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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. július 17.-én, 16 órai kezdettel
megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
Varga Mihály Balázs képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Jelen vannak továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyv-vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 0 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeinket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes.
A meghívóban közöltek szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. július 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjei

Napirendi javaslat:
1) 58/2013. (V.29.) és az 59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
2) A 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat és a 61/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
módosítása
3) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálata
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:

2
77/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. július 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjei

Napirendi javaslat:
1) 58/2013. (V.29.) és az 59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
2) A 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat és a 61/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
módosítása
3) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása felülvizsgálata
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. Napirendi pont: 58/2013. (V.29.) és az 59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. május 29-én a Mányi Önkormányzati Konyha alapító okiratának
módosítása érdekében az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Önkormányzati Konyha egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 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, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, és a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletalapján – 2013. szeptember 1.
hatállyal - az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik:
„3. Költségvetési szerv telephelye:
1. 2065 Mány, Szent István u. 4.
2. 2065 Mány, Mester sor 17. „
2. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
„16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
1.
Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány, 7.) ingatlan ( 187.94m2)
2.
Mány, Mester sor 17. szám alatti (hrsz.: Mány 165) ingatlan (128,83 m2)
Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint. „
Záradék:
Az alapító okirat módosítást Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2013. (V.29.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okirat módosítással alkotta meg.
A Mányi Önkormányzati Konyha alapító okiratának jelenlegi módosítása amiatt szükséges, mert bár
meghoztuk korábban határozatainkat, az alapító okiratának szükséges módosításáról, de a Magyar
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Államkincstár hiánypótlási felhívással élt. A hiánypótlási felhívás lényege, hogy egy szükségtelen
szakfeladatot találtak az alapító okiratban. Ennek oka az volt, hogy az adott szakfeladat törlése nem
sikerült a szövegben és így hibás szöveget fogadtunk el.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat módosítását, kiegészítést
elfogadni szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Az 58/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

határoz,

hogy

az

58/2013.

(V.29.)

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Önkormányzati Konyha
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat módosítás
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény
13. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, és
a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendeletalapján – 2013. szeptember 1. hatállyal - az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik:
„3. Költségvetési szerv telephelye:
1. 2065 Mány, Szent István u. 4.
2. 2065 Mány, Mester sor 17.
2. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint változik:

„12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás”
3. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
„16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgálató vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő

1.
2.

Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány, 7.) ingatlan ( 187.94m2)

Mány, Mester sor 17. szám alatti (hrsz.: Mány 165) ingatlan (128,83 m2)
Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.„
Záradék:
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Az alapító okirat módosítást Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a /2013. (VII.17.)
önkormányzati határozattal módosított 58 /2013. (V.29.) önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Az alapító okirat módosításával együtt az egységes szerkezetű alapító okiratot is el kell fogadni, ezért
az alábbi határozati javaslatot teszem:
2. Határozati javaslat:
Tárgy: Az 59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 59/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Önkormányzati Konyha
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okirat
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény
13. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § – 8. §-a, és
a a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendeletalapján 2013. szeptember 1-től az alábbi alapító okiratot adja ki, egységes szerkezetben a
151/2012. (XII.19.) és a /2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított 59/2013. (V.29.)
önkormányzati határozattal.
1. A költségvetési szerv neve:
Mányi Önkormányzati Konyha
2. A költségvetési szerv székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
3. Költségvetési szerv telephelye:
1. 2065 Mány, Szent István u. 4.
2. 2065 Mány, Mester sor 17.
4. A költségvetési szerv (irányítója) alapítója:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5. A költségvetési szervet alapító önkormányzati határozat:
151/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat és azt módosító /2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
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7. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése: Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
8. A költségvetési szerv működési köre:
Mány község közigazgatási területe.
9.A költségvetési szerv közfeladata:
Iskolai étkeztetés, óvodai étkeztetés, valamint Mány Község Önkormányzata által végzett szociális
étkeztetés biztosítása.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat, valamint szociális étkeztetés.
11. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője az élelmezésvezető, akit Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete nevez ki határozatlan időre, pályázati eljárás során. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény alapján
alkalmazotti jogviszony.
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási
előirányzatok arányában:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában 10 %.
16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
1.
Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány, 7.) ingatlan ( 187.94m2)
2.
Mány, Mester sor 17. szám alatti (hrsz.: Mány 165) ingatlan (128,83 m2)
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Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.
17. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata gyakorolja. A rendelkezési jog az
Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint alakul.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használja,
de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 151/2012.
(XII.19.) és a /2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított 59 /2013. (V.29.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okirattal alkotta meg.
Mány, 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, szavazzunk,
hogy elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
78/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az 58/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 58/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Önkormányzati
Konyha egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
módosítja:
Alapító okirat módosítás
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX.
törvény 13. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § – 8. §-a, és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.)
NGM rendeletalapján – 2013. szeptember 1. hatállyal - az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik:
„3. Költségvetési szerv telephelye:
1. 2065 Mány, Szent István u. 4.
2. 2065 Mány, Mester sor 17.
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2. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint változik:

„12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás”
3. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
„16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő

1.
2.

Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány, 7.) ingatlan ( 187.94m2)

Mány, Mester sor 17. szám alatti (hrsz.: Mány 165) ingatlan (128,83 m2)
Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.„

Záradék:
Az alapító okirat módosítást Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2013. (VII.17.)
önkormányzati határozattal módosított 58 /2013. (V.29.) önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
79/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az 59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 59/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Önkormányzati
Konyha egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
fogadja el:
Alapító okirat
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX.
törvény 13. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a,
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valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § – 8. §-a, és a a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.
31.) NGM rendeletalapján 2013. szeptember 1-től az alábbi alapító okiratot adja ki, egységes
szerkezetben a 151/2012. (XII.19.) és a 78/2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított
59/2013. (V.29.) önkormányzati határozattal.
1. A költségvetési szerv neve:
Mányi Önkormányzati Konyha
2. A költségvetési szerv székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
3. Költségvetési szerv telephelye:
3. 2065 Mány, Szent István u. 4.
4. 2065 Mány, Mester sor 17.
4. A költségvetési szerv (irányítója) alapítója:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5. A költségvetési szervet alapító önkormányzati határozat:
151/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
59/2013. (V.29.) önkormányzati határozat és azt módosító 78/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
7. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése: Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
8. A költségvetési szerv működési köre:
Mány község közigazgatási területe.
9.A költségvetési szerv közfeladata:
Iskolai étkeztetés, óvodai étkeztetés, valamint Mány Község Önkormányzata által végzett szociális
étkeztetés biztosítása.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat, valamint szociális
étkeztetés.
11. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai
12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
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562920 Egyéb vendéglátás
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője az élelmezésvezető, akit Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete nevez ki határozatlan időre, pályázati eljárás során. Felmentésével és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény
alapján alkalmazotti jogviszony.
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási
előirányzatok arányában:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában 10 %.
16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgálató vagyon:
A Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
1.
Mány, Szent István u. 4. szám alatti (hrsz.: Mány, 7.) ingatlan ( 187.94m2)
2.
Mány, Mester sor 17. szám alatti (hrsz.: Mány 165) ingatlan (128,83 m2)
Továbbá a feladatellátást szolgáló ingó vagyon, a vagyonleltár szerint.
17. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogot Mány Község Önkormányzata gyakorolja. A rendelkezési jog
az Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint alakul.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon
használja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 151/2012.
(XII.19.) és a 78/2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított 59 /2013. (V.29.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okirattal alkotta meg.
Mány, 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont: A 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat és a 61/2013. (V.29.) önkormányzati
határozat módosítása

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén az alábbi
határozatot hozta a Mányi Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításával kapcsolatban:
60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 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, továbbá nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § és 125. §a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki 2013. szeptember 1. hatállyal:
Az alapító okirat 1./ pontja az alábbiak szerint változik:
„1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983”
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.”
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
„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
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 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
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
Az alapító okirat 21./ pontja az alábbiak szerint változik:
„21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzata tulajdonát képező
Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2179 m2 alapterülettel.
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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.
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását a
60/2013. (V.29.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány 2013. május 29.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
A határozatot az alapító okirat módosítás bejegyzésének érdekében megküldtük a Magyar
Államkincstárnak, aki hiánypótlással élt, és a hiánypótlásra 20 napot adott. A hiánypótlás
lényege, hogy a módosítás hatálya nem 2013. szeptember 1., hanem legkésőbb 2013. augusztus
31. kell legyen.
A hiánypótlási felhívásnak megfelelően elkészítettük a határozat módosítását, és kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat módosítását elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát módosító 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát 2013. augusztus 31. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (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, továbbá nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 123. § és 125. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki 2013. augusztus 31.
hatállyal:
Az alapító okirat 1./ pontja az alábbiak szerint változik:
„1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983”
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.”
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Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
„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
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 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
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
Az alapító okirat 21./ pontja az alábbiak szerint változik:
„21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzata tulajdonát képező
Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2179 m2 alapterülettel.
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.
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását a
/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelettel módosított 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta.
Mány 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Ha alapító okirat módosítást hajtunk végre, az egységes szerkezetbe foglalás is szükséges,
amelyet szintén el kell fogadnia a Tisztelt Képviselő-testületnek, ezért az alábbi határozati
javaslatot teszem:
61/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 61/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 61/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. augusztus 31. hatállyal, az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (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, továbbá nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 123. § és 125. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki, 2013. augusztus 31.
hatállyal:
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.), a 29/2012. (III.28.), a 133/2012. (XI.28.), a 13/2013.
(II.6.), a 161/2012. (XII.19.), valamint a /2013. (V.29.) önkormányzati határozattal módosított 60/2013.
(V.29.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal.
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi 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
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
13/2013. (II.6.) önkormányzati határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
a /2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
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7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda
10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdálkodási jogköre: 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 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:
„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek
kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják
a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az
intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási,
világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási
folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti
meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási
érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a
nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály szerint - részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük
elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
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851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 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
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 a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (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 ingatlannyilvántartás szerinti 2179 m2 alapterülettel.
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.), 133/2012. (XI.28.), 161/2012. (XII.19.), a 13/2013. (II.6.),
a 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozattal, valamint az azt módosító /2013. (VII.17.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.

Mány 2013. július 17.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha kérdés nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
80/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát módosító 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát 2013. augusztus 31. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (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, továbbá nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 123. § és 125. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki 2013. augusztus
31. hatállyal:
Az alapító okirat 1./ pontja az alábbiak szerint változik:
„1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983”
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.”
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
„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
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) 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
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
Az alapító okirat 21./ pontja az alábbiak szerint változik:
„21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzata tulajdonát képező
Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2179 m2 alapterülettel.
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.
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítását
a 80/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelettel módosított 60/2013. (V.29.) önkormányzati
határozatával jóváhagyta.
Mány 2013. július 17.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
81/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 61/2013. (V.29.) önkormányzati határozat módosítása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 61/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. augusztus 31. hatállyal, az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (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, továbbá nevelési-oktatási
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 123. § és 125. §-a alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki, 2013. augusztus
31. hatállyal:
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.), a 29/2012. (III.28.), a 133/2012. (XI.28.), a 13/2013.
(II.6.), a 161/2012. (XII.19.), valamint a 80/2013. (V.29.) önkormányzati határozattal módosított 60/2013.
(V.29.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal.
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi 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
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
13/2013. (II.6.) önkormányzati határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat
a 80/2013. (VII.17.) önkormányzati határozattal módosított 60/2013. (V.29.) önkormányzati határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda
10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
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11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdálkodási jogköre: 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 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:
„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek
kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a
bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a
vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelésoktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási,
világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy
által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási
érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a
nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály szerint - részben a
célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók
speciális
igényeinek
figyelembevétele,
egyéni
képességeikhez
igazodó,
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés
lehetőségeinek megteremtése.”
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
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
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zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) 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
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 a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal (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 ingatlannyilvántartás szerinti 2179 m2 alapterülettel.
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.), 133/2012. (XI.28.), 161/2012. (XII.19.), a 13/2013. (II.6.), a
60/2013. (V.29.) önkormányzati határozattal, valamint az azt módosító 80/2013. (VII.17.)
önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.

Mány 2013. július 17.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
Társulási Megállapodása felülvizsgálata
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes a Tisztelt Képviselő-testület előtt, felvételünket kértük az Esély Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményi Társulásba.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
”90. § (2) A társulás működési költségeihez – a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában –
a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.”
Az eredeti társulási megállapodásban a 2013. évi lakosságszámot vették figyelembe a hozzájárulás
kiszámításánál. A Magyar Államkincstár azonban jelezte, hogy ez a meghatározás nem megfelelő, mert
a választásokat megelőző évben rögzített lakosságszámot kell alapul venni:
„146. § (3) A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése alkalmazása
során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott
lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni.”
Emiatt vált szükségessé a társulási megállapodás módosítása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi döntéseket
hozza:
I.
1.
A Megállapodás I/2. pontjában a 2013. január 1-jei állandó népességszámra vonatkozó adatok
helyébe 2009. január 1-jei népességadatok lépnek, kiegészülve az alábbi bekezdéssel:
„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az
irányadó.”
2.
A Megállapodás XVII/3. pontjának első bekezdése kiegészül az „I. számú” mondatrésszel,
továbbá az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulási Megállapodás II. számú módosítása a Társulási Megállapodás módosítását
utolsóként jóváhagyó képviselő-testület határozata meghozatalának napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezését 2013. július 1.-napjától kell alkalmazni.”
3.
A Megállapodás XVII. fejezete kiegészül az alábbi 6. ponttal:
„6. A Társulási Megállapodás II. számú módosítását:
6.1.
Felcsút Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete
…/2013.(….)
sz.
határozatával,
6.2. Alcsútdoboz Település Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
6.3.
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) …..sz.
határozatával,
6.4. Szár Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz. határozatával,
6.5.
Újbarok Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….)
sz.
határozatával,
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6.6.

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) .sz.
határozatával,
6.7. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) sz. határozatával,
6.8.
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….)
sz.
határozatával,
fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.”
II.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés
1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Ugron Zoltán Gábor polgármester
döntést követő 8 nap.

III.
A Képviselő-testület felkéri a székhely Önkormányzat: Felcsút Községi Önkormányzat polgármesterét,
hogy az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
82/2013. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tárgy: az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása felülvizsgálata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Esély Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatával kapcsolatban az
alábbi döntéseket hozza:
I.
1.
A Megállapodás I/2. pontjában a 2013. január 1-jei állandó népességszámra vonatkozó adatok
helyébe 2009. január 1-jei népességadatok lépnek, kiegészülve az alábbi bekezdéssel:
„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az
irányadó.”
2.
A Megállapodás XVII/3. pontjának első bekezdése kiegészül az „I. számú” mondatrésszel,
továbbá az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulási Megállapodás II. számú módosítása a Társulási Megállapodás módosítását
utolsóként jóváhagyó képviselő-testület határozata meghozatalának napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezését 2013. július 1.-napjától kell alkalmazni.”
3.
A Megállapodás XVII. fejezete kiegészül az alábbi 6. ponttal:
„6. A Társulási Megállapodás II. számú módosítását:
6.1.
Felcsút Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
6.2. Alcsútdoboz Település Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
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6.3.

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) …..sz.
határozatával,
6.4. Szár Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz. határozatával,
6.5.
Újbarok Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
6.6. Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) .sz.
határozatával,
6.7.
Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
6.8.
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(….) sz.
határozatával,
fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.”
II.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés
1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Határidő:
döntést követő 8 nap.
III.
A Képviselő-testület felkéri a székhely Önkormányzat: Felcsút Községi Önkormányzat
polgármesterét, hogy az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére küldje meg.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést 16.52
órakor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

