JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. november 28-án, 16 órai kezdettel
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
Fuchs János képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Hopka Rita pénzügyi vezető
Rácz Andrea jkv. vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A meghívóban közölt napirendi pontokat, további egy napirendi ponttal szeretném kiegészíteni, ezért
az alábbiak szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. november 28-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. Az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult Önkormányzatok
elszámolására” vonatkozó javaslat
4. A 2012. évi költségvetési koncepció
5. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása
6. Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
7. A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
8. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.) önkormányzati
határozat módosítása
9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel
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10. A védőnői körzet meghatározása
11. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
126/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. november 28-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. Az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult
Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslat
4. A 2012. évi költségvetési koncepció
5. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása
6. Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
7. A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
8. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az
„idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.)
önkormányzati határozat módosítása
9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel
10. A védőnői körzet meghatározása
11. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselők!
Az elmúlt hónap eddigi polgármesteri tevékenységem talán legnehezebb időszaka volt, és még nincs is
vége a folyamatnak. Ez abból adódott, hogy a szokásos, fontos helyi ügyeket az országos szintű
változások szorításában kell végezni. És ezek a feladatok önmagukban lekötik minden energiánkat a
hivatalban és a jócskán a szabadidőben is. Sajnos folyamatosan alig pár napos határidők mellett kell
fontos döntéseket hoznunk és adatszolgáltatásokat végeznünk úgy, hogy nem lehet pontosan tudni azok
célját, feltételeit és következményeit.
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Például a Hársfadombi Általános Iskola jövője miatt is sokat kellett egyeztetni a különböző hivatalokkal,
és értelmezni a jogszabályt, gyűjteni az adatokat és számolni, számolni, számolni. Ezügyben sikerült
személyesen egyeztetnem a kinevezett tankerületi vezetővel, Illés Szabolccsal. Ugyanígy, 2013. január 1.
napjával létrejönnek a járási hivatalok, mellyel kapcsolatban az Önkormányzatnak biztosítania kell – az
érintett településekkel közösen – a feladatellátást szolgáló ingóságokat és a dolgozókat. Ez sok
egyeztetést kívánt úgy, hogy sokszor nem tudtuk kivel és miről kell beszélnünk… Itt a szükséges bútorok
és eszközök kiválasztása is adott feladatot.
Az Országgyűlés előtt levő Hulladéktörvény jelentős változásokat hoz a szemétszállítás terén. Az erre
való felkészülés is sok egyeztetést kívánt, hogy úgy érjen minket a változás, hogy alkalmasak és készek
legyünk a Zsámért településeivel saját kezünkbe venni a sorsunkat..
Folyamatosan dolgoztunk különböző pályázatok előkészítésén és benyújtásán. A múlt alkalommal hozott
döntésünk értelmében a kútvölgyi sétány fejlesztésének keretében a kultúrház mögötti részen a
tizenévesek részére sporteszközök kerülhetnének telepítésre és elkészülhetne a sétaút is a már meglévő
játszótérig. Volt egyeztetésem a Széchenyi Programiroda munkatársával a vágyainkról, hogy a
megjelenés előtt álló pályázatok közül mire lehet figyelni, melyeket tudja ajánlani. Ugyanígy egy
pályázatíró céggel is többször egyeztettem a Hivatal, a Kultúrház és az Óvoda épületének esetleges
energetikai pályázatának előkészítéséről. Ez a pályázat várhatóan a tél folyamán kerül kiírásra, és erre
igyekszem előkészülni. Más kiírás alapján már be is adtunk egy pályázatot a Hivatal épületébe egy fa
aprítékkal működő kazán és a hozzá tartozó aprítékoló gép beszerzésére is, de ennek nyerési esélye
nagyon bizonytalan, mert a bekötés és a szükséges automatika kiépítését nem akarja finanszírozni a
minisztérium.
Voltak rövidebb megbeszéléseim is: Egyeztettem az OEP-pel Fehérváron, és most már aláírásra is
megkaptuk a szerződésmódosítást, a fogorvosi ellátás ügyében. Felvettem a kapcsolatot egy
közvilágítások karbantartását végző céggel, hogy az Eontól átkerülhetnénk hozzájuk. Most árajánlatra
várok. Ellenőrizték a KMB irodáját, oda internetcsatlakozási pontot kellett kiépíteni, de szerencsére a
szomszédos szobában volt, és a hivatal munkatársainak átköltözésekor felszabadult egy eszköz is, így
másnapra ingyen megoldható lett a kérés. Elbúcsúztattuk Zaremba Irma kolléganőnket, aki 40 éves
munkaviszony után nyugdíjba vonult. Irma mind a 40 évet valamilyen közszolgáltatásnál töltötte el. Itt is
köszönöm neki ezt az áldozatos életet!
Hosszas tárgyalás után végül ismét a zsámbéki vállalkozóval egyeztem meg a téli síkosságmentesítés
végzésére. Sajnos idén sem tudtam helyi vállalkozónak adni a feladatot, hogy itt maradjon a közös
pénzünk.
Részt vettem egy konferencián Inárcson, ahol a vidékfejlesztés 2014 utáni irányainak előkészítéséről
beszéltünk a minisztérium munkatársaival. Célunk az, hogy elérjük a kormánynál, hogy a tárgyalásokat
Brüsszellel olyan irányba vigyék, hogy ugyanazon fejlesztést több pályázati alapból is finanszírozni
lehessen. Úgy érzem, érveink megértésre találtak.
Tegnap volt Magyarországon a Véradók Napja, és véletlenül pont ezen a napon volt Mányon véradás. A
település nevében megköszöntem a véradás szervezőinek és közreműködőinek azt az áldozatos munkát,
amellyel ők segítenek, hogy mi segíthessünk.
Örömmel jelenthetem, hogy a teljes összeget megkaptam a mányi gazdák pénzbeli felajánlásaiként, így
közadakozásból valósult meg a kopjafa-állítás, melyet ezúton ismételten köszönök meg mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak mindehhez!
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket! Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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127/2012. (X.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont: A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig,
háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a
képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében
megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
A beszámolót az alábbiak figyelembevételével készítettük el:
- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása,
- beszámoló a tartalék felhasználásról,
- a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás,
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése.
A mellékletekből látható, hogy háromnegyed évi teljesítésünk időarányos.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselőé-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetés
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a határozati javaslattal
kapcsolatosan?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Átnéztük a beszámolót, választ kaptunk a kérdéseinkre például a segélyekkel, azaz a rendszeres
gyermekvédelmi támogatással, az ápolási díjjal és a lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan.
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetés
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
128/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselőé-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetés
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
2. Napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
3. § Költségelvű bérletre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonyt létesíteni
olyan személlyel lehet,
a)
aki az Önkormányzatra jelentős erkölcsi, vagy anyagi értéket képviselő ingó vagy ingatlan
vagyont hagyományoz, illetőleg ajándékoz,
b) aki az Önkormányzat Hivatala alkalmazásában álló köztisztviselő,
c)
az Önkormányzat vagy költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazott,
d)
akinek a lakás bérbeadására más önkormányzattal való megállapodás alapján történik,
e)
akinek lakását az Önkormányzat kérelmére kisajátították,
f)
aki az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat végzésére szerződött.
g)
aki Mány község közbiztonságnak és közrendjének védelmére lett kirendelve vagy erre
szerződött.
Mint Önök előtt is ismeretes Önkormányzatunk tulajdonában több olyan lakás van, amelyet
költségelven, a Hársfadombi Általános Iskola alkalmazásában álló közalkalmazottnak adtunk bérbe. Az
iskolák 2013. január 1-i, a Magyar Államnak történő átadásával a Hársfadombi Általános Iskola már
nem lesz az Önkormányzat költségvetési szerve, ezért megszűnik az iskola alkalmazottai számára a
kedvezmény, a költségalapú bérlet lehetősége is.
Ahhoz, hogy a jövőben is költségalapon bérelhessék az iskola közalkalmazottai a bérlakásokat,
rendeletmódosításra van szükség. Véleményem szerint nem kerülhetnek hátrányba a közalkalmazottak
azért, mert a fent említett jogszabályváltozás történt.
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Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2012. ( ) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában, továbbá a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésében, a 12. § (5) bekezdésében,
a 13. § (1)–(2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, 15. §-ában, a 17. § (2) bekezdésében, a 18. § (1)
bekezdésében, 19. §-ában, a 9. § (1) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a
23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 31. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, a 34.
§ (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 36. § (2) bekezdésében és a 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a az
alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) aki Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként köznevelési feladatokat lát el.”
2. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Van-e kérdés vagy észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Javaslat /2012. ( ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.)
önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja /2012. ( ) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában, továbbá a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésében, a 12. § (5) bekezdésében,
a 13. § (1)–(2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, 15. §-ában, a 17. § (2) bekezdésében, a 18. § (1)
bekezdésében, 19. §-ában, a 9. § (1) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a
23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 31. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, a 34.
§ (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 36. § (2) bekezdésében és a 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a az
alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) aki Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként köznevelési feladatokat lát el.”
2. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelen lévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 21/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában, továbbá a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
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valamint a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésében, a 12. § (5)
bekezdésében, a 13. § (1)–(2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, 15. §-ában, a 17. § (2)
bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, a 9. § (1) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében,
a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 31. § (2) bekezdésében,
a 33. § (3) bekezdésében, a 34. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 36. § (2)
bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a
az alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) aki Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként köznevelési feladatokat lát el.”
2. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

3. Napirendi pont: Az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult
Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslat
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult Önkormányzatok elszámolására”
megbeszélést tartottak az érintett önkormányzatok polgármesterei. A Társulás vagyonát az
előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. A megbeszélésen jelen volt dr. Szekerczés Anna ügyvéd
asszony is. A polgármesterek előzetesen megállapodtak a Társulással kapcsolatos elszámolásban,
amelyet az ügyvéd asszony írásba foglalt, és később minden polgármesternek megküldött.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az így született határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult Önkormányzatok elszámolására”
vonatkozó javaslat
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa,
Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
megszűnése alapján a társult Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslatot, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Etyeken, 2007. szeptember 26napján kelt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás a „helyi
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önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (2)
bekezdése alapján :
·
·
·
·
·

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete 45/2012. (IV. 25.) számú,
Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete 61/2012. (VII. 4.) számú,
Szár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 30/2012. (IV. 25.) számú,
Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 27/2012. (IV. 25.) számú,
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 79/2012. (IV. 30.) számú

határozatával gyakorolt felmondása alapján a Társulási Megállapodás 8.1. pontjában foglaltak szerint –
mivel a tagok száma egy tagra csökkent Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulása
2012. december 31-napjával
megszűnik.
Az Intézményi Társulás keretében fenntartott Intézmény – továbbiakban: Intézmény – elnevezése a
Magyar Államkincstár 2012. október 30-napján fennálló törzskönyvi adatai szerint:
Segítő Kéz Szociális és Intézményfenntartó Társulás
melynek székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4. sz.
Az Intézmény elnevezése a módosított Alapító Okirat szerint, meg még a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzést nem nyert:
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
II.
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete s a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a Ttv.
6. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve - a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltakra is
figyelemmel - az alábbiak szerint számolnak el:
1.

Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulás keretében ellátott szociális alapellátási
és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait változatlanul a 2091 Etyek, Magyar utca 1. szám alatti
székhelyen működő irányító szervi jogkörében működő a törzskönyvi nyilvántartásban jelenleg
Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás – de még a törzskönyvi nyilvántartásba be nem
jegyzett módosított Alapító Okirata szerint Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény elnevezésű intézmény fenntartása útján teljesíti, az Intézmény alapító okiratát, különös tekintettel
annak közös fenntartójára, működési területére, s alaptevékenységére nézve módosítja azzal, hogy
2013. január 1-i hatállyal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátási feladatot nem
kívánja ellátni.

2.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Szár Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 1-i hatállyal a szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására közvetlenül köteles, melyet
önállóan, illetőleg önkormányzati társulás keretében teljesít azzal, hogy a Képviselőtestületek 2013.
január 1-i hatállyal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátást nem kívánják ellátni.
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3.

A Képviselőtestületek az Intézmény által foglalkoztatott a társult Önkormányzatok közigazgatási
területén – annak 2012. december 31-napjáig telephelyein - feladatot végző közalkalmazottaknak a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói
jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodnak:
3.1. Elekné Tárnok Judit családgondozó Alcsútdoboz és Vértesacsa településeken,
3.2. Marótiné Pataki Tünde családgondozó Szár és Újbarok településeken látja el munkakörét,
továbbfoglalkoztatásukat Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete, illetőleg Szár Község Önkormányzata
és Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatási költségek arányos
vállalása mellett biztosítják.
3.3. Szalainé Plank Ildikó házi gondozó továbbfoglalkoztatását Vértesacsa Község Önkormányzata
Képviselőtestülete,
3.4. Kunhalasi Éva házi gondozó továbbfoglalkoztatását Újbarok Község Képviselőtestülete,
3.5. Szabóné Popovics Adrienn családgondozó s távolléte időtartamára Fodor- Koskóci Zsófia
családgondozó továbbfoglalkoztatását Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete
biztosítja saját költségviselésük mellett.

4.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Etyek Község Önkormányzata
Képviselőtestületét, hogy irányító szervi jogkörében utasítsa az Intézmény intézményvezetőjét,
mint átadó munkáltatót, hogy az Mt. 37. §- 38. §-ában foglaltak szerint az érintett
közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkező változásról tájékoztassa, mely
eljárásában az Önkormányzat, mint átvevő munkáltató eljár.
Utasítsa továbbá az Intézmény intézményvezetőjét, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladat végzésére vonatkozó megbízási szerződések 2012. december 31-napjával közös
megegyezéssel, annak hiányában felmondással történő megszűntetése érdekében – a feladatellátás
megszűnésére tekintettel – intézkedjen.
III.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a társult Önkormányzatok Képviselőtestületeivel
egyezően megállapítja, hogy a Társulás időtartama alatt:
1.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2006. február 22-napján a mikrotársulás
részére biztosította a JKL 135 Ford Fusion személygépjármű s az 1. számú mellékletben szerpelő
ingóságok – fényképezőgép, mobiltelefonok, számítógépek, stb. – használatát, melyek tekintetében
a rendelkezési jog a Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát illeti meg.
A gépjármű és a selejtezésre még nem került ingóságok birtokának visszabocsátásáról a társult
Önkormányzatok a Társulási Tanács döntésében foglaltak szerint gondoskodnak.
A Képviselőtestület felkéri Etyek Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát az ingóságokra vonatkozó döntése
meghozatala érdekében keresse meg.

2.

Az Intézmény által 2006. évben beszerzett 2. számú mellékletben nevesített ingóságok könyv
szerinti értéket már nem képviselnek, melyek tekintetében a társult Önkormányzatok
megállapodnak abban, hogy a már nem használható ingóságok selejtezését az Intézmény végezze
el.

11
A még használható ingóságok az Intézmény székhelyén végzett feladatellátáshoz kapcsolóan
változatlanul az Intézményt illetik meg, a társult Önkormányzatok közigazgatási területén lévő
telephelyeken végzett feladatellátásokhoz kapcsolódó ingóságok pedig az érintett
Önkormányzatok tulajdonát képezzék oly módon, hogy az érintett Önkormányzat terhére áfa
fizetési kötelezettséget ne keletkeztessen.
3.

A KDOP 5.2.2./A-2008-006. „Segítő Kéz intézményi infrastrukturális fejlesztés” című pályázat
keretében megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódóan – mely az intézményi székhely
berendezését, felszerelését biztosítja – a saját forrást Etyek Község Önkormányzat biztosította, mely
ingóságok tulajdonjoga Etyek Község Önkormányzatát illetik meg.
IV.

1.

Az Intézmény 2012. évi költségvetésében meghatározottak finanszírozása tekintetében a társult
Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2012. december 31-napjáig a 3. számú
mellékletben rögzített Őket terhelő finanszírozási összegeket – beleértve az előző költségvetési
évről (évekről) áthúzódó tartozások összegét is – teljesítik.

2.

A Képviselőtestület elfogadja Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestülete azon vállalását,
hogy az Intézményt érintő 2012. évi elszámolást 2013. február 28-napjáig elkészíti, s azt a társult
Önkormányzatok Képviselőtestületei részére megküldi.
2.1. A társult Képviselőtestületek az elszámolást a soron következő Képviselőtestületi ülésükön, de
legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadásáról döntést hoznak. Amennyiben a
határidőn belül a Képviselőtestület(ek) döntést nem hoz(nak), úgy az elszámolás részükről
elfogadottnak tekintendő.
2.2. Az elszámolás 2.1. pont szerinti elfogadását követő 30 napon belül Etyek Község
Önkormányzata köteles a befizetett s fel nem használt társulási hozzájárulásokat - az esetleges
kötelezettségek levonását követően – az érintett társult Önkormányzat(ok) részére visszautalni.
2.3. A társult Önkormányzat(ok) a 2.2. pontban foglalt határidőn belül a fennálló tartozásuk teljes
összegét köteles(ek) Etyek Község Önkormányzata pénzintézeti számlájára átutalni.
2.4. Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult Önkormányzatok
közigazgatási területein végzett feladatellátáshoz kapcsolódóan állami költségvetési
jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős megállapítását követően az érintett
Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében közösen egyeztetnek.

3.

A Társulási Megállapodás megszüntetésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a társult
Önkormányzatok közösen viselik azzal, hogy az Intézmény Alapító Okiratának s működési
engedélyének módosításával kapcsolatos költségeket Etyek Község Önkormányzata a társult
Önkormányzatokat érintő működési engedély(ek) megszerzésével kapcsolatos költséget(eket) a
társult Önkormányzat(ok) viselik.
1. sz. melléklet
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás tulajdonában lévő Segítő Kéz Szociális
Intézményfenntartó Társulás intézmény részére átadott eszközök listája:
sorszám megnevezés

darabszám

darabszám
használat

használat helye
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összesen

helyén
1 db

1.

Ford Fusion személygépkocsi
(forgalmi rendszáma:
JKL-135)

1 db

2.

HP digitális
fényképezőgép + töltő +
memóriakártya

1 db

3.

Nokia 6030 mobiltelefon

5 db

4.

Fujitsu Siemens
számítógép

8 db

Etyek

Etyek (ellopták)

1 db

Etyek

4 db

korábbi
munkavállalók

1 db

Mány (ellopták)

1 db

Etyek

2 db

Etyek

1 db

Vértesacsa

2 db

Csabdi

1 db

Vál
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2. sz. melléklet
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás intézmény által 2006. decemberében vásárolt,
átadott eszközök:

sorszám Átvevő önkormányzat/munkavállaló

Megnevezés

darabszám

1.

Alcsútdoboz Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

2.

Mány Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

3.

Vál Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

Alcsútdoboz Község Önkormányzata,
Vértesacsa Község Önkormányzata
(családgondozó)

4 GB pendrive

1 db

4.

Acer LCD monitor

1 db

Ambition Holland
kerékpár

1 db

Nokia telefon

1 db

készenléti táska (benne:
1 db vérnyomásmérő,
1 db vércukormérő)

1 db

4 GB pendrive

1 db

számítógép + monitor

1 db

Nokia 6030 telefon

1 db

Nokia C5-00SL telefon

1 db

4 GB pendrive

1 db

Nokia 6030 telefon

1 db

5.

6.

7.

Vértesacsa Község Önkormányzata
(házi gondozó)

Etyek Község Önkormányzata
(családgondozó)

Etyek Község Önkormányzata
(intézményvezető)

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult Önkormányzatok elszámolására”
vonatkozó javaslat
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási-Bizottsága az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány,
Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése
alapján a társult Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslatot a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal

Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igazából a múltkori tetületi ülésen már tárgyaltuk a kérdést, az igazán értékes dolgok, vagy Etyek
tulajdonában vannak és ott is marad, vagy a nagy társulás tulajdona, pl. autó, és arról majd az ottani
ülésen születik döntés.
Amennyiben nincsen további hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
129/2012. (XL.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a társult
Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslat
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa,
Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
megszűnése alapján a társult Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslatot, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Etyeken, 2007. szeptember
26-napján kelt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Társulásra vonatkozó Társulási
Megállapodás a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV.
tv. – Ttv. – 4. § (2) bekezdése alapján :
·
·
·
·
·

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete 45/2012. (IV. 25.) számú,
Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete 61/2012. (VII. 4.) számú,
Szár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 30/2012. (IV. 25.) számú,
Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 27/2012. (IV. 25.) számú,
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 79/2012. (IV. 30.) számú

határozatával gyakorolt felmondása alapján a Társulási Megállapodás 8.1. pontjában foglaltak
szerint – mivel a tagok száma egy tagra csökkent Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulása
2012. december 31-napjával
megszűnik.
Az Intézményi Társulás keretében fenntartott Intézmény – továbbiakban: Intézmény – elnevezése a
Magyar Államkincstár 2012. október 30-napján fennálló törzskönyvi adatai szerint:
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Segítő Kéz Szociális és Intézményfenntartó Társulás
melynek székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4. sz.
Az Intézmény elnevezése a módosított Alapító Okirat szerint, meg még a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzést nem nyert:
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
II.
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete s a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a
Ttv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve - a Társulási Megállapodás 9. pontjában
foglaltakra is figyelemmel - az alábbiak szerint számolnak el:
1.

Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulás keretében ellátott szociális
alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait változatlanul a 2091 Etyek, Magyar utca 1.
szám alatti székhelyen működő irányító szervi jogkörében működő a törzskönyvi
nyilvántartásban jelenleg Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás – de még a
törzskönyvi nyilvántartásba be nem jegyzett módosított Alapító Okirata szerint Segítő Kéz
Szociális Alapszolgáltató Intézmény - elnevezésű intézmény fenntartása útján teljesíti, az
Intézmény alapító okiratát, különös tekintettel annak közös fenntartójára, működési területére,
s alaptevékenységére nézve módosítja azzal, hogy 2013. január 1-i hatállyal a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás szociális alapellátási feladatot nem kívánja ellátni.

2.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Szár Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 1-i hatállyal a szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására közvetlenül köteles, melyet
önállóan, illetőleg önkormányzati társulás keretében teljesít azzal, hogy a Képviselőtestületek
2013. január 1-i hatállyal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátást nem
kívánják ellátni.

3.

A Képviselőtestületek az Intézmény által foglalkoztatott a társult Önkormányzatok
közigazgatási területén – annak 2012. december 31-napjáig telephelyein - feladatot végző
közalkalmazottaknak a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3)
bekezdése alapján a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
történő munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodnak:
3.1. Elekné Tárnok Judit családgondozó Alcsútdoboz és Vértesacsa településeken,
3.2. Marótiné Pataki Tünde családgondozó Szár és Újbarok településeken látja el munkakörét,
továbbfoglalkoztatásukat Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete, illetőleg Szár Község
Önkormányzata és Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatási
költségek arányos vállalása mellett biztosítják.
3.3.

Szalainé Plank Ildikó házi gondozó továbbfoglalkoztatását Vértesacsa Község
Önkormányzata Képviselőtestülete,
3.4. Kunhalasi Éva házi gondozó továbbfoglalkoztatását Újbarok Község Képviselőtestülete,
3.5. Szabóné Popovics Adrienn családgondozó s távolléte időtartamára Fodor- Koskóci Zsófia
családgondozó továbbfoglalkoztatását Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete
biztosítja saját költségviselésük mellett.
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4.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Etyek Község Önkormányzata
Képviselőtestületét, hogy irányító szervi jogkörében utasítsa az Intézmény intézményvezetőjét,
mint átadó munkáltatót, hogy az Mt. 37. §- 38. §-ában foglaltak szerint az érintett
közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkező változásról tájékoztassa, mely
eljárásában az Önkormányzat, mint átvevő munkáltató eljár.
Utasítsa továbbá az Intézmény intézményvezetőjét, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladat végzésére vonatkozó megbízási szerződések 2012. december 31-napjával közös
megegyezéssel, annak hiányában felmondással történő megszűntetése érdekében – a
feladatellátás megszűnésére tekintettel – intézkedjen.
III.

Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a társult Önkormányzatok Képviselőtestületeivel
egyezően megállapítja, hogy a Társulás időtartama alatt:
1.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2006. február 22-napján a mikrotársulás
részére biztosította a JKL 135 Ford Fusion személygépjármű s az 1. számú mellékletben szerpelő
ingóságok – fényképezőgép, mobiltelefonok, számítógépek, stb. – használatát, melyek
tekintetében a rendelkezési jog a Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsát illeti meg.
A gépjármű és a selejtezésre még nem került ingóságok birtokának visszabocsátásáról a társult
Önkormányzatok a Társulási Tanács döntésében foglaltak szerint gondoskodnak.
A Képviselőtestület felkéri Etyek Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát az ingóságokra vonatkozó
döntése meghozatala érdekében keresse meg.

2.

Az Intézmény által 2006. évben beszerzett 2. számú mellékletben nevesített ingóságok könyv
szerinti értéket már nem képviselnek, melyek tekintetében a társult Önkormányzatok
megállapodnak abban, hogy a már nem használható ingóságok selejtezését az Intézmény
végezze el.
A még használható ingóságok az Intézmény székhelyén végzett feladatellátáshoz kapcsolóan
változatlanul az Intézményt illetik meg, a társult Önkormányzatok közigazgatási területén lévő
telephelyeken végzett feladatellátásokhoz kapcsolódó ingóságok pedig az érintett
Önkormányzatok tulajdonát képezzék oly módon, hogy az érintett Önkormányzat terhére áfa
fizetési kötelezettséget ne keletkeztessen.

3.

A KDOP 5.2.2./A-2008-006. „Segítő Kéz intézményi infrastrukturális fejlesztés” című pályázat
keretében megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódóan – mely az intézményi székhely
berendezését, felszerelését biztosítja – a saját forrást Etyek Község Önkormányzat biztosította,
mely ingóságok tulajdonjoga Etyek Község Önkormányzatát illetik meg.
IV.

1.

Az Intézmény 2012. évi költségvetésében meghatározottak finanszírozása tekintetében a társult
Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2012. december 31-napjáig a 3. számú
mellékletben rögzített Őket terhelő finanszírozási összegeket – beleértve az előző költségvetési
évről (évekről) áthúzódó tartozások összegét is – teljesítik.
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2.

A Képviselőtestület elfogadja Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestülete azon vállalását,
hogy az Intézményt érintő 2012. évi elszámolást 2013. február 28-napjáig elkészíti, s azt a társult
Önkormányzatok Képviselőtestületei részére megküldi.
2.1. A társult Képviselőtestületek az elszámolást a soron következő Képviselőtestületi ülésükön,
de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadásáról döntést hoznak.
Amennyiben a határidőn belül a Képviselőtestület(ek) döntést nem hoz(nak), úgy az
elszámolás részükről elfogadottnak tekintendő.
2.2. Az elszámolás 2.1. pont szerinti elfogadását követő 30 napon belül Etyek Község
Önkormányzata köteles a befizetett s fel nem használt társulási hozzájárulásokat - az
esetleges kötelezettségek levonását követően – az érintett társult Önkormányzat(ok) részére
visszautalni.
2.3. A társult Önkormányzat(ok) a 2.2. pontban foglalt határidőn belül a fennálló tartozásuk
teljes összegét köteles(ek) Etyek Község Önkormányzata pénzintézeti számlájára átutalni.
2.4.

Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult
Önkormányzatok közigazgatási területein végzett feladatellátáshoz kapcsolódóan állami
költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős megállapítását követően
az érintett Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében közösen
egyeztetnek.

3.

A Társulási Megállapodás megszüntetésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a társult
Önkormányzatok közösen viselik azzal, hogy az Intézmény Alapító Okiratának s működési
engedélyének módosításával kapcsolatos költségeket Etyek Község Önkormányzata a társult
Önkormányzatokat érintő működési engedély(ek) megszerzésével kapcsolatos költséget(eket) a
társult Önkormányzat(ok) viselik.
1. sz. melléklet
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás tulajdonában lévő Segítő Kéz Szociális
Intézményfenntartó Társulás intézmény részére átadott eszközök listája:
sorszám megnevezés

darabszám
összesen

darabszám
használat
helyén

használat helye

1.

Ford Fusion személygépkocsi
(forgalmi rendszáma:
JKL-135)

1 db

1 db

Etyek

2.

HP digitális
fényképezőgép + töltő +
memóriakártya

1 db

3.

Nokia 6030 mobiltelefon

5 db

4.

Fujitsu Siemens
számítógép

8 db

Etyek (ellopták)

1 db

Etyek

4 db

korábbi
munkavállalók

1 db

Mány (ellopták)

1 db

Etyek
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2 db

Etyek

1 db

Vértesacsa

2 db

Csabdi

1 db

Vál
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2. sz. melléklet
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás intézmény által 2006. decemberében vásárolt,
átadott eszközök:
sorszám Átvevő önkormányzat/munkavállaló

Megnevezés

darabszám

1.

Alcsútdoboz Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

2.

Mány Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

3.

Vál Község Önkormányzata

HP Officejet 4355
Nyomtató/fax/scanner

1 db

Alcsútdoboz Község
Önkormányzata, Vértesacsa Község
Önkormányzata (családgondozó)

4 GB pendrive

1 db

4.

Acer LCD monitor

1 db

Ambition Holland
kerékpár

1 db

Nokia telefon

1 db

készenléti táska
(benne: 1 db
vérnyomásmérő,
1 db vércukormérő)

1 db

4 GB pendrive

1 db

számítógép + monitor

1 db

Nokia 6030 telefon

1 db

Nokia C5-00SL telefon

1 db

4 GB pendrive

1 db

Nokia 6030 telefon

1 db

5.

6.

7.

Vértesacsa Község Önkormányzata
(házi gondozó)

Etyek Község Önkormányzata
(családgondozó)

Etyek Község Önkormányzata
(intézményvezető)

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4.Napirendi pont: A 2012. évi költségvetési koncepció
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik a költségvetési
koncepcióval kapcsolatban:
„24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15éig - benyújtja a képviselő-testületnek.”
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet további
szabályokat tartalmaz a költségvetési koncepció elkészítésével összefüggésben:
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26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.
(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő
bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a
költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció
tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.
(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
A fentiek szerint elkészített Mány Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját a
jelen előterjesztéshez csatolom, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt tárgyalja meg, és
elfogadásáról határozni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az előterjesztéshez csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
94/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2013. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az előterjesztéshez csatolt formában és tartalommal elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Bálint Istvánné képviselő:
Jelen pillanatban nincs mit tárgyalni, nem látjuk a jövőt.
Dr. Török Péter képviselő:
Véleményem szerint, pedig van, hiszen egy koncepció mindig tartalmaz bizonytalanságot, és nem a
számok megjelenítésére való, hanem a tervek, vágyak kifejezésére. Terveink vannak, csak még nem
tudjuk, hogy lesz-e pénzünk a megvalósításra.
Mindenképpen bele kellene írnunk pl. a Kútvölgy kiépítésével kapcsolatos kivitelezési terveinket,
amely összefügg a kultúrház felújításával, az energetikai pályázatot, a művelődési ház felújításával, a
híd befejezésével összefüggő terveinket, és az oly régóta tárgyalt Kossuth utcai útfelújítást.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a fent említett tervekkel
kiegészítsük a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy ezekkel a módosításokkal elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
130/2012. (XL.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5. Napirendi pont: A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ötv. az át nem ruházható hatáskörként nevesített gazdasági program meghatározását kötelezővé
teszi a képviselőtestület megbízatásának időtartamára szólóan. Az alakuló ülést követő hat hónapon
belül kell elfogadni azt. Tartalmát illetően az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy:
„A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az
adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika
célkitűzéseit.”
A Munkaterv elfogadásának azért van jelentősége, hogy a Képviselő-testület a munkáját előre
megtervezve, meghatározott rend szerint végezze. Ennek érdekében most a 2013. évi munkaterv
elfogadására teszek javaslatot.
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Az előterjesztéshez csatolt munkaterv-javaslatban szinte kivétel nélkül azon napirendek tárgyalására
teszek javaslatot, amelyeket jogszabályok – határidőben – írnak elő (pl. költségvetés, zárszámadás
elfogadása, gazdálkodás féléves, háromnegyed éves beszámolója, gyermekvédelmi tevékenység
értékelése), valamint önkormányzati rendeletek, képviselő-testületi határozatokkal elfogadott
megállapodások, szerződések rögzítenek.
A Munkaterv konkrétan, dátum szerint tartalmazza az ülések időpontját, mert így jobban tervezhető a
részvétel minden érintett számára, és mivel a munkatervet nyilvánosságra kell hozni, az érdeklődők is
előre tudhatják, hogy mikor lesznek a képviselő-testületi ülések. Az ülések az eddigieknek megfelelően,
a hónap utolsó szerdájára ütemezettek, kivétel ahol a jogszabály adott hónapban rövidebb határidőt ír
elő.
A jövő évre is legalább 6 ülést kell tervezni, ezt tartalmazza Szervezeti Működési Szabályzatunk is. Az
eddig bevált gyakorlat szerint ez az ülésszám elegendő és megfelelő gyakoriságú, emellett - ha
szükséges - rendkívüli ülést kell tartani. A munkatervben kerül meghatározásra a közmeghallgatás
időpontja is. Az Ötv. szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.
A munkaterv elfogadása esetén mind a Képviselő-testület, mind a Hivatal tervezni tudja feladatait,
megfelelő időben elő tudja készíteni a rendelet-tervezeteket, a minden évben visszatérő határidőket –
figyelmeztetés nélkül – be tudja tartani. Egyben rendszerességre, tervezett munkavégzésre készteti az
önkormányzati szereplőket.
A munkaterv elfogadása nem azt jelenti, hogy - ha azt a jogszabályokban meghatározott határidők
engedik - attól nem lehet eltérni, és az adott testületi ülésen más témákban nem lehet döntést hozni, de
az abban szereplő pontokat részben kötelező, részben célszerű betartani.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2013. évi
munkatervet tárgyalja meg, esetleges javaslataikkal egészítsék ki, majd fogadják el.
Határozati javaslat:
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének megtárgyalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az alábbiakban fogadja el:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. ÉVI MUNKATERVE
A képviselő-testület tervezett üléseinek időpontja:
A képviselő testületi ülések időpontja – lehetőség szerint – a hónap utolsó hetének szerdai napja.
Valamennyi képviselő-testületi ülésen napirend előtt a képviselő-testület tájékoztatni kell:
1.
2.

a polgármesternek a két ülés között végzett munkájáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

JANUÁR
Az együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. január 31.
FEBRUÁR
1. 2013. évi költségvetés megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
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Határidő. 2013. február 15.
2. Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előkészíti: Pénzügy, Körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. március 31.
EGYÜTTES ÜLÉS ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
1. A Mányi Önkormányzati Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. január 14.
2. A 2013. évi igazgatási szünetek rendjének meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. december 31.
MÁRCIUS
1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Előadó: Rendőrkapitányság
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 15.
ÁPRILIS
1. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
Előadó: polgármester
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
2. Katasztrófavédelmi feladatok ellátása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Előkészítés: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott anyagot figyelembe kell venni.
Határidő: 2013. május 10.
3. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
MÁJUS
1. A nyári feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, előkészítése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. szeptember 30.
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előadó: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Felelős: körjegyző
Előkészítés: Az anyagot egyeztetni kell az óvoda gyermekjóléti felelősével.
Határidő: 2013. május 31.
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3. A gyámügyi munkáról beszámoló
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. május 31.
4. Éves beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5. Belső ellenőri jelentés a 2012. évben végzett ellenőrzésekről
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
JÚNIUS
A Mesevár Óvoda beszámolója
Előadó: Óvodavezető
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
SZEPTEMBER
Az első féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének 2013. évi első félévi alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
OKTÓBER
1. A 2013. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 15.
NOVEMBER
1. A 2013. évi költségvetési koncepció megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 31.
3. Az adórendeletben javasolt módosítások megvitatása
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Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
4. A 2014. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
5. A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról szóló döntés
Előkészíti: Polgármester
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 30.
DECEMBER
A hatósági áras szolgáltatások (vízdíj, szemétszállítási díj) díjának meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
1. Köztisztviselők teljesítményértékelési szempontjainak meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. november 30.
2. Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal megalakulása óta eltelt munkájáról
Előadó: jegyző
Felelős: jegyző
Előkészítés: A beszámoló anyagát munkaértekezleten meg kell vitatni .
Határidő: 2013. november 30.
KÖZMEGHALLGATÁS:
A 2013-ben elvégzett feladatok értékelése, a következő évre vonatkozó feladatok meghatározása.
Előadó: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal kapcsolatosan?
Dr. Török Péter képviselő:
Én javasolnám, hogy májusra tegyük még bele a testvér-települési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos
feladatok ellátását és beszámolóját.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Képviselő úr javaslatára az alábbi módosított határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének megtárgyalása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az alábbiakban fogadja el:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. ÉVI MUNKATERVE
A képviselő-testület tervezett üléseinek időpontja:
A képviselő testületi ülések időpontja – lehetőség szerint – a hónap utolsó hetének szerdai napja.
Valamennyi képviselő-testületi ülésen napirend előtt a képviselő-testület tájékoztatni kell:
1.
2.

a polgármesternek a két ülés között végzett munkájáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

JANUÁR
Az együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. január 31.
FEBRUÁR
1. 2013. évi költségvetés megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. február 15.
2. Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előkészíti: Pénzügy, Körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. március 31.
EGYÜTTES ÜLÉS ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
1. A Mányi Önkormányzati Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. január 14.
2. A 2013. évi igazgatási szünetek rendjének meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. december 31.
MÁRCIUS
1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Előadó: Rendőrkapitányság
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 15.
ÁPRILIS
1. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
Előadó: polgármester

27
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
2. Katasztrófavédelmi feladatok ellátása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Előkészítés: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott anyagot figyelembe kell venni.
Határidő: 2013. május 10.

3. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
MÁJUS
1. A nyári feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, előkészítése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. szeptember 30.
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előadó: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Felelős: körjegyző
Előkészítés: Az anyagot egyeztetni kell az óvoda gyermekjóléti felelősével.
Határidő: 2013. május 31.
3. A gyámügyi munkáról beszámoló
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. május 31.
4. Éves beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5. Belső ellenőri jelentés a 2012. évben végzett ellenőrzésekről
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6. A testvér-települési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos 2012. évi feladatok meghatározása, a
feladatellátásra kötelesek meghatározása, a 2012. évi beszámoló.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
JÚNIUS
A Mesevár Óvoda beszámolója
Előadó: Óvodavezető
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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SZEPTEMBER
Az első féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének 2013. évi első félévi alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
OKTÓBER
1. A 2013. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 15.
NOVEMBER
1. A 2013. évi költségvetési koncepció megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 31.
3. Az adórendeletben javasolt módosítások megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
4. A 2014. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
5. A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról szóló döntés
Előkészíti: Polgármester
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 30.
DECEMBER
A hatósági áras szolgáltatások (vízdíj, szemétszállítási díj) díjának meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
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1. Köztisztviselők teljesítményértékelési szempontjainak meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. november 30.
2. Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal megalakulása óta eltelt munkájáról
Előadó: jegyző
Felelős: jegyző
Előkészítés: A beszámoló anyagát munkaértekezleten meg kell vitatni .
Határidő: 2013. november 30.
KÖZMEGHALLGATÁS:
A 2013-ben elvégzett feladatok értékelése, a következő évre vonatkozó feladatok meghatározása.
Előadó: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadja.
131/2012. (XL.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének megtárgyalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az alábbiakban fogadja el:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. ÉVI MUNKATERVE
A képviselő-testület tervezett üléseinek időpontja:
A képviselő testületi ülések időpontja – lehetőség szerint – a hónap utolsó hetének szerdai napja.
Valamennyi képviselő-testületi ülésen napirend előtt a képviselő-testület tájékoztatni kell:
1.
2.

a polgármesternek a két ülés között végzett munkájáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

JANUÁR
Az együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. január 31.
FEBRUÁR
1. 2013. évi költségvetés megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. február 15.

30
2. Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előkészíti: Pénzügy, Körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. március 31.
EGYÜTTES ÜLÉS ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
1. A Mányi Önkormányzati Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. január 14.
2. A 2013. évi igazgatási szünetek rendjének meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. december 31.
MÁRCIUS
1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Előadó: Rendőrkapitányság
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 15.
ÁPRILIS
1. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
Előadó: polgármester
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
2. Katasztrófavédelmi feladatok ellátása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Előkészítés: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott anyagot figyelembe kell venni.
Határidő: 2013. május 10.
3. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. április 30.
MÁJUS
1. A nyári feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, előkészítése
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő. 2013. szeptember 30.
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előadó: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Felelős: körjegyző
Előkészítés: Az anyagot egyeztetni kell az óvoda gyermekjóléti felelősével.
Határidő: 2013. május 31.
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3. A gyámügyi munkáról beszámoló
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. május 31.
4. Éves beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5. Belső ellenőri jelentés a 2012. évben végzett ellenőrzésekről
Előkészíti: körjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6. A testvér-települési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos 2012. évi feladatok meghatározása, a
feladatellátásra kötelesek meghatározása, a 2012. évi beszámoló.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
JÚNIUS
A Mesevár Óvoda beszámolója
Előadó: Óvodavezető
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
SZEPTEMBER
Az első féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének 2013. évi első félévi
alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
OKTÓBER
1. A 2013. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 15.
NOVEMBER
1. A 2013. évi költségvetési koncepció megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
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2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi alakulásáról
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 31.
3. Az adórendeletben javasolt módosítások megvitatása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
4. A 2014. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.
5. A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról szóló döntés
Előkészíti: Polgármester
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 30.
DECEMBER
A hatósági áras szolgáltatások (vízdíj, szemétszállítási díj) díjának meghatározása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
EGYÜTTES ÜLÉS MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
1. Köztisztviselők teljesítményértékelési szempontjainak meghatározása
Előadó: körjegyző
Felelős: körjegyző
Határidő: 2013. november 30.
2. Beszámoló a Mányi Önkormányzati Közös Hivatal megalakulása óta eltelt munkájáról
Előadó: jegyző
Felelős: jegyző
Előkészítés: A beszámoló anyagát munkaértekezleten meg kell vitatni .
Határidő: 2013. november 30.
KÖZMEGHALLGATÁS:
A 2013-ben elvégzett feladatok értékelése, a következő évre vonatkozó feladatok meghatározása.
Előadó: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
6. Napirendi pont: Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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Mint Önök előtt is ismeretes 2012. április 30-ig közvetlenül önkormányzatunk fizette a Saubermacher
Kft-nek a települési szilárd hulladék elszállításának teljes díját, majd ez egy háztartásra jutó összeget a
lakosságtól beszedte.
Mivel azonban ez a fizetési formát a hulladékgazdálkodási törvény nem ismeri, nem lehet az abban
meghatározott hátralékbehajtási lehetőségeket sem alkalmazni, nem lehet a kintlévőséget adók módjára
behajtani, mert azt csak a közszolgáltató kezdeményezheti.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint:
„26. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók
módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos
figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a
közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő
behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
(4) A települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül – a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a
közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat
jegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.
A fentiek szerint Önkormányzatunknak nincs más lehetősége a hátralék behajtására, mint a polgári
peres vagy nem nem peres eljárás. Ehhez azonban ügyvéd közbenjárása szükséges. Településünkön él
dr. Mosolygó Sára ügyvéd asszony, akit megkerestünk, és aki a hátralékosok felszólítását elvállalja.
Mivel nincs pénzünk arra, hogy külön megbízáa díjat fizessünk a munkáért, az Ügyvéd asszony
elvállalta úgy is feladatot, hogy csak a behajtott összeg utáni, meghatározott százalék a megbízási díja.
Ennek mértéke 6 % + ÁFA.
A szemétszállítási díjból adódó kintlévőségünk jelenleg hozzávetőlegesen 6 millió forint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
Polgármestert, hogy megbízza dr. Mosolygó Sára ügyvéd asszonyt a szemétszállítási díj hátralék
ügyvédi felszólítás útján történő behajtásával.
Munkadíjra az ügyvédi felszólítás következtében befolyt szemétszállítási díj 6 %-át + ÁFA-t határoz
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére

34
Mány Község Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja,
hogy a Polgármester megbízza dr. Mosolygó Sára ügyvéd asszonyt a szemétszállítási díj hátralék
ügyvédi felszólítás útján történő behajtásával, abban az esetben, ha az adós 2012. december 31-ig nem
rendezi tartozását és részletfizetési kedvezményt sem kér.
Munkadíjra az ügyvédi felszólítás következtében befolyt szemétszállítási díj 6 %-át + ÁFA-t határoz
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Török Péter képviselő:
Én is megkaptam az 1850,-Ft-ról szóló felszólítást, úgy éreztem, hogy első felszólításhoz képest kicsit
kemény hangvétele van az utolsó mondatnak, mely szerint, amennyiben nem fizetem be ügyvédnek
fogják átadni az ügyet.
Nem túl jó ez a kommunikáció.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ebben igazad van, sajnálatos módon, mivel ez egy sablonlevél, ugyanazt kapták azok is, akiknek több
tízezres tartozásuk volt, és jogos a keményebb hangvétel.
Tekintettel arra, hogy a napokban fog megjelenni a Mányi Hírmondó, úgy gondolom, hogy írok egy
cikket a témával kapcsolatosan, és megpróbálom helyesbíteni ezt a kommunikációs hibát. Szeretném
utcánként lebontva megjelentetni azt is, hogy hol mennyi tartozás áll fenn, mert fontos, hogy a lakosság
tisztában legyen azzal, hogy nem feltétlenül a szociálisan rászorult családok azok, akik hosszú ideje
megpróbálnak kibújni a fizetési kötelezettségük alól.
Mint ahogyan azt Csizmadia Képviselő úr is elmondta, a Gazdálkodási Bizottság javasolta, hogy csak
azok az adósok kerüljenek ügyvédi kézre, akik 2012.december 31-ig nem rendezik a tartozásukat, és
nem is kérik a részletfizetési kedvezmény megállapítását.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Engem csak az zavar, hogy a faluban az emberek azt kérdezik ezzel az 1850,-Ft-os tartozással
kapcsolatosan, hogy mi a csudát csinált az Önkormányzat áprilistól novemberig, miért pont karácsony
előtt kell ezt kiszámlázni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azért most, mert nyáron felszólítottuk a régebb óta tartozó adósokat, de az iskolakezdésre sem volt
szerencsés az áprilisi díj kiszámlázása.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Mennyi az az összeg, ami behajtható?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Megközelítőleg 6 millió forint tartozás áll fent összességében, de jól látható az is, hogy sokan, ennek a
keményebb hangvételű levélnek köszönhetően, befizették akár a két-három éves tartozásukat.
Az ember erkölcsi érzéke azt mondja, hogy azok se bújhassanak ki a tartozás alól, akik helyett korábban
a falu többi lakója, illetve az Önkormányzat befizette az elvégzett szolgáltatás díját, hiszen abból a
pénzből sok más feladatot el tudtunk volna látni a településen.
Bálint Istvánné képviselő:
Szerintem a 6% ügyvédi díj nagyon sok.
Csizmadia Zsolt képviselő:
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Ismerve az ügyvédi díjakat, egyáltalán nem sok, arról nem is beszélve, hogy ha befolyik 2-3 millió forint
akkor azzal az Önkormányzat csak jól jár.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Meddig mehetünk el a behajtással?
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
A törvény alapján nem mondhatunk le a kintlévőségünkről, végig kell járni az esetleges polgári peres
utat.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Talán az „emelkedő összeg” stratégiától sokan már az első ügyvédi felszólításra hajlandóságot fognak
mutatni.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Úgy gondolom, hogy a részletfizetésnél meg kell adni az ügyvédnek, hogy mennyi a maximális
részletfizetési határidő, illetve a minimum összeg.
Javaslom, hogy a leghosszabb idő 6 hónap és a legkisebb törlesztő részlet 2500,-Ft legyen.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Viszont, aki nem tartja be a kapott részletfizetési kedvezmény határidejét, illetve a meghatározott
összeget, akkor az minden további kedvezménytől elesik.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Gazdálkodási Bizottság javaslata és az itt elhangzottak alapján az alábbi módosított határozati
javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
Polgármestert, hogy megbízza dr. Mosolygó Sára ügyvéd asszonyt a szemétszállítási díj hátralék
ügyvédi felszólítás útján történő behajtásával, abban az esetben, ha az adós 2012. december 31-ig nem
rendezi tartozását és részletfizetési kedvezményt sem kér.
Munkadíjra az ügyvédi felszólítás következtében befolyt szemétszállítási díj 6 %-át + ÁFA-t határoz
meg.
A részletfizetés módjával kapcsolatosan Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a részletfizetési határidő maximálisan 6 hónap, a minimális befizetendő összeg 2500,-Ft legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt Képviselőket, hogy van-e további javaslat, vagy észrevétel a módosított határozati
javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
132/2012. (XL.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Ügyvédi megbízás szemétszállítási díjak beszedésére
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Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
Polgármestert, hogy megbízza dr. Mosolygó Sára ügyvéd asszonyt a szemétszállítási díj hátralék
ügyvédi felszólítás útján történő behajtásával, abban az esetben, ha az adós 2012. december 31-ig
nem rendezi tartozását és részletfizetési kedvezményt sem kér.
Munkadíjra az ügyvédi felszólítás következtében befolyt szemétszállítási díj 6 %-át + ÁFA-t határoz
meg.
A részletfizetés módjával kapcsolatosan Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a részletfizetési határidő maximálisan 6 hónap, a minimális befizetendő összeg 2500,Ft legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. szeptember 1-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, amely
kimondja:
„97. § (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti
közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben
foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a
kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény
a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig
működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.”
Tehát Óvodánk alapító okiratának felülvizsgálatát, és az új törvényhez történő igazítását 2012.
december 31-ig el kell végeznünk.
Az alapító okiratnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
„21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,
k) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”
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Az Alapító Okiratban nem szerepelt a feladatellátási hely és a működtető címe. Ennek megfelelően
elkészítettük az alapító okirat módosítását, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító
okirat módosítást és azok egységes szerkezetbe foglalt okiratát elfogadni szíveskedjenek.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító okirat 2./. pontja az alábbiak szerint változik:
„2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.”
2. Az alapító okirat 4./ pontja az alábbi 3./ pontra változik:
„3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
3. Az alapító okirat 4./ pontját az alábbiak szerint állapítja meg:
„4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
4. Az alapító okirat 5/. pontja az alábbiak szerint változik:
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását a
/2012. (XI.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. november 28.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2012. december 15.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal,
az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz.,
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.)
ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal a 29/2012. (III.28.), és a
/2012. (XI.28.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat

39
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Óvoda
10./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője óvodavezető, akit
pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, a közoktatásról
szóló 1993. évi XXIX. törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei
között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói
közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd;
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851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem rendelkezik. A
pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u.
67.) rendelkezik.
21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező Mány, hrsz.:
165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az intézmény
rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használja, de nem
idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti rendelkezési
joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/1992.
(XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.)
ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal, a 103/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.), valamint /2012. (XI.28.) önkormányzati határozattal
létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány, 2012. november 28.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 15.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Dr. Szekerczés Anna ügyvédasszony is átnézte a módosításokat, jónak találta, egyetlen kérdéses pont
volt, hogy fel kell-e külön tüntetni a fenntartót, illetve a működtetőt, hiszen ugyanaz a kettő. Ő azt
mondta, hogy az egyezőség miatt fölösleges, de véleményem szerint a törvény azt mondja ki, hogy
ezeknek az adatoknak külön-külön szerepelnie kell. Az Államkincstártól kérdésünkre azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy nem kötelező, de, ha feltüntetjük akkor sincs probléma.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
133/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja
ki:
1. Az alapító okirat 2./. pontja az alábbiak szerint változik:
„2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.”
2. Az alapító okirat 4./ pontja az alábbi 3./ pontra változik:
„3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
3. Az alapító okirat 4./ pontját az alábbiak szerint állapítja meg:
„4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
4. Az alapító okirat 5/. pontja az alábbiak szerint változik:
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

42
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását
a 133 /2012. (XI.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. november 28.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon belül küldje meg, kérve
a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 15.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
134/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja
hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja
ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz.,
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.)
ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal a 29/2012. (III.28.), és a
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
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Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Óvoda
10./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője óvodavezető, akit
pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
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16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, a
közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei
között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és
tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem rendelkezik.
A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány,
Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező Mány,
hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az intézmény
rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használja, de
nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
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22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti rendelkezési
joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/1992.
(XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a
39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.)
ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal, a 103/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.), valamint
133/2012. (XI.28.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány, 2012. november 28.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 15 napon
belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 15.
8. Napirendi pont: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.)
önkormányzati határozat módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzattal munkaviszonyban állók és a külsős étkezők
tekintetében az étkezési térítési díjat az alábbiak szerint határozta meg:
20/2012. (II.29.) önkormányzati határozat
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.
2013. január 1-től a Hársfadombi Általános Iskola már nem lesz az Önkormányzat intézménye, ezért a
fenti határozat alapján az ott dolgozók sem részesülhetnének kedvezményes étkeztetésben.
Pataki Józsefné számítást készített arra az esetre, ha a határozat módosításával meghagyjuk az
iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési kedvezményét. E szerint hozzávetőlegesen évi
205.000,- Ft-ot kell az Önkormányzatnak a pedagógusok étkeztetéséhez hozzátenni.
Az összeget azért nem lehet pontosan kiszámolni, mert az Élelmezésvezető elmondása szerint a
pedagógusok nagyon rendszertelenül és kiszámíthatatlanul veszik igénybe az étkezést, amely
elsősorban az étlaptól függ.
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Az étkezési térítési díjak esetében a Képviselő-testület nem alkot rendeletet, hanem határozattal dönt.
Ezeken az esetekben az étkezési térítési díj meghatározásánál nem csak a nyersanyagnormát, hanem az
rezsit (pl. dolgozók munkadíját, energiát) is figyelembe kell venni, és az ár hasznot is tartalmazhat.
Véleményem szerint, ezt a kedvezményt 2013-tól ne vegyük el az iskolában dolgozó
közalkalmazottaktól, hanem a költségvetési rendelet meghozataláig maradjon meg a korábbi térítési díj.
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 meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.) önkormányzati
határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2012. (II.29.) önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. március 1.-től a 2013. évi
költségvetési rendelet meghozataláig, Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként
köznevelési feladatokat ellátók, valamint az Önkormányzattal, illetve annak hivatalával
munkaviszonyban állók étkezési térítési díja 680,- Ft, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 900,Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.) önkormányzati
határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
20/2012. (II.29.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítsa:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. március 1.-től a 2013. évi
költségvetési rendelet meghozataláig, Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként
köznevelési feladatokat ellátók, valamint az Önkormányzattal, illetve annak hivatalával
munkaviszonyban állók étkezési térítési díja 680,- Ft, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 900,Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Török Péter Képviselő:
Akkor most a konyha marad a miénk?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen.
Van-e további kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, szavazzunk!

47
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
135/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az
„idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatos 20/2012. (II.29.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2012. (II.29.) önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. március 1.-től a 2013. évi
költségvetési rendelet meghozataláig, Mány Község közigazgatási területén közalkalmazottként
köznevelési feladatokat ellátók, valamint az Önkormányzattal, illetve annak hivatalával
munkaviszonyban állók étkezési térítési díja 680,- Ft, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja
900,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos
Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részben részesülhetnek azok a hallgatók,
akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében
támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint:
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
18. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a
hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az
önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján
megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.
(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti
települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A
csatlakozás eljárási rendjét az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár)
az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező
összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt.
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(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete
alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető
figyelembe.
(8) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított
támogatástól.
19. § (1) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt
szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) látja el.
(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatásért felelős miniszter adományozza.
(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrendszer keretében
pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szerkezet kezelésében levő számlára félévente egy összegben
eljuttatott támogatást a pályázatkezelő szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló
felsőoktatási intézmény számára pénzeszközátadásként köteles átadni, és az átutalásról félévente
köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak.
(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási
intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.
(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi
ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell
kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási
intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes
ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az
intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.
(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte
meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével
azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az
önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor
kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt.
(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási
intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév
lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról
a pályázatkezelő szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követően a
pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a megyei önkormányzatokkal.
(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem fizetett
önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon
belül köteles visszautalni. A pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az
ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követően
visszautalja.
(10) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának
és tartózkodási helyének címe,
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje,
c) a tanulmányok halasztása.
(11) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az
Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a
jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az az
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ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már
nem tarthat igényt.
20. § (1) A felsőoktatási intézmények térítésmentesen kötelesek havonta, az egyéb általuk nyújtott
juttatásokkal együtt és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat
a felsőoktatási intézmény csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő
szervezettől a számlájára átutalta.
(2) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete
nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
(3) Az állami felsőoktatási intézmények költségvetésében az intézményi ösztöndíjrészként megjelenő
költségvetési támogatások elszámolására - a jogosultság figyelembevételével - az éves beszámoló
keretében kerül sor.
(4) A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézményi ösztöndíjrészt biztosító
finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az ösztöndíj folyósításáról elszámolni az
Emberi Erőforrások Minisztériumának.
(5) E rendelet alkalmazásában a fővárosi önkormányzatot megyei önkormányzatnak, a fővárosi kerületi
önkormányzatot települési önkormányzatnak kell tekinteni.
A hallgató szociális helyzetét az alábbiak szerint kell megállapítani:
21. § (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és
fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt
rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott
gyermekek számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap
átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató
kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
(3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és
juttatási szabályzata határozza meg.
(4) A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi
félévente egyszer, intézményi szinten - a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben - egységesen
vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj,
mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.
A Tisztelt Képviselő-testület 99/2012. (IX.26.) önkormányzati határozatával már csatlakozott az
ösztöndíj rendszerhez, és a pályázatot kiírta. A támogatás összegét havi 5000,- Ft-ban határozta meg. A
kiírásra az alábbi pályázók adták be pályázatukat:
Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázatok:
"A" típusú:
Név
Bartos Ambrus

Cím

Oktatási Intézmény

Deák F. u. 40.

BMGE Gépészm. Kar
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Bartos Janka

Deák F. u. 40.

SOTE Fogorvosi Kar

Kis Annamária

Szt. István u. 30.

ELTE Ped. És Pszich. Kar

Laczkó Soma

Rákóczi F. U. 17.

ELTE BTK

Nagy Petra

Rákóczi F. u. 30/A.

Pécsi TE BTK

Németh Brigitta Ágota

Zrínyi M. u. 32.

PPKE Jog- és Államtud. Kar

Pauletti-Bordy Dorottya

Rákóczi F. U. 52.

ELTE Term. Tud. Kar

Szabó Krisztina

Dózsa Gy. u. 11.

Szent István Egy. Építészm. Kar

Tolnai Csilla Veronika

Rákóczi F. U. 24.

ELTE Társ. Tud. Kar

Tót Emese

Béke tér 3.

Magyar Képzőművészeti Egyetem

"B" tipusúra nem jelentkezett senki.
Az Arany János ösztöndíjra jelentkezők:
Név

Cím

Iskola

Gál Levente

Rákóczi u. 21.

Tatai Eötvös Gimnázium

Kimmel Klaudia

Kossuth u. 83.

Tatai Eötvös Gimnázium

Seres Zsófia

Zrínyi u. 21.

Tatai Eötvös Gimnázium

A felsorolás pályázati típusonként, a benyújtás sorrendjében készült.
A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy milyen sorrendben és milyen indokkal támogatja a
pályázót.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel
Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való tanulói részvételről – átruházott hatáskörben – a Polgármester
döntsön.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2012. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel ügyében

51
Mány község Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos
Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való tanulói részvételről – átruházott
hatáskörben – a Polgármester döntsön.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Török Péter képviselő:
Én határozaton kívül azért javasolom, hogy a Polgármester úr döntését közlő levélbe írja bele azt, hogy
„A falu számít Rád”, mert sajnos egyre többen vannak olyanok, akik az ösztöndíjjal is megtámogatott
felsőfokú végzettség megszerzését követően már sosem jönnek ide vissza, és a település semmilyen
„hasznot” nem profitál a finanszírozott oktatásból.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslattal
kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
136/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő tanulói részvétel
Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való tanulói részvételről – átruházott hatáskörben – a Polgármester
döntsön.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
10. Napirendi pont: A védőnői körzet meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény szerint:
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
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(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által
megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások
körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési
önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.”
A fenti jogszabályhely alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a védőnői körzetbe
milyen településrészek tartoznak bele.
Határozati javaslat:
Tárgy: A védőnői körzet meghatározása
Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői körzetbe beletartozik
Mány teljes közigazgatási területe, beleértve Háromrózsa, János-hegy, Felsőörs, Alsóörs
településrészek, továbbá a Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola is.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslattal
kapcsolatban!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
137/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A védőnői körzet meghatározása
Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői körzetbe
beletartozik Mány teljes közigazgatási területe, beleértve Háromrózsa, János-hegy, Felsőörs, Alsóörs
településrészek, továbbá a Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola is.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
11. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?
Dr. Török Péter képviselő:
Én két elmaradt üggyel kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, az egyik az, hogy van-e valami a B-Cs-M
felügyelő Bizottsága ügyében, gondolok itt arra, hogy szeptemberben Fuchs János felügyelőbizottsági
tag tájékoztatott bennünket, hogy tudomása szerint ebben az évben nem ült össze a Bizottság, márpedig
így a működés szabálytalan!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen. éppen a mai ülésen kérdeztem rá az ügyre, azt a választ kaptam, hogy utána fognak nézni és
tájékoztatni fognak.
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Dr. Török Péter képviselő:
A másik kérdésem, hogy van-e bármilyen előrelépés János hegyen Molnár Alvián út kisajátításával
kapcsolatosan?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Utoljára fél éve foglalkoztam a kérdéssel, de utána fogok nézni!
Varga Mihály Balázs képviselő:
Lehet már valamit tudni a tankerületi vezetővel kapcsolatosan?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, a héten volt alkalmam személyesen is találkozni vele, Illés Szabolcsnak hívják, szakmailag
felkészültnek tűnik, de mivel nincsenek korábbról ilyen jellegű tapasztalatai sok kérdésre nem tudott
választ adni.
Én is szeretnék a hagyományos Falukarácsonnyal kapcsolatosan tanácsot kérni a Tisztelt Képviselőktől,
mert kicsit elbizonytalanodtam az ügyben.
A Falukarácsony annak idején itt a Hivatal előtt került megrendezésre, kis ajándékkal és forralt borral.
Aztán ez a rendezvény összemosódott a művelődési házban megrendezett iskolai karácsonnyal és
kézműves vásárral. Most pedig az a helyzet, hogy a Református Egyház rászervezett erre még egy
ádventi koncertet kézműves vásárral, forralt borral december 16-ra, mely vásárhoz utólagosan mi is
csatlakoztunk, így a 22-i művelődési házban megtartott iskolai ünnepélyen már nem lennének
kézművesek, illetve nem lenne vendéglátás, csak polgármesteri köszöntő és iskolai Betlehemes.
Kérdésem, hogy jó ez így vagy változtassunk, vigyük valahogy vissza az eredeti Falukarácsony felé a
rendezvény lebonyolítását?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem sokkal meghittebb lenne, ha a Béke téren 16-án tartanánk egy Falukarácsonyt együtt a
koncerttel, vásárral, és az iskolai ünnepélyt meghagynánk az iskolásoknak és a szüleiknek.
Kérdés, hogy eljönnének-e a Katolikus Egyházhoz tartozó testvéreink is, hogy a falu teljes lakossága
együtt ünnepelhessen?
Dr. Török Péter képviselő:
Szerintem ez jó ötlet lenne, és el is mennének sokan, de éppen azon a délutánon a Katolikus Egyház is
lelki napot tart, így nem szerencsés arra rászervezni, de a jövőben mindenképpen javaslom, hogy
hozzuk vissza a Falukarácsony intézményét.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 19 óra 45 perckor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

