltatót illeti. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek határozatban kell
rendelkeznie.
„A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 13. § (1) bekezdése a
polgármesterre „a köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. (a továbbiakban:
Ktv.) törvény ott felsorolt rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását rendeli el.
„A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33. §-a
alapján „a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat”.
Jogszabályi rendelkezés hiányában a polgármester felett munkáltatói jogokat gyakorló
képviselő-testület dönthet a polgármester munkaidő beosztásáról, szabadságának
engedélyezéséről, ennek rendjéről. A Pttv. 13.§ (1) bekezdésében és a Ktv. 71.§ (2)
bekezdésében foglaltak összevetéséből következően a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyára is alkalmazni kell az Mt. 3.§ (1) bekezdésében és 4.§-ában foglaltakat, amely
a következő rendelkezéseket tartalmazza.
„3. § (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi
tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.”
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármester 2012. évi
szabadságtervét a melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A Polgármester 2012. évi szabadságtervének jóváhagyása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester
2012. évi szabadságtervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
11/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
A Polgármester 2012. évi szabadságtervének jóváhagyása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester
2012. évi szabadságtervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
7. Napirendi pont: A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Tanács Társulási
Tanácsa által 2012. január 27-én elfogadott határozatok és az egységes szerkezetű
Társulási megállapodás jóváhagyása
Ugron Zoltán Gábor Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás 2011. december 9-én hozta meg a
03/2011. (XII.09.) számú határozatát a Társulás megállapodás módosításáról.
2012. január 27-i ülésén az alábbi határozatok születtek:
2. 06/2012. (I.27.) számú határozat
A ZSÁMERT Társulási Tanács –7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – Páty Község
tagfelvételi kérelmét elfogadja.
Miután a Társulási Tanács elfogadta Páty község tagfelvételi kérelmét, szükséges a
Társulási megállapodás módosítása, ezért a Társulási Tanács az alábbi határozatot hozta:
3. 07/2012. (I.27.) számú határozat
A ZSÁMERT Társulási Tanács – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – az alábbiak
szerint határoz:
A Zsámbéki medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás Általános
rendelkezések fejezete kiegészül Páty Község Önkormányzatával.
Ahhoz, hogy a Társulási Tanács határozati hatályosak legyenek, a Társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek - minősített többséggel hozott - jóváhagyó
határozati is szükségesek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek, hogy a következő társulási tanácsi ülésen döntés születhessen a Zsámert
Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki Medence
Területfejlesztési Társulás 11/2004.(II.19.) Kgy. határozatával elfogadott Társulási
Megállapodásának az alábbi módosulásait elfogadja:
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I. a Megállapodás Általános rendelkezések fejezete a következők szerint módosul:
Biatorbágy, Bicske, Csabdi, Etyek, Herceghalom, Mány, Perbál, Tinnye, Tök,
Zsámbék települések települési önkormányzatai megállapodnak abban, hogy az 1998.
június 1-vel létrehozott társuláshoz való csatlakozásukat fenntartják.
A tagok neve és székhelye:
II. Biatorbágy Város Önkormányzata
III. Bicske Város Önkormányzata
IV. Csabdi Község Önkormányzat
V. Etyek Község Önkormányzata
VI. Herceghalom Község Önkormányzata
VII. Mány Község Önkormányzata
VIII. Perbál Község Önkormányzata
IX. Tinnye Község Önkormányzata
X. Tök Község Önkormányzata
XI. Zsámbék Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A
2060 Bicske, Kossuth tér 14.
2064 Csabdi, Szabadság u. 44.
2091 Etyek, Körpince köz 4.
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
2065 Mány Rákóczi u. 67.
2074 Perbál, Fő u. 6.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.
2073 Tök, Fő utca 1.
2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

1. A társulás neve: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás (a
továbbiakban ZSÁMERT)
2. A tárulás székhelye: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
3. A társulás működési területe az 1. pontban szereplő – társulásban részt vevőtelepülési önkormányzatok közigazgatási területe.
4. A társulás önálló jogi személy, az alapítók határozatlan időre hozzák létre.
5. A társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör
szélén körbefutó felirattal: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési
Társulás.
B) a Megállapodás III. fejezet A társulás tagsága a következők szerint módosul:
A társulás célja a társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztése, közös
társulási programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap
létrehozása. A fenti célok megvalósítása érdekében a társulás feladatai a következők:
1. A társulás területén meglévő fejlesztési programok, projektek összegyűjtése, a
kistérségre fejlesztési koncepciók, programok készítése.
2. A társulás rendes tagja lehet a Zsámbéki-medencéhez tartozó, vagy gazdaságilag,
kulturálisan kapcsolódó települési önkormányzat, amelynek képviselő – testülete
minősített többséggel a társulásba való belépés mellett dönt és erre vonatkozó határozatát
megküldi a Társulási Tanácsnak és vállalja, hogy a társulás munkájában tevékenyen részt
vesz és befizeti a tagdíjat.
3. A társulásba való belépés önkéntes. A társuláshoz való csatlakozáshoz a felvételt kérő
önkormányzat minősített többséggel hozott testületi döntése szükséges, melyben
rögzíti, hogy a ZSÁMERT alapdokumentumait megismerte, felvétele estén azokat
magára kötelezőnek tekinti Ezt követően a Társulási Tanács dönt a felvételt kérő
önkormányzat tagsági felvételéről, és amennyiben a ZSÁMERT minden
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tagönkormányzata minősített többséggel hozott döntéssel jóváhagyja a felvételt,
továbbá az újonnan belépők a társulási megállapodást aláírják, azzal létrejön a tagság.
4. A társulási tagság megszűnésének esetei:
a.) Ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését. Ez esetben a
társulás tagönkormányzatainak egyenkénti, minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
b.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselőtestületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra
határidőben nem tett eleget. Fontos oknak a fizetési kötelezettség többszöri,
legalább három hónapot meghaladó késedelme tekinthető, továbbá a Társulási
Tanács határozatainak, döntéseinek folyamatos végre nem hajtása.
c.) A társulási megállapodás felmondásával. A társulási megállapodást felmondani kivéve, ha a felmondás az a) pontban foglalt úton történik - a naptári év utolsó
napjával lehet. A felmondásról szóló – minősített többségű szavazataránnyal
hozott - döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
d.)A bíróság jogerős döntése alapján.
C) a Megállapodás IV. fejezet A társulás tagjainak jogai és kötelességei a következők szerint
módosul:
I. A társulás rendes tagjainak jogai:
a.) Képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat
megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. A társulás tagja a
döntéshozás során 1 db szavazattal rendelkezik.
b.) Képviselője választhat és választható a társulás tisztségeire.
c.) Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselője útján a saját
önkormányzata érdekeit.
D)a Megállapodás V. fejezet A társulás szervezet és működése a következők szerint módosul:
1. A társulás szervei:
a.)Társulási Tanács
Amely a társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereiből áll, a
polgármestert a Társulási Tanács ülésén távollétében az alpolgármester helyettesítheti,
mindkettőjük tartós akadályoztatása esetén a képviselő — testület szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott helyettes láthat el képviseletet. A Társulási
Tanács kizárólagos jogosultsága a szervezeti és működési szabályzat megállapítása, a
társulásba a tagok felvételéről és kizárásáról döntés, a kistérségi koncepció és program
elfogadása, a tagdíj megállapítása, tisztségviselők, bizottságok, megválasztása, a
munkaszervezet meghatározása, továbbá a Társulás költségvetésének és
zárszámadásának meghatározása.
Ellenőrző Bizottság:
Tagjainak számát a Társulási Tanács határozza meg, elnökét és tagjait a Társulási
Tanács választja. Feladata: a Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az
ellenőrzése, a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel
kísérése, a társulás gazdálkodásáról szóló beszámolók vizsgálata.
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b.) A társulás elnöke:
A társulás elnökét a Társulási Tanács választja 4 évi időtartamra, minősített többséggel.
Az elnök képviseli a társulást, részletes feladatát és hatáskörét a szervezeti és
működési szabályzat állapítja meg.
c.) A társulás alelnök helyettese:
A Társulási Tanács egy vagy több helyettest választhat, feladataikat a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg. Több elnökhelyettes esetén a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg azt is, hogy melyik elnökhelyettes helyettesíti az
elnököt.
d.) A társulás munkaszervezete:
A társulás munkaszervezetét a társulás maga alakítja ki, amely ellátja a társulás döntéseinek előkészítési feladatait, és részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében,
megvalósításának szervezésében. Szervezetét, működését és feladatait a Társulási
Tanács a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
e.) A Társulási Tanács által létrehozott munkabizottság:
A kistérség sajátos feladatainak szervezésére a társulás állandó vagy ideiglenes bizottságot hozhat létre, e kérdésben a Társulási Tanács a szervezeti és működési
szabályzatában dönt.
2. A társulás feladatát és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzatában a Társulási
Tanács állapítja meg. A szabályzat elfogadásához a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott szavazata szükséges.
3. A társulás szervezeti és működési szabályzatát tájékoztatás céljából valamennyi
társult tagnak rendelkezésére kell bocsátani.
4. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a) a jelen megállapodás jóváhagyásához; módosításához és megszüntetéséhez
b) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
c) a társulási tag kizárásához,
d) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
5. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül
döntenek.
6. A társulásban részt vevő képviselő-testületek polgármesterei legalább évente
egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
7. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy a társulási
tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze, és vezeti.
8. Az ülést össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott
időpontban;
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára;
d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv
kezdeményezésére.
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9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező
képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott
számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint a felét.
E) a Megállapodás VI. fejezet A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása a következők
szerint módosul:
1. A társulás bevételei:
a.) Tagsági díj: a települési önkormányzatok hozzájárulása az adott évi költségvetési
törvényben rögzített lakosságszám arányosan történik, minden évben az állandó
lakosság számának január 1-i állapota szerint. A hozzájárulás Ft/fő mértékét a
Társulási Tanács az adott évi költségvetésében határozza meg. A tagdíj átutalását
minden év március 31-ig lehet teljesíteni.
b.) A jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai,
hozzájárulásai.
c.) Pályázatok bevételei.
d.) Projektek megvalósításához koordinált pénzeszközök.
2. A társulás gazdálkodásával összefüggő feladatokat a munkaszervezet végzi, a társulás
pénzeszközeit elkülönített számlán vezeti.
3.
A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik.
4.
A társulás tagjai a tagdíj mértékéig felelnek a társulás tartozásáért. Amennyiben a
Társulás tagönkormányzata tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Társulás
székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő felszólítás kézhezvételétől
számított 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízásra jogosult.
5. A társulás megszűnése esetén a társulási vagyont az önkormányzatok között
hozzájárulásuk arányában kell felosztani. Társulási tag társulásból való kilépése, kizárása
esetén csak azon esetekben jogosult a társulási vagyonból való részesedésre, amely
kizárólag a mindenkori tagdíjbevételeken felüli, a tagok külön befizetésével, vagy
vagyontárgy társulásnak való átadásával megvalósuló fejlesztési projektekhez
kapcsolódnak. Ezen esetekben meg kell határozni az érintett projektek értékét a kiválás,
kizárás időpontjában, megállapítani, hogy ebből mennyi a (hazai, EU, egyéb)
támogatással nem érintett rész, és erre vetítve kell kiszámolni a kiválni szándékozó, kizárt
tag tényleges befizetésével arányos összeget, melyre a kiváláskor jogosulttá válik.
6. A társulás éves gazdálkodásáról minden évben beszámolót készít.
7. A Társulás által vállalt fejlesztési, beruházási célú projektek vonatkozásában a
tagönkormányzatok által vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás
székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő felszólítás kézhezvételét
követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízásra jogosult.
8.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen
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a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.
F) a Megállapodás VII. fejezet Záró rendelkezések a következők szerint módosul:
1. A megállapodást aláíró önkormányzatok a társulás működése során
felvetődő vitás kérdéseket egymás között kötelesek egyeztetni.
2. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják
alá képviselőik útján.
G) a Megállapodás 1.sz. melléklete a következők szerint módosul:
A Társulás pártoló tagjai
Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület
2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Pro Budajenő Egyesület
2093 Budajenő, Szőlő utca 39.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
12/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki
Medence Területfejlesztési Társulás 11/2004.(II.19.) Kgy. határozatával elfogadott
Társulási Megállapodásának az alábbi módosulásait elfogadja:

I.a Megállapodás Általános rendelkezések fejezete a következők szerint módosul:
Biatorbágy, Bicske, Csabdi, Etyek, Herceghalom, Mány, Perbál, Tinnye, Tök,
Zsámbék települések települési önkormányzatai megállapodnak abban, hogy az
1998. június 1-vel létrehozott társuláshoz való csatlakozásukat fenntartják.
A tagok neve és székhelye:
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II. Biatorbágy Város Önkormányzata
III. Bicske Város Önkormányzata
IV. Csabdi Község Önkormányzat
V. Etyek Község Önkormányzata
VI. Herceghalom Község Önkormányzata
VII. Mány Község Önkormányzata
VIII. Perbál Község Önkormányzata
IX. Tinnye Község Önkormányzata
X. Tök Község Önkormányzata
XI. Zsámbék Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A
2060 Bicske, Kossuth tér 14.
2064 Csabdi, Szabadság u. 44.
2091 Etyek, Körpince köz 4.
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
2065 Mány Rákóczi u. 67.
2074 Perbál, Fő u. 6.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.
2073 Tök, Fő utca 1.
2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

1. A társulás neve: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás (a
továbbiakban ZSÁMERT)
2. A tárulás székhelye: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
3. A társulás működési területe az 1. pontban szereplő – társulásban részt vevőtelepülési önkormányzatok közigazgatási területe.
4. A társulás önálló jogi személy, az alapítók határozatlan időre hozzák létre.
5. A társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör
szélén körbefutó felirattal: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési
Társulás.
B) a Megállapodás III. fejezet A társulás tagsága a következők szerint módosul:
A társulás célja a társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztése, közös
társulási programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös
pénzalap létrehozása. A fenti célok megvalósítása érdekében a társulás feladatai a
következők:
1. A társulás területén meglévő fejlesztési programok, projektek összegyűjtése, a
kistérségre fejlesztési koncepciók, programok készítése.
2. A társulás rendes tagja lehet a Zsámbéki-medencéhez tartozó, vagy gazdaságilag,
kulturálisan kapcsolódó települési önkormányzat, amelynek képviselő – testülete
minősített többséggel a társulásba való belépés mellett dönt és erre vonatkozó
határozatát megküldi a Társulási Tanácsnak és vállalja, hogy a társulás munkájában
tevékenyen részt vesz és befizeti a tagdíjat.
3. A társulásba való belépés önkéntes. A társuláshoz való csatlakozáshoz a
felvételt kérő önkormányzat minősített többséggel hozott testületi döntése
szükséges, melyben rögzíti, hogy a ZSÁMERT alapdokumentumait megismerte,
felvétele estén azokat magára kötelezőnek tekinti Ezt követően a Társulási Tanács
dönt a felvételt kérő önkormányzat tagsági felvételéről, és amennyiben a
ZSÁMERT minden tagönkormányzata minősített többséggel hozott döntéssel
jóváhagyja a felvételt, továbbá az újonnan belépők a társulási megállapodást
aláírják, azzal létrejön a tagság.
4. A társulási tagság megszűnésének esetei:
a.)Ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését. Ez esetben
a társulás tagönkormányzatainak egyenkénti, minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
b.)A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
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naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselőtestületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra
határidőben nem tett eleget. Fontos oknak a fizetési kötelezettség többszöri,
legalább három hónapot meghaladó késedelme tekinthető, továbbá a Társulási
Tanács határozatainak, döntéseinek folyamatos végre nem hajtása.
c.)A társulási megállapodás felmondásával. A társulási megállapodást felmondani kivéve, ha a felmondás az a) pontban foglalt úton történik - a naptári év utolsó
napjával lehet. A felmondásról szóló – minősített többségű szavazataránnyal hozott
- döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni
és a társulás tagjaival közölni.
d.)A bíróság jogerős döntése alapján.
C) a Megállapodás IV. fejezet A társulás tagjainak jogai és kötelességei a következők
szerint módosul:
I. A társulás rendes tagjainak jogai:
a.) Képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein,
céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat
megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. A társulás tagja a
döntéshozás során 1 db szavazattal rendelkezik.
b.) Képviselője választhat és választható a társulás tisztségeire.
c.) Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselője útján a saját
önkormányzata érdekeit.
D)a Megállapodás V. fejezet A társulás szervezet és működése a következők szerint
módosul:
1. A társulás szervei:
a.)Társulási Tanács
Amely a társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereiből áll, a
polgármestert a Társulási Tanács ülésén távollétében az alpolgármester
helyettesítheti, mindkettőjük tartós akadályoztatása esetén a képviselő — testület
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettes láthat el
képviseletet. A Társulási Tanács kizárólagos jogosultsága a szervezeti és működési
szabályzat megállapítása, a társulásba a tagok felvételéről és kizárásáról döntés, a
kistérségi koncepció és program elfogadása, a tagdíj megállapítása, tisztségviselők,
bizottságok, megválasztása, a munkaszervezet meghatározása, továbbá a Társulás
költségvetésének és zárszámadásának meghatározása.
Ellenőrző Bizottság:
Tagjainak számát a Társulási Tanács határozza meg, elnökét és tagjait a Társulási
Tanács választja. Feladata: a Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az
ellenőrzése, a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel
kísérése, a társulás gazdálkodásáról szóló beszámolók vizsgálata.
b.) A társulás elnöke:
A társulás elnökét a Társulási Tanács választja 4 évi időtartamra, minősített
többséggel. Az elnök képviseli a társulást, részletes feladatát és hatáskörét a
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
c.)A társulás alelnök helyettese:
A Társulási Tanács egy vagy több helyettest választhat, feladataikat a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg. Több elnökhelyettes esetén a szervezeti és
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működési szabályzat határozza meg azt is, hogy melyik elnökhelyettes helyettesíti
az elnököt.
d.)A társulás munkaszervezete:
A társulás munkaszervezetét a társulás maga alakítja ki, amely ellátja a társulás
döntéseinek előkészítési feladatait, és részt vesz a kistérségi projektek
menedzselésében, megvalósításának szervezésében. Szervezetét, működését és
feladatait a Társulási Tanács a szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg.
e.)A Társulási Tanács által létrehozott munkabizottság:
A kistérség sajátos feladatainak szervezésére a társulás állandó vagy ideiglenes
bizottságot hozhat létre, e kérdésben a Társulási Tanács a szervezeti és működési
szabályzatában dönt.
2. A társulás feladatát és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzatában a
Társulási Tanács állapítja meg. A szabályzat elfogadásához a Társulási Tanács
minősített többséggel hozott szavazata szükséges.
3. A társulás szervezeti és működési szabályzatát tájékoztatás céljából valamennyi
társult tagnak rendelkezésére kell bocsátani.
4. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a.)a
jelen
megállapodás
jóváhagyásához;
módosításához
és
megszüntetéséhez
b.)a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
c.)a társulási tag kizárásához,
d.)a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
5. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül
döntenek.
6. A társulásban részt vevő képviselő-testületek polgármesterei legalább évente
egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
7.

A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy a
társulási tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze, és vezeti.

8. Az ülést össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott
időpontban;
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára;
d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv
kezdeményezésére.
9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint a felével
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint a felét.
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E)
a Megállapodás VI. fejezet A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása a
következők szerint módosul:
1. A társulás bevételei:
a.) Tagsági díj: a települési önkormányzatok hozzájárulása az adott évi költségvetési
törvényben rögzített lakosságszám arányosan történik, minden évben az állandó
lakosság számának január 1-i állapota szerint. A hozzájárulás Ft/fő mértékét a
Társulási Tanács az adott évi költségvetésében határozza meg. A tagdíj átutalását
minden év március 31-ig lehet teljesíteni.
b.) A jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai,
hozzájárulásai.
c.) Pályázatok bevételei.
d.) Projektek megvalósításához koordinált pénzeszközök.
2.

A társulás gazdálkodásával összefüggő feladatokat a munkaszervezet végzi, a
társulás pénzeszközeit elkülönített számlán vezeti.
3.
A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik.
4.
A társulás tagjai a tagdíj mértékéig felelnek a társulás tartozásáért. Amennyiben
a Társulás tagönkormányzata tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a
Társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő felszólítás
kézhezvételétől számított 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő
önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján
beszedési megbízásra jogosult.
5.
A társulás megszűnése esetén a társulási vagyont az önkormányzatok között
hozzájárulásuk arányában kell felosztani. Társulási tag társulásból való
kilépése, kizárása esetén csak azon esetekben jogosult a társulási vagyonból
való részesedésre, amely kizárólag a mindenkori tagdíjbevételeken felüli, a
tagok külön befizetésével, vagy vagyontárgy társulásnak való átadásával
megvalósuló fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. Ezen esetekben meg kell
határozni az érintett projektek értékét a kiválás, kizárás időpontjában,
megállapítani, hogy ebből mennyi a (hazai, EU, egyéb) támogatással nem
érintett rész, és erre vetítve kell kiszámolni a kiválni szándékozó, kizárt tag
tényleges befizetésével arányos összeget, melyre a kiváláskor jogosulttá válik.
6. A társulás éves gazdálkodásáról minden évben beszámolót készít.
7. A Társulás által vállalt fejlesztési, beruházási célú projektek vonatkozásában a
tagönkormányzatok által vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás
székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő felszólítás kézhezvételét
követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízásra
jogosult.
8.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.
F) a Megállapodás VII. fejezet Záró rendelkezések a következők szerint módosul:
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1. A megállapodást aláíró önkormányzatok a társulás működése során
felvetődő vitás kérdéseket egymás között kötelesek egyeztetni.
2. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írják alá képviselőik útján.
G) a Megállapodás 1.sz. melléklete a következők szerint módosul:
A Társulás pártoló tagjai
Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület
2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Pro Budajenő Egyesület
2093 Budajenő, Szőlő utca 39.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Polgármester
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás egységes szerkezetű Társulási
Megállapodásának elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki Medence
Területfejlesztési Társulás (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.) társulási
megállapodását egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
13/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás egységes szerkezetű Társulási
Megállapodásának elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki
Medence Területfejlesztési Társulás (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.)
társulási megállapodását egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2012. február 15.
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Felelős: Polgármester
8. Napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában álló lakások használati
módjáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismeretes, Önkormányzatunk tulajdonában állnak olyan lakások,
amelyek bérletére a Tisztelt Képviselő-terület folyamatos pályázatot írt ki. Jelenleg két
üres lakásunk van a Mány, Kossuth Lajos u. 9. szám alatt.
A kettő közül az egyik lakás csak úgy adható ki, ha abban a két helyen jelentkező
vizesedés megszüntetésre kerül. A vizesedésről fényképfelvételeket készítettem, amelyet
az előterjesztéshez csatolok.
A Tisztelt Képviselő-testületnek arról kellene dönteni, hogy úgy adjuk-e ki a lakásokat, és
különösképpen a vizesedő lakást, hogy mi magunk kijavíttatjuk a hibákat, vagy úgy,
hogy a bérlő vállalja magára a kijavíttatás költségeit, a költségek bérbeszámításának
lehetőségével.
1. Határozati javaslat
Tárgy: A Mány, Kossuth u. 9/ 2 szám alatti bérlakás bérbeadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Kossuth
Lajos u. 9/2 szám alatti bérlakást úgy adja bérbe, hogy a bérbeadás előtt annak
vizesedését megszünteti, és a javítási munkálatok nyomait helyreállítja.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Polgármester
2. Határozati javaslat
Tárgy: A Mány, Kossuth u. 9/ 2 szám alatti bérlakás bérbeadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Kossuth
Lajos u. 9/2 szám alatti bérlakást úgy adja bérbe, hogy annak javítási munkálatait a bérlő
végezze el, költségeivel kapcsolatban bérbeszámítást érvényesíthet.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Polgármester
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
11/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mány, Kossuth u. 9/2 szám alatti bérlakás bérbeadása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja, Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy a Mány, Kossuth Lajos u. 9/2.
szám alatti bérlakást úgy adja bérbe, hogy a bérbeadás előtt annak vizesedését
megszünteti, és a javítási munkálatok nyomait helyreállítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
14/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mány, Kossuth u. 9/ 2 szám alatti bérlakás bérbeadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Kossuth
Lajos u. 9/2 szám alatti bérlakást úgy adja bérbe, hogy a bérbeadás előtt annak
vizesedését megszünteti, és a javítási munkálatok nyomait helyreállítja.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Polgármester

9. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával és a
Hársfadombi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás elfogadása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint a Mesevár Óvoda és Hársfadombi Általános Iskola, mint önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjét és az önállóan működő
költségvetési szervnek a pénzeszközökkel való rendelkezésének lehetőségét szabályozni
kell.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„10. § (3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(4) A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel
rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel
rendelkező gazdasági vezető irányítja.
(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti
és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a
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költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.”
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerint:
„[Az Áht. 10. § (1)–(3) bekezdéséhez és 109. § (1) bekezdés 13. pontjához]
7. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv
c) az önkormányzati hivatal,
(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek – az (1) bekezdésben foglalt
költségvetési szerveken kívül – az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely
a) jelentős terjedelmű és összetett közfeladatokat lát el,
b) a közfeladat ellátásában országos, megyei vagy egyéb, a településinél nagyobb területi
jellegű illetékességgel jár el, vagy
c) esetén a közfeladat terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az
alaptevékenység ellátását támogató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti
egységek működtetése e besorolást indokolja.
(3) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be
különösen, amely
a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik – ideértve a jogszabályban szakmai
alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is – és szakmai
alaptevékenysége nem eszközigényes, vagy
b) a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység
létrehozását nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által elláthatók.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala vezetőjének igazgatásszervezői vagy
állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, okleveles közgazdász képesítéssel, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, a pénzügyi források és a vagyon
mértékének megfelelő vezetési-szervezési és pénzügyi-gazdasági ismeretekkel, szakmai
és vezetői gyakorlattal rendelkező, pályázati úton kiválasztott természetes személy
nevezhető ki.
8. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv
a) az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
b) egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően
rendelkezik.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő
költségvetési szerv számára a 10. § szerint ellátott feladatok fedezetéül az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok
szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
4.
A (2) és (3) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az irányító szerv az
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, továbbá
elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.”
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A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
együttműködési megállapodásokat megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni
szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával és a Hársfadombi
Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Mesevár Óvodával kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a
megállapodást aláírja.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: 2012. február 15.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
12/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a
együttműködési megállapodás elfogadása

Mesevár

Óvodával

kötendő

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Mesevár Óvodával kötendő, az
előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást elfogadja.
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
15/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy:Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával és a Hársfadombi
Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Mesevár Óvodával kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a
megállapodást aláírja.
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Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: 2012. február 15.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Hársfadombi Általános Iskolával kötendő
együttműködési megállapodás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Hársfadombi Általános Iskolával kötött, az előterjesztéshez csatolt együttműködési
megállapodást. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község
Önkormányzata nevében a megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
13/2012. (II.6.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Hársfadombi Általános Iskolával kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hársfadombi Általános Iskolával
kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást elfogadását.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
16/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Hársfadombi Általános Iskolával
kötötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Hársfadombi Általános Iskolával kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési
megállapodást. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község
Önkormányzata nevében a megállapodásokat aláírja.
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Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
10.Napirendi pont: A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési
szerződés módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogyan azt már Önök is láthatták, jól halad az építkezés az épületben a fogorvosi
rendelő kialakítására.
Az átépítés során jelentkeztek olyan nem várt többletmunkák, mint például a
padlóburkolat több helyen történő cseréje, emiatt még a kivitelező tudná tartani a
határidőt, de a patika és az ügyfélszolgálat helyiségeinek kialakításához le kell majd állni
a munkálatokkal, mert idő kell a háziorvosnak ahhoz, hogy átköltözzön az új részbe.
Ezért szeretném a Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési
szerződését módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pallér-terv
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés 10. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„10. Az építési munka és munkaterület Megrendelőnek történő átadásának időpontja:
a) az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a mozgáskorlátozott WC vonatkozásában:
2012. február 25.,
b) a gyógyszertár és az ügyfélszolgálati iroda vonatkozásában: az orvosi rendelő
átköltözését követő 10. munkanap.”
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 25.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:

47
17/2012. (II.8.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Pallér-terv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pallér-terv
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött építési szerződés 10. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„10. Az építési munka és munkaterület Megrendelőnek történő átadásának időpontja:
a) az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a mozgáskorlátozott WC
vonatkozásában: 2012. február 25.,
b) a gyógyszertár és az ügyfélszolgálati iroda vonatkozásában: az orvosi rendelő
átköltözését követő 10. munkanap.”
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 25.
11. Napirendi pont: Bejelentések:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelentésük, vagy további
kérdésük?
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést 21 óra 45 perkor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

