JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község
Önkormányzata Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. február
29-én, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános, rendes képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szabó Zoltán képviselő
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Igazoltan távol:
Bokodi Sándor képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő úr előre láthatólag később érkezik.
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen vannak továbbá:
Rácz Andrea szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 1 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 4 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Módosítani szeretném a meghirdetett napirendi pontokat a „Az Önkormányzattal és
intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen” étkezők étkezési
térítési díjának meghatározása” napirendi ponttal, kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a
módosított napirendi pontokat szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. február 29-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A Polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
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2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ( ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ( ) önkormányzati
rendelete a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról
4. A temetőkről szóló rendelet előkészítése
5. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2009. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az
önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló /2012. ( ) önkormányzati
rendelet megalkotása
6. 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 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
18/2012. (II.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. február 29-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendje
Napirend előtt:
A Polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ( ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési
díjakról
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. (
) önkormányzati
rendelete a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról
4. A temetőkről szóló rendelet előkészítése
5. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2009. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az
önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló
/2012. ( ) önkormányzati
rendelet megalkotása
6. 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:
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Viszonylag rövid idő telt el az előző testületi ülés óta, röviden összefoglalnám az hivatal
fölszintjén zajló építkezés kapcsán történt eseményeket.
Tekintettel arra, hogy az új orvosi rendelő munkálatai befejeződtek, az elmúlt héten az
ÁNTSZ előzetes munkaközi bejárást tartott, melynek során mindent rendben találtak,
engedélyezték az orvosi rendelő költözését.
Az építkezés egyébként rendben halad, hétfőn megkezdték a gyógyszertár és az
ügyfélfogadó kialakítását.
Az előzetesen tervezetthez képest plusz költségként jelenik meg, hogy az orvosi rendelő
kialakításánál a járólapokat ki kellett cserélni, mert nem lehetett megmenteni, viszont az
épületgépészeti kialakításnál valószínűleg tudunk kicsit spórolni így lehetséges, hogy
mégsem lesz többletköltség.
A fogorvos előre láthatólag 1 hónap múlva fog beköltözni, megrendelte a széket és a
szekrényeket, a kiállásokat (víz, villany) rendben előkészítettük.
Mint ahogyan azt elmondtam megkezdődött a kialakítási munkálatok második üteme,
azaz a gyógyszertár és az irodai helység kialakítása, Csizmadia Zsolt képviselő azt kérte,
hogy a munkálatok során kibontott ajtókat próbáljuk megőrizni és máshol hasznosítani.
Tájékoztattam róla, hogy természetesen a padláson biztonságba helyeztük a
nyílászárókat, mert ha sikerül pályázat útján önkormányzati lakások kialakításához pénzt
szerezni, akkor a hivatal fölötti tetőtér beépítésénél talán jó szolgálatot tehetnek.
Az elmúlt hét rendkívüli időjárási viszonyainak kapcsán kialakult hófúvás során a
közútkezelő, a polgárőrség és a rendőrség eredményes együttműködésének köszönhető,
hogy viszonylag gyorsan tudtunk intézkedni. A Hegyi-kastélynál útlezárásra volt
szükség, mert amit a hókotró eltakarított, azt a szél negyedórán belül visszafújta az útra
és ismét járhatatlanná vált.
Egyébként szeretném kiemelni a közútkezelő, korábbi évekhez képest végzett munkáját.
Úgy érzem eredményes volt a nyár végi tárgyalás, egészen más volt a hozzáállásuk a a
kialakult hó helyzethez, mindig volt itt egy sószóró autó és a Jánoshegyi szakaszról sem
érkezett panasz az idén.
Elkészült a Mányi Hírmondó, jelenleg a nyomdában van, pár napon belül kézben is
tarthatja a lakosság.
Az elmúlt hétvégén megemlékezést tartottak a Református Templomban és a Kitörés
Emlékműnél. Tekintettel arra, hogy nekem halaszthatatlan családi eseményen kellett részt
vennem, Mány Önkormányzatát Szabó Zoltán alpolgármester úr és dr. Majoros Ildikó
körjegyző asszony képviselte. Kérlek Zoli, pár mondatban foglald össze az ott történteket!
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen szép számban érkeztek vidéki vendégek, viszont
szomorúsággal töltött el, hogy a mányi lakosság részéről olyan kevesen érdeklődtek az
esemény iránt. Többen szóvá is tették, hogy miért nem volt ott egy intézményvezető sem,
illetve a képviselő-testület részéről senki nem jelent meg. Mányról összesen 25-30
résztvevő volt jelen, ami sajnos nagyon kevés. Márton Atya sem jött ki az emlékműhöz
koszorúzni, az Istentisztelet után távozott.
Egyébként alapvetően jól sikerült a rendezvény, és bízom abban, hogy a következő
megemlékezésen sokkal többen teszik majd tiszteletüket a település polgárai részéről is.
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Ugron Zoltán polgármester:
Én megköszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
19/2012. (II.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
előző időszakban végzett munkájáról elfogadja
1.Napirendi pont: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló
dolgozók, valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület rendeletben köteles megállapítani a gyermekek napközbeni
ellátása során alkalmazandó és a szociális rászorultságuk folytán étkezők étkezési térítési
díját.
Az Önkormányzat azonban étkezést biztosíthat az Önkormányzattal és intézményeivel
munkaviszonyban álló dolgozóknak, valamint az „idegen” étkezőknek. Ezen étkezési
térítési díjak esetében a Képviselő-testület nem alkot rendeletet, határozattal dönt.
Ezeken az esetekben az étkezési térítési díj meghatározásánál nem csak a
nyersanyagnormát, hanem a rezsit (pl. dolgozók munkadíját, energiát) is figyelembe kell
venni, és az ár hasznot is tartalmazhat.
A fenti szabály alkalmazásával Pataky Józsefné, a két konyha élelmezésvezetője, 680,- Ft
térítési díjat számolt ki. Ebben haszon nem került felszámításra.
Véleményem szerint, ezt az önköltségi árat a dolgozóink esetében ne emeljük
magasabbra, de az un. „idegen étkezőt” részére magasabb árat is alkalmazhatnánk. Az
élelmezésvezető javaslata tavalyi ár megtartásával, 900,- Ft.
A fentiek miatt a következő határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. március 1-től
az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló étkezési térítési díja 680,Ft, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 900,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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Kérdezem a Képviselőket, hogy van-e észrevétel vagy javaslat a határozati javaslattal
kapcsolatosan?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Azt szeretném kérdezni, hogy az itt megadott árak nettó vagy bruttó árak? Az áfa
változások miatt kérdezem.
Illetve van erre a szolgáltatásra kapacitásunk?
Ugron Zoltán polgármester:
Bruttó árakat jelent. A másik kérdésre válaszolva, kapacitásunk lenne, igény nemigen
van, mert sokallják a 900,-Ft-ot, pedig a helyi termelőktől megvásárol alapanyaggal
sokkal jobb minőséget tudunk előállítani, mint az internetes házhoz-szállító cégek, akik
kicsit olcsóbban tudnak kiszállított ebédet produkálni.
Lehet, hogy meg lehetne próbálkozni fél adagos kiszolgálással is, hogy a
kisnyugdíjasoknak is elérhető legyen ez a szolgáltatás.
Geiszler Csaba vendég:
Azt szeretném kérdezni, hogy ezért az összegért mit kap egy külsős megrendelő?
Ugron Zoltán polgármester:
Leves, második, továbbá gyümölcs vagy süti.
Geiszler Csaba vendég:
Több helyről hallottam, hogy a külsős megrendelők nem voltak elégedettek sem a
mennyiséggel, sem a minőséggel. A kiszállító cég 500-600 Ft-ért már kihoz egy kiadós
ebédet.
Ugron Zoltán polgármester:
Ezzel szemben az én gyermekeim, akik Budapest négy különböző iskolájában ebédelnek
nap, mint nap, mindig örülnek, ha az ételhordóban hazavitt ebédem megmarad, és
vacsorára megehetik. Mindig azt mondják, hogy náluk nincs ilyen finom ebéd, mint itt.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Nyilvánvaló, hogy mi itt csak a lehetőséget kívánjuk megadni a helyieknek, nem üzleti
kitörésre készülünk.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
20/2012. (II.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. március 1től az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló étkezési térítési díja
680,- Ft, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 900,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán polgármester:
Tekintettel arra, hogy a minősített többséget igénylő döntésekhez meg kell várnunk Török
Péter képviselőt, javaslom, hogy a 3. napirendi pont megtárgyalását, a temetőkről szóló
rendelet előkészítését vegyük előre.
Kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal jóváhagyja a javasolt változtatást.
2.Napirendi pont: A temetőkről szóló rendelet előkészítése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormányhivatal a rendeleteink felülvizsgálata során észlelte, hogy Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete még nem alkotott rendeletet az illetékességi területén
lévő temetőkkel kapcsolatban, ezért szóbeli törvényességi észrevételt tett, és a
rendeletalkotásra 2012. február 29-i határidőt adott.
Az Önkormányzati törvény szerint:
„8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása a
helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken,
parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás)
biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;
gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a
helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú
nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése.”
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény szerint:
„41. § (3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg a köztemetőre vonatkozóan - különösen
b) a temető használatának és igénybevételének szabályait;
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42. § Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának
szabályait önkormányzati rendeletben kell megállapítani.”
A fentiek szerint tehát, bár nincs a tulajdonunkban, fenntartásunkban temető, mert a
településen található egyik temető a Katolikus Egyház, a másik temető a Református
Egyház tulajdonában és fenntartásában van, mégis nekünk kell a temető használatának
szabályait megalkotni. A Körjegyző asszony elkészítette a rendelettervezetet, de mivel a
rendeletalkotás a két Egyházzal történő előzetes egyeztetéstől is függ, és ezt az
egyeztetést még nem tudtam elvégezni, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a
rendelet-tervezetet vitassa meg, ugyanakkor határozatban kérje a Tisztelt
Kormányhivataltól, hogy a rendeletalkotásra nyitva álló fenti határidőt hosszabbítsa meg.
Határozati javaslat:
Tárgy: A temetőkről szóló rendelet előkészítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kéri a Fejér Megyei
Kormányhivatalt, hogy a részére a temetőrendelet megalkotására adott 2012. február 29-i
határidőt a temetők fenntartóival történő egyeztetési folyamat érdekében hosszabbítsa
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Ha jól tudom, az egyházaknál az merült fel, hogy sokan vannak olyanok, akik itt akarják
eltemetni hozzátartozójukat, pedig semmilyen mányi kötődésük nincsen. Ez azért van,
mert a budapesti temetőkben olyan magas helypénzt kérnek, hogy sokkal jobban megéri
nekik ide temetni a hozzátartozójukat, mint pl. Farkasrétre. Szeretnénk, ha nem jönnének
ide tömegesen idegenek.
Jó lenne a fenntartásra megállapodást kötni. A Református Temetőben a Szovjet
Emlékművet és környékét kellene most rendbe tenni, melyhez gépekre lenne szükség. Jó
lenne a ravatalozót is felújítani. A kötelezően előírt, temető bekerítésére sajnos nincs pénz,
de talán a sövény is megfelel kerítésnek, úgy tudom, hogy azt elfogadják. Kellene viszont
egy zárható sorompóra, hogy ne tudjanak autóval beállni a kúthoz, mert sokan a
kiskerttulajdonosok közül onnan viszik a vizet kannaszámra.
Évenként egyszer csinálunk egy temetőtakarítási napot, de sajnos, amit kiírtunk az, 2-3
héten belül visszanő.
A 10 férőhelyet, melyet az Önkormányzatnak tartunk fenn a köztemetésekre, azt továbbra
is rendelkezésére bocsátjuk.
Kellene egy temetőgondnok, aki felügyeli a hűtőház folyamatos áramellátását, illetve azt
is, hogy a temetkezési vállalkozók ne hozzanak a mi hűtőházunkba idegen halottat.
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A másik probléma a temetések idején a parkolási lehetőség. Ez idáig a sportpálya szélén
kaptunk helyet, de lássuk be, hogy az sem túl jó megoldás.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Természetesen továbbra is lehetőséget adunk arra, hogy a focipálya szélére parkoljanak a
temetésre érkező hozzátartozók. Ennek érdekében az ottani sorompóhoz egy kulcsot is
adtam az egyháznak.
Véleményem szerint is szükség van egy háromoldalú egyeztetésre, és az egységesítésre.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az mindenesetre biztos, hogy a két temető szabályzatának egységesnek kell lenni, ha jól
tudom a Katolikusoknál csak az egyik oldalon nincs kerítés, de annak kiépítése jelenleg
már tervben van.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Ami a temetkezési helyet illeti, nálunk 25 ezer forint egy sírhely annak, aki tag. Aki nem
tag, annak 5 évi tagsági díjjal kerül többe a sírhely megváltása.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nagyjából a Katolikus Temetőben is így van a dolog, csak másképpen van fogalmazva.
Attól, hogy valaki nem katolikus, attól még temetkezhet oda, de a tagoknak
kedvezményük van.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Gondolom, ezekből a bevételekből tartják karban a temetőt, fűnyírás, víz stb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha nincs több kérdés, kérem, hogy szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
21/2012. (II.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A temetőkről szóló rendelet előkészítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kéri a Fejér
Megyei Kormányhivatalt, hogy a részére a temetőrendelet megalkotására adott 2012.
február 29-i határidőt a temetők fenntartóival történő egyeztetési folyamat érdekében
hosszabbítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tekintettel arra, hogy Török Péter képviselő úr 5-10 perc múlva fog megérkezni,
megadom a szót a vendégünknek, kérem, hogy röviden tegye fel a kérdéseit!
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Geiszler Csaba vendég:
Első kérdésem az lenne, hogy 2011. december 28-án, du. 14 óra 30 perckor, amikor
többször próbáltam a Hivatalt hívni nem vette fel senki a telefont, szeretném
megkérdezni, hogy mi volt ennek az oka?
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Az ide vontakozó kormányrendelet ajánlásának megfelelően igazgatási szünet volt.
Ennek ellenére, többen is dolgoztak ebben az időpontban a hivatalban.
Geiszler Csaba vendég:
A másik észrevételem a hó helyzettel kapcsolatos, véleményem szerint az, ami idén itt a
faluban volt, az kritikán aluli. A tavalyi évben sokkal jobb volt a hó eltakarítás minősége.
Szeretném megkérdezni, hogy miért van ez?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Konkretizálja, legyen szíves, az észrevételét! Egyébként idén új szerződést kellett kötnünk
egy zsámbéki vállalkozóval, mert a régi vállalkozó már nem vállalta tovább a
hóeltakarítást. Egyik indoka egyébként az volt, hogy ő próbál mindent megtenni az ügy
érdekében, mégis mindig csak az elégedetlenkedéssel találkozik. Az új vállalkozónak
valóban szüksége volt az irányításra, vele állandó telefonkapcsolatban voltam, hogy
mikor alakul ki Mányon olyan helyzet, ami azonnali intézkedést kíván, illetve, ha
panaszbejelentés érkezett, akkor mindig visszament az érintett útszakaszra, és elvégezte a
szükséges kotrást vagy szórást.
Geiszler Csaba vendég:
Vittem a feleségemet dolgozni azon a bizonyos hófúvásos napon, de nem lehetett átmenni
Zsámbék felé, másnap is csak nagyon nehezen.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha minden évben ugyanazon a szakaszon van a probléma a
hófúvás miatt, akkor miért nem lehet egy hófogót kitenni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én is ezt a kérdést tettem fel a közútkezelőnek, de azt a választ kaptam, hogy csak a
meglévő mennyiségű hófogókkal tudnak számolni, mert új vásárlására nincs pénz.
Mérlegelniük kell, a veszélyeztetett útszakaszok között, és sajnos mindig van olyan rész,
ami még ennél is nagyobb kockázatnak van kitéve. Sajnos, hozzánk már nem jut a
hófogóból.
A falu persze megvásárolhatná saját pénzén, de arra a szűkös költségvetés miatt nincs
lehetőség.
17óra 17 perckor Török Péter képviselő megérkezik.
Geiszler Csaba vendég:
Köszönöm a felvilágosítást.
17 óra 18 perckor a vendég távozik.
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3. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ( )
önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési
térítési díjakról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles felülvizsgálni a költségvetési
intézményeknél alkalmazott, az ellátottakat érintő étkezési térítési díjakat, és dönthet
azok módosításáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj összegét helyi
önkormányzat által fenntartott intézmény esetében a Képviselő-testület évente kétszer
állapíthatja meg. Ugyanezen jogszabály 148.§ (3) bekezdése alapján a gyermekek
napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyag-költségének egy ellátottra jutó napi összege.
Eddig az étkezési térítési díjakat a költségvetési rendeletben határoztuk meg. A
módosított Gyermekvédelmi törvény azonban önálló önkormányzati rendeletalkotási
feladatként határozza meg az étkezési térítési díjak és az étkezés igénybevétele
feltételeinek szabályozását.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése

Társadalmi hatás

Gazdasági hatás
Költségvetési hatás

Környezeti következmények
Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek

/2012. ( ) önkormányzati rendelete az
önkormányzat intézményeiben alkalmazandó
étkezési térítési díjakról
Az intézményeinkben alkalmazandó étkezési térítési
díjakat korábban csak összegszerűen határoztuk meg
a költségvetési rendeleteinkben. A Gyvt. azonban
kötelezően előírja, hogy Önkormányzat rendeletben
szabályozza a térítési díjak megállapításának, a
szolgálgatás
igénybevételének
feltételeit.
A
szabályozás hatására minden érintett pontosan tudni
fogja, hogy jár-e neki a szolgáltatás, és milyen áron
tud ahhoz hozzájutni.
A költségvetési rendelet már mind bevételi, mind
kiadási oldalon tartalmazza a költségeket.
A térítési díj emelésével a költségvetési bevétel
növekszik, ugyanakkor a kiadások is magasabbak
lesznek az infláció miatt, ezért a költségvetésre a díj
megállapításának nincs hatása.
Nincs.
Az étkeztetés biztosítása elősegíti az abban részesülő
gyermekek egészséges fejlődését.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása, ezeket a
feladatokat már korábban is ellátta az intézmény,
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A rendelet megalkotásának
szükségessége

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

szabályozás nélkül.
A rendelet megalkotására a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, a 151. § (9)
bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás miatt van szükség.
a) Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
b) étkezési normatíva megvonás.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé:
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata megalkotja az önkormányzat intézményeiben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kapcsolatosan kérdésük vagy észrevételük?

hogy

van-e

a

határozati

javaslattal

Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 2012. február 27-i ülésén, 3 igen,
0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2012. (II.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ( ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja, Mány Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az önkormányzat intézményeiben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét fogadja
el.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal,
Mány Község Önkormányzata megalkotja az önkormányzat intézményeiben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Ugron Zoltán polgármester:
Most 5 perc szünetet rendelek el, amíg a Körjegyző asszony kihirdeti a rendeletet.
Dr. Majoros Ildikó körjegyző asszony a rendeletet aláírja, és 17 óra 36 perckor a rendeletet
kifüggeszti a Hivatal hirdetőtáblájára.
17.40 perckor az ülés tovább folytatódik.
4. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. (
önkormányzati rendelete a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról

)

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület eddig nem határozta meg a szociálisan rászorultak étkezési térítési
díját.
1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdése és 132. § (4) bekezdése d) pontjában azonban
felhatalmazást kapott, amely egyben kötelezettsége is, ennek önkormányzati rendeletben
történő szabályozására. Természetesen ez együtt jár a feladat ellátásnak kötelezettségével.
„62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
önkormányzat rendeletben határozza meg.”
„132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza
d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait,”
A kötelezettséget a következő 86.§ határozza meg:
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
b) étkeztetést,”
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HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése

Társadalmi hatás

Gazdasági hatás

Költségvetési hatás
Környezeti következmények
Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek

A rendelet megalkotásának
szükségessége
A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociálisan
rászorultak étkezési térítési díjáról
A szociálisan rászorulók étkezési térítési díjait
korábban nem határoztuk meg, és igénybevételének
szabályait sem kerültek meghatározásra. A Szoc.tv.
azonban kötelezően előírja, hogy Önkormányzat
rendeletben
szabályozza
a
térítési
díjak
megállapításának, a szolgálgatás igénybevételének
feltételeit. A szabályozás hatására minden érintett
pontosan tudni fogja, hogy jár-e neki a szolgáltatás,
és milyen áron tud ahhoz hozzájutni.
A költségvetési rendelet még nem tartalmazza a
költségeket, de várhatóan nem lesznek arra
jelentősebb kihatással. Ha mégis, a költségvetési
rendeletet év közben módosítani kell.
A költségvetési rendelet várható módosítása.
Nincs.
Az étkeztetés biztosítása elősegíti az abban
részesülők egészségének alakulását.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre van hatása, mert eddig ez a támogatási
forma nem létezett.
A rendelet megalkotására 1993. évi III. törvény 62. §
(2) bekezdése és 132. § (4) bekezdése d) pontjában
kapott felhatalmazás miatt van szükség.
a) Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
b) étkezési normatíva megvonás.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé.
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a szociálisan rászorultak
étkezési térítési díjáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Bálint Istvánné, a Gazdálkodási Bizottság tagja:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 2012. február 27-i ülésén, 3 igen,
0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2012. (II.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. (
rendelete a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról

) önkormányzati

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja, Mány Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztéshez csatolt a szociálisan
rászorultak étkezési térítési díjáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van-e valakinek kérdése?
Török Péter képviselő:
A hétvégi és a szünetben való étkeztetést hogyan tudjuk megoldani? Esetleg lehetne
vállalkozóval szerződést kötni?
Ugron Zoltán polgármester:
Minden bizonnyal lehet ilyen, az Önkormányzatnak csak az a kötelessége, hogy ellássa a
rászorultakat, az, hogy milyen módon, abban nincs korlátozva.
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a szociálisan rászorultak
étkezési térítési díjáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
5. Napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 11/2009. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az
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önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló
megalkotása

/2012. ( ) önkormányzati rendelet

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok tulajdonára, vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok 2012.
január 1-től alapjaiban megváltoztak, és az Önkormányzat részére is kötelezettséget
állapítanak meg a vagyonrendeletben meghatározott önkormányzati tulajdon és vagyon
körének átvezetése tekintetében.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény megállapítja az állami és a helyi
önkormányzatok tulajdonában álló vagyon, (együtt: nemzeti vagyon) megőrzésének,
védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az
állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti
rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi
önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.
A fenti törvény meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon vagy
üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy
hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes vagyoni elemekből áll. A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik a
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon.
A korlátozottan forgalomképes vagyon olyan vagyon, amelyről a rendelkezési jog olyan
feltételek megtartásához kötött, amelyet törvény vagy az önkormányzat rendelete állapít
meg.
Üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén
a kincstári vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdése kötelezettségként határozza meg a
helyi önkormányzat számára, hogy a törvény hatálybalépését – 2011. december 31. –
követő 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló
vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
Jelentős változások vannak az elidegenítés és használatba adás területén. Pl. Csak
átlátható szervezet, vagy magánszemély részére lehet vagyont elidegeníteni. Ingatlan
elidegenítés esetén pedig a Magyar Államnak elővásárlási joga van az ingatlanra, így az
iratanyagot meg kell küldeni a Nemzeti Vagyonkezelő részére annak érdekében, hogy az
elővásárlási joggal kapcsolatban nyilatkozzon.
A vagyonkezelői jog jogosultját főszabályként megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a
tulajdonos kötelezettségei, azonban a vagyont nem értékesítheti, arra zálogjogot,
haszonélvezeti jogot nem alapíthat. Rendelkezési joga mindössze arra terjed ki, hogy
vagyonkezelői jogát írásbeli megállapodás alapján ellenérték fejében más,
vagyonkezelésre jogosult szervezetre ruházhatja. A kezelői jog jogosultja a kezelésében
lévő vagyonnal vállalkozási tevékenységet végezhet.
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A jogszabályszerkesztés részletes szabályait a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendelet tartalmazza. Az IRM rendelet a jogszabályok megszerkesztésére és
a megszövegezésére vonatkozó követelményeket határozza meg.
Fontos szabály, hogy az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb
szintű jogszabályban szereplő előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett
hivatkozást kell alkalmazni. Ezért a mi rendeletünk csak olyan szabályokat tartalmazhat,
amelyet más jogszabály nem.
A fent hivatkozott törvény és az IRM rendelet alapján olyan mértékben kellene
módosítani a jelenleg hatályos vagyonrendeletünket, hogy célszerűbb azt hatályon kívül
helyezni, és új vagyonrendeletet alkotni.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése
Társadalmi hatás

Gazdasági hatás

Költségvetési hatás

Környezeti következmények
Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló
/2012. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása
A rendelet szabályozza az önkormányzati tulajdonú
nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a
nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a
követelményeit, a helyi önkormányzatok kizárólagos
tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti
rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit,
valamint a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági
tevékenységeit. Ezzel az önkormányzati vagyon
védelme kiteljesedik, megtartásának feltételei és
fontossága mindenki számára világossá válik.
Az állami elővásárlási joggal az önkormányzati
tulajdon elsősorban az állam tulajdonába kerülhet,
ezzel nem csökken a nemzeti vagyon értéke.
Költségvetési hatása annyiban van, hogy az
önkormányzat működéséhez a vagyon felhasználása
csak előre meghatározott, kötött formában lehetséges.
Nincs.
Nincs.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása, ezeket a
feladatokat korában is ellátta az önkormányzat
hivatala.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés
6. és 11. pontjában, az 5. § (2)
bekezdésének b) és c) pontjában és (4) bekezdésében,
valamint a 13. § (1) bekezdésében foglaltak indokolják
a rendeletalkotást.
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A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról
szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valamilyen észrevétel, vagy
javaslat?
Bálint Istvánné a Gazdálkodási Bizottság tagja:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 2012. február 27-i ülésén, 3 igen,
0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2012. (II.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2009. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az
önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja, Mány Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2009. (XI.23.) számú önkormányzati rendeletét
helyezze hatályon kívül, és az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról szóló /2012.
( ) önkormányzati rendeletet fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán polgármester:
A Gazdálkodási Bizottság ülésén ezt a kérdést alaposan átbeszéltük már, kérdezem a
tisztelt Képviselőket, hogy van-e további kérdésük, vagy javaslatuk a rendelettel
kapcsolatosan?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
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Mány Község Önkormányzata megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló
vagyonról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
6. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán polgármester:
A mai napon Bokodi Sándor képviselő kérte, hogy az alábbi levelet olvassam fel a
Képviselő-testületnek.
Ugron Zoltán polgármester felolvassa Bokodi Sándor képviselő lemondó levelét
(mellékelten csatolva).
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 19 óra 45 perkor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

