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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község
Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013.
október 1-jén (kedd) 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Fuchs János képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Varga Mihály Balázs képviselő
Igazoltan távol:
dr. Török Péter képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Hopka Rita pénzügyi vezető
Kalmár Zsuzsanna a Mányi Mesevár Óvoda intézményvezetője
Jelen vannak továbbá:
Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyv-vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 1 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket,
megnyitom.

vendéget,

a

képviselő-testületi

ülést

A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A meghirdetett napirendekhez javaslom felvenni Fodor Koskóci Zsófiának a
Képviselő-testülethez írt levelét.
Ezért az előre meghirdetettel ellentétben az alábbiak szerint teszek javaslatot az ülés
napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. október 1-jei rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
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Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámoló
2. A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. évi munkatervének
véleményezése
3. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjhoz
5. Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjához
6. Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői
szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötéséről
7. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9. Fodor Koskóci Zsófia képviselő-testülethez írt levele
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatban
kérdésük, vagy észrevételük?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
87/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. október 1-jei rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1.
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámoló
2. A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. évi munkatervének véleményezése
3. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz
5. Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjához
6. Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői
szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötésérő.
7. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9. Fodor Koskóci Zsófia képviselő-testülethez írt levele
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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1.) napirend előtti pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett
munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Elsősorban ezúton szeretnék gratulálni Fuchs János képviselőtársunknak, aki az idei
megyenapon átvehette a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől a Wekerle Sándor díjat! A
német nemzetiségi hagyományok ápolásáért, a kultúra megőrzéséért végzett
áldozatos munkájának mi is tanúi vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezzel a díjjal az
egész eddig végzett munkája méltó elismerést nyert. Gratulálok, és köszönöm, hogy
tevékenységével és annak ilyen dicső jutalmával Mánynak is öregbítette hírnevét!
A nyár többnyire a pihenés ideje, szerencsére erre is jutott időm, és augusztusban a
családommal tölthettem egy kis időt a Balatonnál. Azonban sok intéznivaló is volt
ezekben a hónapokban, a szabadságom alatt is kellett hivatalos ügyeket intézni. A
legfontosabbak ezek voltak:
Megtörtént a garanciális bejárás az orvosi rendelő és az ügyfélszolgálati iroda
kialakításának munkáira. A feltárt hiányosságokat a vállalkozó kijavította, ezzel
lezárul az elmúlt évek egyik legtöbb lakost érintő fejlesztése Mányon. Saját erőből
szép, új környezetbe került az orvasi rendelő, helyben történik a fogorvosi ellátás és a
Hivatalban az idős, beteg ügyfeleknek nem kell az emeletre fáradniuk ügyeik
elintézése miatt.
Az új hulladéktörvény eredményeként jövő januártól csak állami vagy
önkormányzati tulajdonú szolgáltatók végezhetik a szemétgyűjtést. Emiatt nagyon
sok munkám akadt. Egyrészt tisztázni kellett a Saubermacherral, hogy hogyan látják
ők a jövőt, másrészt fel kellett gyorsítani azt az elhúzódó egyeztetést, amit a
ZSÁMERT keretein belül kezdtünk el a jövő évtől szükséges önkormányzati
tulajdonú cég létrehozása érdekében. Ezek mellett folyamatosan háttérinformációkat
kellett beszerezni, amihez szerencsére a vidékfejlesztési miniszter úr májusi
látogatása is segített. Ott megemlítettem neki nehézségünket, így most volt
lehetőségem erre hivatkozva segítséget kérnem, így sikerült az illetékes államtitkár
úrral is egyeztetni. Ezek eredményeként a nyáron létrehoztunk egy céget, mellyel a
jövőben Mány és térsége hulladékszállítását kívánjuk végezni. Most a speciális
engedélyek beszerzése zajlik.
Ezzel párhuzamosan a Leader Egyesület elnöki feladatai is adtak munkát, hiszen egy
pályázati ciklus indult, emiatt és az elnökségben történt lemondások miatt
közgyűlés, választás, egyeztető tárgyalások, döntéshozó ülések voltak a nyár során.
Közben a térfigyelő kamera-rendszer pályázatunknál ellenőrzést kaptunk, ezt
sikerrel lebonyolítottuk. A kiépítés pedig lezárult, és ahogy azt az azóta megjelent
Mányi Hírmondóban is megírtam, működnek a kamerák.
A nyár folyamán a zsámbéki Alex bútorgyárral való egyeztetések eredményeként
egy tanteremnyi padot és széket vásároltunk az iskolába. Bár az iskola működtetése
már nem az önkormányzat feladata, a mányi gyerekek járnak oda, ezért
kötelességünknek érzem a megfelelő feltételeik megteremtéséhez való hozzájárulást.
A bútorok árának fedezetét egy évekkel ezelőtti, szintén az iskolával kapcsolatos
pályázatunk utólagos elszámolása jelentette, amely során váratlanul visszakaptunk
több, mint 350 ezer forintot.
Ha már a bútoroknál tartunk, örömmel adom hírül, hogy augusztus végén Kristek
András mányi vállalkozó ajándékaként egy csomó új bútorral szépült meg a
Hivatalunk. Ezúton is köszönöm a felajánlást, amely segítséggel alig használt
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bútorokkal sokkal ízlésesebb munkahelyeket tudunk biztosítani a dolgozóknak és az
ügyfeleknek.
A nyár lezárásaként pedig szeptember 14-én, a búcsú napján részt vettem a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által a Szent István utca végén állított emlékkereszt
megáldásán. A keresztet annak emlékére állították, hogy körülbelül 300 évvel ezelőtt
érkeztek Mányra az itt élő svábok ősei. Az egész település nevében ezúton is
köszönöm nekik és minden leszármazottjuknak azt az áldozatot, hogy elhagyva
szülőföldjüket eljöttek ide, az ismeretlenbe, ahol évszázadok szorgalmas és
becsületes munkájával hozzájárultak Mány felvirágoztatásához.
Múlt hét péntekjén egyezető tárgyaláson voltam a Nemzeti Infrastrutúra Fejlesztési
Hivatalban. Egy állami beruházás keretében szeretnék Esztergomot az M1
autópályával egy főúttal (nem autópályával) összekötni. Ennek a nyomvonalára
készültek előzetes ötletek, ezt lehett véleményezni. Én azt az elképzelést pártoltam,
Mányt Szomor felől megközelítve valahol Zsámbék és a falu között keresztezné a
1104-es utat, és aztán délnek fordulva érné el az autópályát egy új autópályacsomópont létesítésével. Ez azt jelentené, hogy Mánynak saját lehajtója lehetne. A
tervezés még sokáig fog tartani, a kivitelezés az évtized vége felé várható. A
képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni fogom a fejleményekről.
A szeptember elején tartott rendkívüli ülésünk napirendje is volt, hogy a nyár
közepén minden önkormányzat, így Mány is kapott egy levelet a Magyar
Televíziótól, hogy szeptember 28-ra az egész ország területéről egy nagy, közös
programot szeretnének közvetíteni, és kérdezték, hogy azt adott település is részt
kíván-e venni az eseményben. Mivel nagyon rövid idő volt a jelentkezésre, a
felhívással megkerestem az elmúlt évek közösségmozgató programjait nagy sikerrel
szervező Kovács Tibort és Gulyás Rolandot, hogy van-e ötletük ehhez, tudunk-e
minimális költségvetéssel részt venni a programban. A jelentkezés szűk határideje
miatt csak nagy vonalakban lehetett végiggondolni a lehetőségeket és várható
költségeket, és abban maradtunk, hogy jelentkezünk és amennyiben a televízió
pozitívan visszajelez, újragondoljuk a programot.
A TV visszajelzett, ezért Tiborék nekiálltak a szervezésnek. Kérésemre megkeresték
az összes mányi civil szervezetet és közösséget, amelyek egyöntetűen a tervek mögé
álltak és ingyen, a cél – Mány lakosságának összefogása és nívós kulturális
programokkal történő szórakoztatása – érdekében önkéntes munkákkal és
felajánlásokkal kívánnak részt venni a nap eseményeiben. A program költségigénye
több, mint 1 Mft, amelynek jelentős része a nevezési díjakból, felajánlásokból és
egyéb támogatásokból fedezhető. A múltkori döntésünk alapján az Önkormányzat
500 ezer forintra biztosított keretet. Örömmel jelentem, hogy az ülésen jelzett, erre a
célra beadott pályázat sikerrel járt, a maximálisan pályázható összeget, a 250 ezer
forintot ítélték meg számunkra, így mindössze 250 ezer forintba került az egész
rendezvény az Önkormányzatnak.
Az I. Mányi Kútvölgy Fesztivált a hatalmas sikerrel megtartottuk. A televízió
szombat délután élő adásban kapcsolta a fesztiválunkat és mutatta be a galambok
reptetését. Felemelő érzés volt megtapasztalni ezt a hatalmas összefogást, és ezúton
is köszönöm mindenkinek, aki ehhez bármit is hozzátett különösen Mány
valamennyi civil szervezetének, az anyagi támogatóknak és legfőképpen Kovács
Tibornak és Gulyás Rolandnak, akik az egész szervezést felvállalták! Szeretném
elűzni a pletykaterjesztők reményeit: a szervezők közül senki nem keresett egyetlen
forintot sem, korrekt költségelszámolásban voltunk mindvégig, és nagyon izgultunk,
hogy nullára kijöjjön a rendezvény. Úgy tűnik, hogy sikerült.
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Várom a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket!
Csizmadia Zsolt képviselő:
A hétvégi fesztivállal kapcsolatban kérdezem, hogy megismerhetjük-e a fesztiválra
eső költségeket?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Természetesen, a következő ülésen.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, a beszámolóról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
88/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója 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: Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről szóló beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetését az
1/2013. (II.1.) rendeletével fogadta el, a mely meghatározza az Önkormányzat
bevételit és kiadásait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a
polgármester az önkormányzat első féléves pénzügyi helyzetéről szeptember 15-ig
tájékoztatja a testületet.
A féléves beszámolót a Magyar Államkincstárnak 2013. augusztus 10-ig kellet
benyújtani, de mi már 2013. augusztus 5-én megküldtük. A Magyar Államkincstár
2013. szeptember 6-án hagyta jóvá, és véglegesítette a beszámolóban közölt adatokat.
Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek a költségvetés első félévi helyzetéről az
alábbiakban adok számot.
Bevételek:
A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva
48,96%, mely az időarányos teljesítéstől 1,04%-kal marad el.
Pozitívan hatott a bevételi oldal alakulására az állami normatívák időarányos
átutalása.
A bevétel időarányos alakulásához az is hozzájárult, hogy a működési bevételek
56,15%-on realizálódtak 2013. 06. 30-ig. Ez nagyrészt a közoktatási intézmények
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térítési díj befizetéseivel magyarázható, másrészt a közhatalmi bevételek (helyi és
központi adók), valamint a kamatbevételek 50 %-on felüli teljesülésének köszönhető.
A helyi adóbevételek időarányosan teljesültek minden adónemben (összességében
56,16%), míg az átengedett központi adóbevételek 55,33%-os szintet értek el a félév
végéig.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél egy önkormányzati tulajdonú földeladás
árbevétele realizálódott június 30-ig.
A működési célú pénzeszköz átvételek összege is terven felül teljesült, mely az
adomány bevételek ez évi megnövekedésének eredménye.
A támogatási kölcsönök visszatérülésénél az építési kölcsönök és a Bicske-CsabdiMány Viziközmű Társulás 2012. évi tagi kölcsön visszatérülése jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatásoknál az intézményeknek átadott normatív és
önkormányzati finanszírozás jelenik meg bevételként (43,91%-os teljesítés), mely
ugyanilyen összegben a kiadási oldalon is megjelenik az önkormányzat
intézményfinanszírozási kiadásai között.
Egyedül a támogatásértékű bevételek alakulása marad el jelentősen az időarányos
tervhez képest. Kivételt képez ebből a körből a védőnői TB Alap finanszírozás, mely
időarányosan teljesült. Hozzájárult az elmaradáshoz a tény is, hogy a
közfoglalkoztatottak bérének megtérítése a Munkaügyi Központtól időbeli
csúszással teljesül.
Tájékoztatásul: a Közös Hivatal fenntartásához szükséges önkormányzati
hozzájárulás kimutatását a második félévben a Hivatal elkészíti, és a
megállapodásban résztvevő önkormányzatok rendelkezésére bocsátja. Ebből
fakadóan az önkormányzati hozzájárulásként betervezett támogatásértékű működési
bevétel nem éri el az időarányos szintet.
Kiadások:
A 2013. I. félévi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,78%, mely a
költségvetési kiadások időarányos realizálódását és a költségtakarékos gazdálkodást
mutatja (4,22%-os elmaradás).
Általánosságban megállapítható, hogy az önkormányzati intézmények közül a
Mányi Községi Könyvtár és a Mesevár Óvoda kiadásai az időarányos tervnek
megfelelően alakultak.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 50% alatt teljeültek,
ugyanakkor a dologi kiadások 13,31%-kal meghaladták a módosított előirányzat
időarányos szintjét. Ehhez hozzájárult a falunapi rendezvény kiadásainak betervezett
összegen felüli teljesülése.
A támogatásértékű kiadások 35,27%-os alakulását az önkormányzati társulások
tagdíj kifizetésének második félévre történő áttolódása támasztja alá.
A véglegesen átadott pénzeszközök 43,41%-os teljesüléséhez a Civil Alap pályázati
keretnek és az egyházi támogatásoknak az I. félévben megvalósult kifizetése járult
hozzá.
A betervezett felújítások megvalósítása az év második felére tolódott át.
A betervezett fejlesztési kiadások terven felüli teljesítése a két hangfal
megvásárlásának köszönhető (civil támogatás keretében).
Az önkormányzat által folyósított ellátások közül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás és a temetési segély jogcímeken az időarányos tervet meghaladó kiadás
mutatkozik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás a visszaigényelhető
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segélyekhez tartozik, így a bevételi oldalon is megjelenik. Ugyanakkor a többi
ellátási forma kiadása az időarányos tervhez képest elmaradt.
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatásként (Mesevár
Óvoda, Mányi Önkormányzati Konyha, Mányi Községi Könyvtár, Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal) az önkormányzati intézmények működéséhez folyósított
támogatás jelenik meg (43,91 %).
Az I. féléves gazdálkodásról készült beszámolót a mellékelt tájékoztató alapján
elfogadásra javaslom.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2013. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. I. félévi költségvetési
beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
1.
Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
153 741 eFt
Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
2.
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
143 763 eFt
3. Pénzmaradvány eredeti előirányzata:
16 175 eFt
módosított előirányzat:
16 175 eFt
I. félévi felhasználás:
0 eFt
4. Záró pénzkészlet 2013. június 30.-án:
26 550 eFt
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2013. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
elfogadásra javasolja Mány Község Önkormányzata képviselő-testül részére a 2013.
I. félévi költségvetési beszámolót.
1. Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
153 741 eFt
2. Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
143 763 eFt
3. Pénzmaradvány eredeti előirányzata:
16 175 eFt
módosított előirányzat:
16 175 eFt
I. félévi felhasználás:
0 eFt
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4. Záró pénzkészlet 2013. június 30.-án:
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

26 550 eFt

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
89/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2013. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. I. félévi költségvetési
beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
1.
Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
153 741 eFt
2.
Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
eredeti előirányzat:
296 371 eFt
módosított előirányzat:
314 031 eFt
I. félévi teljesítés:
143 763 eFt
3.
Pénzmaradvány eredeti előirányzata: 16 175 eFt
módosított előirányzat:
16 175 eFt
I. félévi felhasználás:
0 eFt
4.
Záró pénzkészlet 2013. június 30.-án:
26 550 eFt
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
2.) napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. évi munkatervének véleményezése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nyáron döntött a képviselő-testület, hogy az intézményvezető asszony 2013. augusztus 1-jéig nyújtsa be az óvoda munkatervét és a nyitvatartási rendet. Az Óvodavezető 2013. augusztus 27-én küldte meg számomra a Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014.
évi munkatervét csak most tudtam előterjeszteni. Nekünk kell dönteni az óvodába
történő jelentkezés módjáról és idejéről. Óvoda heti és éves nyitva tartásáról, továbbképzési programról kell határozatot hozni. Több határozati javaslatot kell előterjesztenem.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. nevelési év heti és éves nyitva-tartási
idejének meghatározása
1. Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének rendje:
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Heti nyitva-tartás (munkanapokon és magasabb rendű jogszabály alapján
munkanappá minősített napokon):
6 óra 30 perc - 17 óra 30 perc.
A nevelési év: 2013. szeptember 1.-től 2014. augusztus 31-ig tart.
Ügyeleti nyitva-tartás:
2013. október 28. - 2013. október 31.
2013. december 23. - 2014. január 3.
2014. április 17. - 2014. április 22.
2014. július 29. - 2014. augusztus 10.
Zárva-tartás:
2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 30.-ig
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai:
2014. január 24.
2014. március 31.
Az Óvodai beiratkozás időpontja: 2014. május 5-6.
Az iskolai szünetekhez igazodó ügyeleti időszakokban egész napos ügyeleti ellátást
kell biztosítani.
A nevelés nélküli napokról, azt megelőzően 7 nappal a szülőket tájékoztatni kell! A
nevelés nélküli napok alatt is gondoskodni kell az egész napos ügyelet biztosításáról!
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Továbbá javaslom, hogy kérje fel a Tisztelt Képviselő-testület az óvodavezetőt, hogy
tegyen javaslatot az óvodába történő jelentkezés módjára.
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014/2015. nevelési év óvodai jelentkezés módjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Óvodavezetőt, hogy
2013. október 31-ig dolgozza ki, és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a
2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodába történő jelentkezés módjára.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az óvodavezetőnek évente egyszer be
kell számolnia az óvodában végzett munkáról.
Mivel az óvodavezető az elmúlt nevelési évről még nem számolt be, és
megválasztása óta is még csak egy alkalommal készített beszámolót, kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet kérje fel az óvodavezetőt a 2012/2013. évi beszámoló
elkészítésére.
III. Határozati javaslat
Tárgy: Az Mányi Mesevár Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvodavezetőt, hogy
2013. október 15-ig nyújtsa be a Képviselő-testületnek a 2012/2013. évi nevelési évre
vonatkozó beszámolóját.
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Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Polgármester
A napirend felett a vitát megnyitom. Az intézményvezető asszony tud válaszolni a
felmerülő kérdésekre.
Bálint Istvánné képviselő:
Gratulálok a rugalmas egyeztetéshez. Örülök, hogy egész júliusban tudták a gyerekeket fogadni. Alaposan felkészültek és előkészítették.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nem tartom jó dolognak, hogy mi határozzuk meg, hogy hogyan legyen nyitva az
óvoda.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A törvény írja elő ezt a fenntartónak.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Már többször beszéltünk róla, hogy vannak olyan szülők, akik megcsinálják a beiratkozást és nem viszik utána gyermeket. A szülők meggondolják magukat, mi pedig
ugyan úgy fűtjük az intézményt. Továbbá nem értem, hogy mi különbség van egy 7
éves és egy 6 éves gyermek között. A 6 éves óvodás esetében a szülőnek csak 18 napot adunk arra, hogy oldja meg a gyermek felügyeletét. A 7 éves iskolásnál pedig két
hónapra kell megoldani a felügyeletet. Nem tudom ilyen formában elfogadni.
Varga Mihály képviselő:
Globális a probléma az egésszel, de jó hogy beszélünk róla. Most, hogy az iskola már
nincs úgy a fókuszban, most az óvoda van szem előtt, ezt nem tartom jó dolognak.
Személyi kérdésekben is jó lenne tisztán látni. Hosszútávon nem jó dolog, ha nem
tudunk egy irányba haladni.
Annyira nem tartom jó dolognak, ha magamat nézem, hogy nekem kell eldönteni ezt
a kérdést. Magát a számokat el tudom fogadni, azonban az intézményvezető asszony
véleményére kíváncsi vagyok.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Gyorsan reagálnék. Nekünk kell dönteni ezekben a kérdésekben, ezt a törvény írja
elő. Az előterjesztésben azok az időpontok szerepelnek, melyeket az óvodavezető
javasolt. Egyetértek azzal, hogy a szakmai kérdésben szakmai grémium döntsön. A
zárvatartással kapcsolatban azonban a képviselő-testületnek a szülők igényeit figyelembe kell venni.
Az óvodával a viszonyunk tisztázódott, az évindításkor leültünk az óvodavezetővel,
és megbeszéltünk a dolgokat. Mindketten együttműködni szeretnénk a közös munka
érdekében.
Fontosnak tartom továbbá, azt a jogszabályi követelményt is, hogy az előző évről adjon az intézményvezető számot. Az éves beszámolóban legyen benne az is, hogy a
német nemzetiségi nevelést hogyan lehet továbbvinni, milyen jövőképe lehet. Beszélni kell a jövőben a létszám, csoportszám bővítésről, nevelési programról stb.
Nem csak az okoz gondot, hogy beíratják az óvodába a gyermeket és utána nem
hozzá és nem jelentik be, de az is gondot okoz, hogy beteg lesz a gyermek, és azt
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nem jelentik az óvoda felé. Így azzal a gyermekkel aznap számolnak. Így a felvételi
és mulasztási napló nem fog egyezni a befizetett összegekkel. Az évkezdő szülői értekezleten is részt vettem, és külön kértem a szülőket, hogy jelezzék, ha nem megy a
gyermek az óvodába, jelzési kötelezettségüknek tegyenek eleget. Keressük a jogi
szankciókat.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ezeket az eseteket megfelelően kell dokumentálni. Úgy kell felvenni az adatokat,
hogy azok bizonyítékok lehessenek. Ezeket el kell küldeni hozzánk intézkedésre.
Ilyen jelzést azonban nem kaptunk még sosem. Nagyon fontos, hogy minden adatot
írásba foglaljanak.
Varga Mihály képviselő:
Lehetne látni olyan statisztikát, hogy mennyien vannak, akik ott esznek, és mennyien
nem vették igénybe a szolgáltatást?
Bálint Istvánné képviselő:
Legjobban az étkezésen lehetne spórolni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az óvodában tavaly fennállt helyzetet megakartuk változtatni. Megfelelhetőség
szempontjából az óvodavezető most megcsinálta azt, amit mi elvártunk, de nem lehet megvalósítani fizikailag azt, amit mi elvárunk. Nonszensz dolognak tartom, hogy
az iskolában két és fél hónap szabadság jár a nevelőnek, az óvodában pedig csak tizennyolc napot adunk szabadságra.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Zsolt azt a megjegyzésedre szeretnék reagálni, hogy a mi kérésünkre alakul így az
óvoda zárva tartási rendje. Ez nem igaz. Tavaly és az előtt is így volt, csak akkor a
munkatervben volt benne, és nem mi döntöttünk róla.
Ebben az évben megváltoztak a szabályok, és most nekünk kell külön határozni az
ügyeleti és zárva tartási rendről.
Kalmár Zsuzsanna intézményvezető:
Az ügy szakmai részéhez szeretném elmondani, hogy a fenntartónak véleményezési
joga van a munkatervvel kapcsolatban. Ezen belül a fenntartó kötelezettsége az óvoda éves-, heti-, és nap nyitva tartását meghatározni. A Polgármester úr kérésének
megfelelően a napi nyitva-tartást fél órával meghosszabbítottuk, így a heti nyitvatartás tíz és fél óra lett. Tavaly óta érvényben lévő jelenlegi SzMSz 1.) pontja szabályozta a nyitva tartási rendet. Igazodva az iskolai szünethez, a szülő igényekhez,
egyéni felmérés alapján. Ezt a fenntartó jóváhagyta.
A nyitva-tartásban ez a három hét azért szerepel így, mert a takarítási két hét, de
tényleg be kell zárni három hétre, mert gyerekek mellett nem lehet nagytakarítást
végezni. A jogszabály szerint a fenntartó ebben dönthet, hogy mely módon kívánja
megvalósítani ez idő alatt az ügyeletet. Pl. családi napközivel, környékbeli településekkel. A pedagógusok szabadságának kiadásában változás történt. Megjelent a
236/2013. EMMI rendelet, mely úgy szabályozza azt a helyzetet, hogy július 1. és augusztus 31. között kell kiadni a pedagógusnak a szabadságát. Amennyiben ez nem
lehetséges, akkor az őszi, téli vagy tavasz szünetekben kell megoldani.
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Az ügyeleti igény felméréshez egyéni felmérő lapok lesznek, aláíró lista kifüggesztés
nem lesz. Kidolgoztuk a mulasztásuk nyilvántartását is.
Az óvodáztatási támogatás is nyomon követhető lesz. Két család esetében felvettem a
kapcsolatot a családgondozóval, mert gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a
gyerekek nem járnak óvodába.
A munkaterv még annyiban módosul, hogy az oda beírt pedagógusok neveiben változások lesznek. Úgy néz ki, hogy november 1-jétől két új pedagógust tudunk alkalmazni. Sajnos, nem német nemzetiségű óvodapedagógusok.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nyomatékosan kérem, hogy a két új dolgozó felvétele csak határozott időre történjen, mert amint sikerül német nemzetiségi óvodapedagógust felvenni, a munkaviszonyukat meg kell szüntetni.
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető:
A határidő be nem tartásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a munkaterv
június végén már kész volt, de a szülő munkaközösséget nem tudtam összehívni,
ezért csúszott a Képviselő-testülethez történő benyújtása.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e még további kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 egyhangú igen, 1 nem és 1
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
90/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. nevelési év heti és éves nyitva-tartási
idejének meghatározása
1. Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének rendje:
Heti nyitva-tartás (munkanapokon és magasabb rendű jogszabály alapján
munkanappá minősített napokon): 6 óra 30 perc - 17 óra 30 perc.
A nevelési év: 2013. szeptember 1.-től 2014. augusztus 31-ig tart.
Ügyeleti nyitva-tartás:
2013. október 28. - 2013. október 31.
2013. december 23. - 2014. január 3.
2014. április 17. - 2014. április 22.
2014. július 29. - 2014. augusztus 10.
Zárva-tartás:
2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 30.-ig
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai:
2014. január 24.
2014. március 31.
2. Az Óvodai beiratkozás időpontja: 2014. május 5-6.
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Az iskolai szünetekhez igazodó ügyeleti időszakokban egész napos ügyeleti
ellátást kell biztosítani.
A nevelés nélküli napokról, azt megelőzően 7 nappal a szülőket tájékoztatni kell!
A nevelés nélküli napok alatt is gondoskodni kell az egész napos ügyelet
biztosításáról!
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A második határozati javaslat arról szól, hogy képviselő-testület felkéri az
Óvodavezetőt, hogy 2013. október 31-ig dolgozza ki, és tegyen javaslatot a
Képviselő-testületnek a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodába történő
jelentkezés módjára.
Kalmár Zsuzsanna intézményvezető:
Ehhez szeretném elmondani, hogy szintén jogszabály határozza meg, hogy mik
szükségesek a beiratkozáshoz. Azt is jogszabály határozza meg, hogy a beiratkozás
április 20. és május 20. között kell megtörténnie. Felhívásban közöljük a szülőkkel a
beiratkozás napját.
A beiratkozás napján különböző gyümölcsökkel várjuk a gyerekeket. Mit kellene
még kidolgozni?

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azt kellene kidolgozni, mikor legyen, hogyan legyen a nyílt nap. Mikor lehet
bemenni az óvodába, milyen formanyomtatványt kell kitölteni stb. Az eljárás rendet
szeretnénk, ha kidolgozná.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Miért kell határozatot hozni arról, hogy felkérjük, hogy végezz el?
Ugron Zoltán polgármester:
Mert nekünk kellene elkészíteni, de ő, mint szakember segít ebben nekünk.
Hatáskört helyezünk ki ezzel.
Csizmadi Zsolt képviselő:
Szerintem mind a két fél szempontjából, érdekében az írásbeliséget be kell tartani.

Varga Mihály képviselő:
Lehetne azt is, hogy a polgármestert kérje fel a testület, hogy készíttesse el az
anyagot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, akkor van egy módosító javaslat, hogy a testület felkéri a polgármestert,
hogy az óvodavezető segítségével 2013. október 31-ig dolgozza ki és tegyen
javaslatot a 2014/2015-es nevelési évre.
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Aki ezzel a módosító határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! Akkor most a
II., módosított határozati javaslatra szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
91/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014/2015. nevelési év óvodai jelentkezés módjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
óvodavezető segítségével 2013. október 31-ig dolgozza ki, és tegyen javaslatot a
Képviselő-testületnek a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodába történő
jelentkezés módjára.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A harmadik határozati javaslat arról szól, hogy óvodavezető október 31-ig nyújtsa be
az előző nevelési évre vonatkozó beszámolóját.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ez nem teljesen ugyanaz, mert a törvény írja elő, hogy a fenntartó kötelezheti egy
évben egyszer az óvodavezetőt, hogy számoljon be az óvodában végzett munkáról.
Szabó Zoltán alpolgármester:
De van egy munkaterv, abban nem szerepel, hogy ezt kérjük?
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
De igen, szerepel, de felszólítás nélkül nem kaptuk meg a beszámolót. Az eddig eltelt
négy év alatt egyszer történt beszámoló benyújtása az Óvoda részéről.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:

92/2013. (X.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Mányi Mesevár Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvodavezetőt, hogy
2013. október 15-ig nyújtsa be a Képviselő-testületnek a 2012/2013. évi nevelési
évre vonatkozó beszámolóját.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Polgármester
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Varga Mihály képviselő:
Fontos kérdés még a német nemzeti oktatás, hogy még komolyabb legyen az intézményben. Lesz-e német óvodapedagógus?
Kalmár Zsuzsanna intézményvezető:
Folyamatosan hirdetjük az állást, nincs még érdeklődő. A nyár folyamán beszélgettem Fuchs János úrral és a polgármester úrral is erről, hogy találkozót kellene szervezni ennek témának a megtárgyalása érdekében. A helyzet az, hogy nekem, mint
intézmény vezetőnek hivatalosan bejelentést kell tennem, hogy az alapító okiratban
foglalt személyi feltételeknek nem tudok eleget tenni. 2013. március 1-jén megjelent
jogszabály nagyon megszigorította a nemzetiségi nevelést. A nemzetiségi oktatást
úgy kell megszervezni, hogy minden csoportba jusson nemzetiségi oktató.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez a téma akkora, hogy egy külön napirendi pontot érdemel, és a beszámolókor lehet
majd erről beszélni.
Nemzetiségi óvónőt kerestünk és hirdettünk a soproni és a váci főiskolákon, de senki
nem jelentkezett.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Mekkora plusz juttatást kap egy nemzetiségi óvónő? Preferálni kellene, hogy nyelvet
tanuljanak és vizsgát tegyék le. Számunkra értékesebb, aki nemzetiségi oktatást tud
végezni.
Kalmár Zsuzsanna intézményvezető:
Szeptember 1-jétől változott a pedagógus bérrendszer. Most jelentősen megemelkedett a nemzetiségi nyelvpótléknak az összege, viszonyt eltűnt a nyelvpótlék. Alapvető kritérium az alkalmazásnál, hogy olyan végzettsége legyen, amely a kétnyelvűség
módszertanát is tartalmazza.
Most a nemzetiségi pótlék 22.500.-Ft.
Az nemzetiségi óvónők, ahogy kiképződnek, vagy elhagyják az országot, vagy olyan
településre mennek dolgozni, ahol jól meg tudják őket fizetni, pl. Budaörsre.
Fuchs János képviselő:
Nem sok település tudja megadni azt bérben és juttatásokban, mint például Budaörs.
Túlélésért harcolunk a nemzetiségi oktatás miatt. Hirdetni kell, személyeket kell keresni, tárgyalni kell velük. El fogok menni az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat oktatási referenséhez, ott próbálok segítséget kérni.
3.) napirendi pont: Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény szerint:
31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban:
települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot
fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők,
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára 15

oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok
alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési
tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az
azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az
áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
kell módosítani.
(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők
vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást
alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
(8) Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal.”
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
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esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet rögzíti Mány Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjában rögzítendő, az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül Pataki András végezte el a
jogszabályban meghatározott képzést, és készítette el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amelyet az előterjesztéshez csatolok. A tervezetet a képzést lebonyolítók ellenőrizték és megfelelőnek tartják.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt Mány Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az előterjesztés írásos anyagát mindenki megkapta. Törvény írja elő, hogy ha nem
készíti el az adott település, akkor bizonyos pályázatokon nem vehet részt, finanszírozás megvonás lehet.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
93/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztéshez csatolt Mány Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját
elfogadja.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

4.) napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális
juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a
17

hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj
alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból áll.
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.
A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az
Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális
miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Az ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozást várhatóan 2013. októberében, egy eddig ismeretlen időpontig kell
a települési önkormányzatnak bejelentenie a Támogatáskezelőhöz.
Az ösztöndíjrendszerhez ezt megelőzően már több éven keresztül csatlakozott
Önkormányzatunk, jelenleg is több mányi diák részesül ösztöndíjban.
Határozati javaslat:
Tárgy:
Csatlakozás
Ösztöndíjrendszerhez

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
fordulójához.
A támogatás összegét 5.000,- Ft/tanuló állapítja meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
elfogadásra javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulójához.
A támogatás összegét 5.000,- Ft/ tanuló határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
94/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez

Felsőoktatási

Önkormányzati

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014.
évi fordulójához.
A támogatás összegét 5.000,- Ft/ tanuló állapítja meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5.) napirendi pont: Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjához
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.)
EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei)
önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön −
elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott
lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok
továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik
abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti
szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a
Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi
pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
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A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében
lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan
középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki
a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó
középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben
meghatározott időpontban − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző
válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és
képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot
működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális
program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves
előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi
vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő
évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban,
matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő,
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban
tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C
típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban
angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű
tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek
gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet,
amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy
letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma
honlapjáról (www.kormany.gov.hu) / Emberi Erőforrások Minisztériuma /
Oktatásért Felelős Államtitkárság).
A pályázatnak tartalmaznia kell
1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének −
lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
7. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
8. a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző
igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
vagy a tartós nevelésbe vételről),valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat
− az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt
igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig
elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével
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kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)
A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül
hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti
megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A pályázatot legkésőbb 2013. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegző
dátuma) − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen
kiválasztott középiskola címére.
A Programban részt vevő iskolák:
Árpád Vezér Gimnázium és KollégiumBonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Gimnázium és Kollégium
Tel: 47/312-140
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
http://www.avgsp.hu
http://www.petofi-bhad.sulinet.hu
Programfelelős: Dusicza Erika
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu
Programfelelős: Barta Erzsébet

Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu
Programfelelős: Grallert Krisztina

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Jurisich Miklós Gimnázium
és Kollégium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 94/360-131
Tel: 66/515-578
http://www.jurisichhttp://www.gimnazium.mezobereny.hu koszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Egresiné Vas Ildikó
Programfelelős: Oroszné Kupi
Teréz

Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
http://www.besi.hu
Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808 http://szilagyieger.huProgramfelelős: Antal Andrea

Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
http://www.telekiblanka.hu
Programfelelős: Gajda Péter

Katona József Gimnázium
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. Infokommunikációs Szakközépiskola
Tel: 76/4811097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
583http://www.kjg.huProgramfelelős: Tel: 1/280-4500
Buday Rezső
http://www.puskas.hu
Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Türr István Gimnázium és
Kollégium
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
http://www.turrgimnazium.hu
Programfelelős: Grőber Attila

Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
www.ffg.sulinet.hu
Programfelelős: Veres Pál

Varga Katalin Gimnázium
(Varga Katalin Secondary
School) 5000 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
http://www.vargaszolnok.sulinet.hu
Programfelelős: dr. Kissné
Nagy Éva

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936http://www.radnotiszeged.sulinet.hu
Programfelelős: Szöllősy László

Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462

Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
http://www.lovassy.hu
http://www.leoweypecs.hu
Programfelelős: Béresné Tímár Andrea Programfelelős: Bagi Péter

Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
http://www.zrinyinyh.hu
Programfelelős: Nagy Andrea

Neumann János Középiskola és
Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128

Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/52621

Tel: 36/536-070, 36/325-311
http://www.nejanet.hu
Programfelelős: Szakaliné Haraszti
Éva

040http://www.revai.huProgramfelelős: http://www.tancsics.hu
Erdős László
Programfelelős: dr. Sülle
Csabáné

Eötvös József Gimnázium és
Zrínyi Miklós Gimnázium8900
Kollégium2890 Tata, Tanoda tér 5.Tel: Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.Tel: +36
34/587-568
92 313-490
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu
Programfelelős: Szabó Andrea

http://www.zmgzeg.sulinet.hu
Programfelelős: Pethő Attila

Határozati javaslat:
Tárgy: Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjához
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni
kíván a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának
2014. évi fordulójához.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban vane valakinek kérdése. Észrevétele?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
44/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjához
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
elfogadásra javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy
csatlakozzon a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjához.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
95/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csatlakozás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjához
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni
kíván a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának
2014. évi fordulójához.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6.) napirendi pont: Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötéséről.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti
az települési önkormányzatok közfeladatait, amely rendelkezik az egészségügyi
alapellátásról, mint közfeladatról:
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;”
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet határozza meg az egészségügyi alapellátás fogalmát:
„2. § c) területi ellátási kötelezettség:
ca) a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői, fogászati ellátás) egészségügyi szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját intézménye vagy
más szolgáltató útján biztosít, valamint”
A területi védőnői ellátásról49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet rendelkezik a védőnői
körzetekről:
„5. § (1) Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas anyák),
gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe
nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet.
(2) Amennyiben az iskolai védőnői feladatok ellátása teljes munkaidejű iskolavédőnő foglalkoztatásával nem biztosított, akkor a területi védőnő - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint - az
oktatási intézmény(ek)ben is ellátja a védőnői feladatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a területi védőnő által a körzetében és az oktatási intézmény(ek)ben ellátható gondozottak száma nem haladhatja meg a 750 pontértéket. A pontérték
számításánál a nők (várandós, gyermekágyas anyák), valamint a gyermekek (újszülött kortól a
tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korúak számának háromszorosát, az oktatási intézményben ellátott tanulók számának
egyszeresét, a gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanulók számának kétszeresét
kell figyelembe venni. A területi védőnő által az oktatási intézmény(ek)ben ellátható gondozottak számának meghatározását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti védőnői körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település
szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, továbbá a (2) bekezdés szerinti esetben az ellátandó oktatási intézmények
számát és típusát is, valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét.
(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott gondozotti létszám legfeljebb 25%-kal túlléphető akkor, ha a település szerkezete a védőnői ellátás más módon való biztosítását nem teszi lehetővé.
A (4) bekezdésben foglaltak ez esetben is irányadóak.
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(6) A védőnő által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezésénél, megvalósításánál - ideértve a más területi, illetve iskola védőnői feladat helyettesítéssel történő ellátását is
- a szakmai felügyelet iránymutatását figyelembe kell venni.”
A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete a településünkön végzett ellenőrzés során megállapította, hogy a védői körzetben
a gondozottak száma meghaladja a 250 főt, és ezen állapot megszüntetésére hívott fel
bennünket.
Mivel a védőnői körzetbe az Általános Iskolában tanuló diákok is beletartoznak, kézenfekvőnek látszik az a megoldás, hogy a védőnői körzetről ezt a részt válasszuk le.
Ez a gond jelentkezett más környező településeken is, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy Etyek, Felcsút, Tabajd és Mány települések részvételével hozzunk létre
egy védőnői körzetet az ezen településeken található általános iskolák gyermekeinek
gondozására. Az előzetes tervek szerint e feladat ellátása feladatellátási szerződés
alapján történnek, Tabajd gesztorságával.
Mielőtt konkrét lépések születnének az ügyben, elvi döntés meghozatalát kérik tőlünk arról, hogy ebben a közös feladatellátásban 2014. január 1-től mi is részt kívánunk venni.
A 2014. január 1.-i időpont kitűzése azért történt, mert a feladat ellátáshoz szükséges
engedélyezési eljárások lefolytatásához hozzávetőlegesen ennyi idő szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a területi védőnői feladatoktól elválasztja az iskolai védőnői alapellátási kötelezettséget, és azt
feladatellátási szerződéssel, 2014. január 1-től, egy Tabajd Község Önkormányzata
gesztorságával működő védőnői körzeten keresztül kívánja ellátni,
Felkéri a polgármestert, hogy az ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2013. december 31.
Fuchs János a Gazdasági Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
48/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői
szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötéséről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy az
alábbiak elfogadását javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a területi védőnői feladatoktól
válassza el az iskolai védőnői alapellátási kötelezettséget, és azt feladatellátási
szerződéssel, 2014. január 1-től, egy Tabajd Község Önkormányzata gesztorságával
működő védőnői körzeten keresztül kívánja ellátni.
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Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és
1 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
96/2013. (X.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulói védőnői
szolgálatának feladatellátásához szükséges szerződés megkötéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a területi
védőnői feladatoktól elválasztja az iskolai védőnői alapellátási kötelezettséget, és
azt feladatellátási szerződéssel, 2014. január 1-től, egy Tabajd Község
Önkormányzata gesztorságával működő védőnői körzeten keresztül kívánja
ellátni.
Felkéri a polgármestert, hogy az ennek érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár7.)
sulás Társulási Megállapodásának módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megküldte
beszámolóját a renszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról, amelyet
az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé:
„I. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-20110002 azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt
kapcsán 2013. február 04-én aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt keretén belül a
Dubnik-völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató,
komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi komposztáló edény kerül kiosztásra és
házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra.
A projekt eredményeként létrejövő egységes hulladékgazdálkodási rendszer kedvezményezettje
az önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt eredményeként keletkező valamennyi
létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás tulajdonába kerül.
A projekt összértéke 10 326 236 748,-Ft. Az elmúlt időszakban a projekt költséghaszon
elemzésének (CBA) átszámítása megtörtént, így a támogatás intenzitása 72,53%-ról
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93,179%-ra emelkedik (1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozattal jóváhagyva). Ezzel
kapcsolatban szükséges a támogatási szerződés módosítása, melynek előkészítését a
Közreműködő Szervezet megkezdte. A fennmaradó összeg biztosítása a központi
költségvetésből történik. (1650/2012. XII.19. számú kormányhatározat alapján)
A kivitelezői és mérnök tender kiírása megtörtént. A pályázatok kapcsán a hirdetmények megjelenésének időpontjai, valamint az ajánlatok benyújtásának határidői az alábbiak:
1. Mérnök/műszaki ellenőr:
Megjelenés időpontja: 2013. augusztus 21.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. október 04.
2. Építés:
Megjelenés időpontja: 2013. június 24.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 16.
A rendszer megvalósításához szükséges létesítmények építési engedélyei sorozatosan járnak le,
ezek hosszabbítására vonatkozó adminisztrációs feladatokat, kérelmeket a munkaszervezet
intézi.
A projekt jelenlegi állása szerint az alábbi kiemelt kérdésekről szükséges a Társulásnak és
tagönkormányzatoknak rövidesen döntést hoznia:
- üzemeltetési koncepció elfogadása,
- a közszolgáltatás összes önkormányzat általi egységes vagy önkormányzatonkénti kiírása,
- Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása
- Döntés Társulási Társaság megalapításáról
- Továbbá az első kifizetési kérelem benyújtásához szükséges hiánypótlások
I.
Üzemeltetési koncepció elfogadása
A korábban elfogadott projekttartalmat és üzemeltetési koncepciót az új hulladékgazdálkodási
törvény tekintetében felül kellett vizsgálni, mellyel kapcsolatban számos egyeztetés
lebonyolítására volt szükség Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal, szakmai
szervekkel.
Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a
gazdaságot és kímélve a környezetet. A törvény 2013-tól bevezette a hulladéklerakási
járulékot. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A háztartási hulladék
elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben lépnek életbe. A törvény elsődleges célja
a hulladékképződés megelőzése, ha pedig ez nem valósítható meg, minél több hulladék esetében
lehetővé kell tenni az újbóli használatot, illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, hogy a
lerakókba minél kevesebb szemét kerüljön.
A fenti egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a projekt műszaki tartalma, a tervezett
létesítmények megvalósítása az új hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelel.
Az új törvényben foglalt rendelkezések tükrében a rendszerfejlesztését célzó projekt
megvalósítása, és üzemeltetése kiemelten fontos és változatlanul a társulási tagok
közös érdeke.
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Továbbá ismert, hogy a tagönkormányzatok többségének az év végén lejárnak az
átmeneti időre meghosszabbított, vagy megkötött közszolgáltatási szerződéseik, így
ismét felmerül a közszolgáltatás összes önkormányzat általi egységes vagy
önkormányzatonkénti kiírása.
A projekt keretén belül a Dubnik – völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai
előkezelő, utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi komposztáló
edény kerül kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra. Az
egységes hulladékgazdálkodási rendszer a KEOP-1.1.1. projekt eredményeként jön létre,
melynek kedvezményezettje az önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt
eredményeként keletkező valamennyi létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás
tulajdonába kerül.
A még korábbi hulladékos szabályozás alapján elfogadott üzemeltetési koncepció és díjpolitika
alapján az optimális rendszer működtetése érdekében két alternatív üzemeltetési
koncepció jöhet szóba a Társulás részére.
A lehetséges üzemeltetési koncepciót azonban arra tekintettel kell kezelni, hogy a jelenlegi
szabályozás, éppen a közszolgáltatási szerződések és így az üzemeltetési koncepció tekintetében
vegyes szabályozás, mivel a hatályos, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet még a korábbi Hgt-hez
igazodik. Az új hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései az új
üzemeltetési rend elvi kereteit meghatározták, de a vonatkozó végrehajtási szabályok esetleges
változása az üzemeltetési koncepciók tekintetében is változást generálhat, amelynek átvezetése
szükséges.
1. változat:
A létrejövő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése úgy oldható meg hatékonyan, ha a
rendszer létesítményeinek tulajdonosa egyben a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának
kötelezettje is. Ennek érdekében a tagönkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodási
közfeladatainak ellátási kötelezettségét át kellene ruházniuk a Társulásra.
Ezt követően a Társulás, mint a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának kötelezettje e
feladatát a 100%-ban társulási tulajdonban álló közszolgáltató cég útján látja el oly módon,
hogy a tulajdonában lévő létesítményeket, eszközöket bérbe, vagy használatba adja a
közszolgáltatónak.
Fentiek alapján a közszolgáltatási feladatok szervezését a társult önkormányzatoknak át kell
adniuk a Társulás részére. Ehhez valamennyi önkormányzatnak egyedileg kell döntést
hoznia a hulladékgazdálkodási közfeladat szervezési tevékenység hatáskörének
átadásáról.
A Társulás a hatáskör átruházást követően már jogosult lesz a közszolgáltatás ellátási
feladatok elvégzésére és ezen belül a KEOP projektben megvalósuló eszközök, továbbá a részére
vagyonkezelésbe adott települési önkormányzati hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére.
Valamint ezen feladatok ellátására létrehozni és a Kbt. szabályainak megfelelően kijelölni egy
saját 100% tulajdonú céget.
Álláspontunk szerint ez a változat az alábbi indokok miatt nagyon nehezen
kivitelezhető:
- a társulás minden tagjának, egységesen kell nagyon rövid időn belül meghozni azt a
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határozatot, hogy a közszolgáltatási feladatok szervezését átadja a Társulás részére
a saját közszolgáltatóval rendelkező településeknek nem érdeke a közszolgáltatási feladatok
átadása
vannak települések, ahol már kiírásra kerültek a közszolgáltatási feladatok szervezésére
irányuló felhívások
2. változat:

A tagönkormányzatok joga és feladata, hogy a KEOP létesítményekbe szállítasson. Ez
egyúttal kötelezettség is a Társulási Megállapodás alapján, melyet sok önkormányzat a
tavalyi kiírásban is szerepeltetett.
Az összes önkormányzat egyben, vagy akár külön is kiírhatja a teljes közszolgáltatást úgy,
hogy a közszolgáltató, aki a begyűjtés-szállítást végzi, köteles a KEOP
létesítményekbe szállítani és az eszközöket igénybe venni.
A Társulás a KEOP keretében létrejövő, beszerzett vagyon hasznosítására létrehoz egy saját
100% tulajdonú céget. A saját céget a Kbt. értelmében a Társulás kijelölés útján bízza meg a
vagyon hasznosításával. A hasznosítás joga tágabb, mint az üzemeltetés, magában foglalja a
vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog
átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedését, ide nem értve a
vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. Ezzel válik lehetővé, hogy az
elkészült létesítményekről (így például az átrakó, szelektív eszközök esetében, melyeket csak
közszolgáltató üzemeltethet) a társulás cége eldöntheti, hogy nem maga üzemelteti, hanem azt
más módon hasznosítja, pl. bérbe adja. A lerakót és a válogatót a Társulás a saját cége
üzemelteti, akivel a közszolgáltató a Ht. 42. § 2. bekezdése alapján ezekre a tevékenységekre
szerződést köt. Tehát a Társulás cége a törvény alapján ezen tevékenységet elláthatja
hulladékgazdálkodási engedély birtokában. A tagönkormányzatok egyes begyűjtést-szállítást
végző közszolgáltatói a kezelési feladat elvégzésére a Társulás cégét bevonják a közszolgáltatás
ellátásába.
Fentiek alapján tehát itt nem a teljes rendszer koordinálását végzi az újonnan
alapított, a Társulást, mint tulajdonost magába foglaló gazdasági társaság, hanem
a létrejövő vagyon üzemeltetését (hulladékkezelési tevékenyég), a közszolgáltatóval
kötött szerződés szerint.
Álláspontunk szerint a 2. változat támogatandó, melyről természetesen minden
tagönkormányzatnak belső szabályzataiknak megfelelő - képviselőtestületi, közgyűlési vagy
egyéb határozat hozatala szükséges.
A Társulási Tanács 2013. szeptember 12-i ülésén tárgyalta ezt a napirendet és elviekben
egyhangúlag egyetértett a 2. változatban bemutatott üzemeltetési koncepcióval , továbbá
felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a testületi ülésükön a koncepció elfogadásáról
döntsenek.”
Ezen az ülésen magam is részt vettem, és magam is a 2. verzió mellett foglaltam
állást, mert ez lehetőséget biztosít Mánynak az önálló döntésre és a nyáron
létrehozott saját cégünkkel való feladatellátásra.
A Társulás megküldte továbbá a Társulási megállapodás felülvizsgálatára,
módosítására irányuló előterjesztését is:
„II. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása
2004.-ben került aláírásra (1. sz. melléklet), azóta két alkalommal vált szükségessé (a pályázati
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projektek miatt) a megállapodás módosítása (2009-ben és 2010-ben). Mindkét módosítást a
Társulási Tanács és tagok többsége elfogadta és aláírta, viszont egyik alakalommal sem lépett
hatályba (mivel volt pár település, aki nem írta alá).
2012. október 11-i tanácsülésen a KEOP -7.1.1.1 „Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási
Program” rendszerfejlesztést célzó pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés
megkötésének kapcsán a tagok tájékoztatást kaptak arról, hogy a konstrukció elvárásainak
megfelelően ismételten szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, elfogadása.
A projektekben megbízott jogi és közbeszerzési szakértők a törvényi változás tekintetében
felülvizsgálták a hatályos megállapodást, illetve a rendszerfejlesztéses pályázat Közreműködő
Szervezetével és a Kormányhivatallal is több körben egyeztettünk.
Szakértőink a Mötv. és a Közreműködő Szervezet által kért módosításokat a legutolsó (2010es) Társulási Megállapodáson (mely már mindkét projektet, a korábbi Hgt-nek megfelelő egységes üzemeltetés elvét és díjpolitikát tartalmazta) átvezette.
A rendszerfejlesztéses nyertes pályázat kapcsán, a támogatási szerződés aláírásra került, a
projekt megvalósítása megkezdődött (mérnök, építés tender kiírásra került), melyben szintén
elvárás (kifizetési kérelem feltétele) rövid határidőn belül a Társulási Megállapodás
módosítása.
Fentiek alapján elkészítettük a Társulási Megállapodás módosítását úgy, hogy az már az előző
pontban vázolt üzemeltetési koncepciót tartalmazza általánosságban. A végrehajtási
rendeletek megjelenésekor elképzelhető, hogy pontosításra, korrekcióra lesz szükség, viszont a
projekt megvalósítása miatt a megállapodás módosításával tovább nem várhatunk. A jelenleg
hatályos 2004-es megállapodásban eszközölt módosításokat külön feltüntetve az 2. sz.
melléklet tartalmazza, a 3. számú mellékletben pedig már a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás olvasható.”
Ebben a napirendben nem volt egyetértés a tagok között. Az ülésen csak az egységes
szerkezetű, új Társasági Megállapodás volt a birtokunkban, így nem lehetett
megállapítani, hogy milyen változásokat kívánnak átvezetni rajta. Ezért kértük, hogy
készítsék el csak a módosításokat tartalmazó okmányt is. A napokban a fentiek
szerint megérkezett a kért anyag, melyből kiderül, hogy a változtatások több helyen
is úgy módosítja az eredeti megállapodást, hogy azzal igen nagy felelősséget rak az
önkormányzatokra úgy, hogy közben a döntéseket egy szűk vezetőség hozza meg.
Tehát a vezetőség hibáját a tagok kell megfizessék, miközben a Társulási döntéseknél
is mindössze 0,267537419 a szavazati arányunk, a vezetőség és a
projektmenedzsment döntéseire pedig nincs is ráhatásunk. Ez a legszélsőségesebb
esetben akár azt is eredményezheti, hogy a 11 Milliárdos beruházást
lakosságarányosan mi is ki kell fizessük. Ugyanígy aggályos, hogy a saját
tulajdonunkban levő eszközöket át kellene adjuk a Társulásnak – kérdéses, hogy ez
vonatkozik-e a létrehozott vállalkozásunkra is.
A küldött anyagban sárgával jelöltem az általam legaggályosabbnak tartott részeket.
A fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatokat teszem:
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott
tájékoztatója
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Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott tájékoztatót
elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013.szepember 30.
II. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
létrehozandó, saját tulajdonú cég alapításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által
2013. szeptember 12-án tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a
Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-20110002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
III. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodásának módosítását NEM fogadja el.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt –
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását NEM fogadja el.
3. Egyben felkéri Ugron Zoltán Gábor polgármestert a feltárt problémáknak a
Társulási Tanács elé tárására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Fuchs János a Gazdasági Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
45/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott
tájékoztatója
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
elfogadásra javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
46/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
létrehozandó, saját tulajdonú cég alapításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
elfogadásra javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy
fogadja el a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsa által 2013. szeptember 12-án tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát,
mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon
hasznosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
47/2013. (X.01.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy az
alábbiak elfogadását javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének:
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodásának módosítását NEM fogadja el.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt –
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását NEM fogadja el.
3. Egyben felkéri Ugron Zoltán Gábor polgármestert a feltárt problémáknak a
Társulási Tanács elé tárására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:

31

97/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat
kapcsán adott tájékoztatója
Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott
tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. október 30.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
98/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
létrehozandó, saját tulajdonú cég alapításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa
által 2013. szeptember 12-án tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely
szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/0911-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. október 30.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
99/2013. (X.01.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez
csatolt - Társulási Megállapodásának módosítását NEM fogadja el.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez
csatolt – egységes szerkezetű Társulási Megállapodását NEM fogadja el.
3. Egyben felkéri Ugron Zoltán Gábor polgármestert a feltárt problémáknak a
Társulási Tanács elé tárására.
Határidő: 2013. oktbóer 30.
Felelős: polgármester
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8.) napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése
szerint a Képviselő-testület dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
beszámolójáról.
Ennek megfelelően előkészítettük a 2013. évben született határozatokról szóló
beszámolót az alábbiak szerint:
határozat száma
1/2013. (I.31.)

2/2013. (I.31.)
3/2013. (I.31.)
4/2013. (II.6.)
5/2013. (II.6.)
6/2013. (II.6.)

7/2013. (II.6.)

8/2013. (II.6.)

9/2013. (II.6.)

10/2013.
(II.6.)

tárgya
A 2013 január 31-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai
A Mányi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
Mányi Közös Önkormányzati
Hivatal SzMSz
A 2013. február 6-i képviselőtestületi ülés napirendjei
A polgármesteri beszámoló a két
ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata és
a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti szerződés
A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkező ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek, a
költségvetési évet követő három
évre várható összegéről
Döntés a helyi civil szervezetek
támogatására irányuló 2013. évi
pályázat kiírásával kapcsolatosan
Az önkormányzat közép- és hoszszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadására
Az Önkormányzattal és intézményeivel, valamint az önkormányzat illetékességi területén
működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló
dolgozók, valamint az "idegen"
étkezők térítési díjának meghatározása
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felelős

határidő

intézkedés

Polgármester

azonnal

végrehajtva

Polgármes2013. február 15. végrehajtva
ter
Polgármes2013. február 15.
ter
Polgármesazonnal
ter
Polgármesazonnal
ter

végrehajtva
végrehajtva
elfogadva

szerződés
Polgármes2013. február 10. aláírásra keter
rült

Polgármester

folyamatos

végrehajtva

Polgármester

folyamatos

kiírás megtörtént

Polgármester

folyamatos

végrehajtva

Polgármester

azonnal

végrehajtva

11/2013.
(II.6.)
12/2013.
(II.6.)
13/2013.
(II.6.)
14/2013.
(II.6.)
15/2013.
(III.27.)
16/2013.
(III.27.)
17/2013.
(III.27.)
18/2013.
(III.27.)
19/2013.
(III.27.)
20/2013.
(III.27.)
21/2013.
(III.27.)

Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött
együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
A Mányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás
A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
A 2013. március 27-i képviselőtestületi ülés napirendjei
A polgármester beszámolója a két
ülés között végzett munkájáról

Polgármes2012. február 15. végrehajtva
ter
Polgármes2013. február 15.
ter

aláírás
megtörtént

Polgármes2013. február 15.
ter

végrehajtva

Polgármes2013. február 15.
ter

végrehajtva

Polgármesazonnal
ter
Polgármesazonnal
ter
Polgármes- 2013. március
A 2012. évi belső ellenőri jelentés
ter
31.
Közvilágítási berendezés aktív
Polgármeselemeinek üzemeltetésére vonat2013. június 30.
ter
kozó Vállalkozási Szerződés
Döntés az Önkormányzat tulajPolgármesdonában álló lakások bérleti díjá2013. április 1.
ter
nak módosításáról
PolgármesDöntés bankváltásról
folyamatos
ter
A Hősi Emlékmű újjáépítése 25.
Polgármesévfordulójának méltó megünnep2013. május 31.
ter
lése

végrehajtva
végrehajtva
elfogadva
aláírás megtörtént
végrehajtva
végrehajtva
végrehajtva
szerződések
megkötve,
folyósítás
igény szerint

22/2013.
(III.27.)

Döntés civil szervezetek támogaPolgármestására kiírt pályázatra érkezett
2013. június 30.
ter
pályázatok ügyében

23/2013.
(III.27.)

Polgármes2013. június 30.
ter

végrehajtva

Polgármes2013. április 15.
ter

aláírás megtörtént

A 22/2013. (III.27.) önkormányzati határozat módosítása
A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az
24/2013.
Önkormányzat tulajdonában lévő
(III.27.)
4/12-ed hányad
Együttműködési megállapodás a
25/2013.
Mányi Testgyakorlók Köre Egye(III.27.)
sülettel
Döntés Schneider Zsuzsanna
26/2013.
élelmezésvezetői pályázatra be(III.27.)
érkezett pályázatáról
Döntés Pataky Józsefné élelme27/2013.
zésvezetői pályázatára beérkezett
(III.27.)
pályázatáról
28/2013. (IV.
A 2013. április 24-i képviselő34

Polgármes2013. április 15. folyamatban
ter
Polgármester

15 nap

intézkedést
nem igényel

Polgármester

15 nap

kinevezés
megtörtént

Polgármes-

azonnal

végrehajtva

24.)
29/2013.
(IV.24.)
30/2013.
(IV.24.)
31/2013.
(IV.24.)
32/2013.
(IV.24.)
33/2013.
(IV.24.)
34/2013.
(IV.24.)
35/2013.
(IV.24.)
36/2013.
(IV.24.)
37/2013.
(IV.24.)

38/2013.
(IV.24.)

39/2013.
(IV.24.)
40/2013.
(IV.24.)

41/2013.
(IV.24.)
42/2013.
(IV.24.)
43/2013.
(IV.24.)
45/2013.
(V.24.)

testületi ülés napirendjei
A polgármester beszámolója a két
ülés között végzett munkájáról
A Bicskei Rendőrfőkapitány beszámolója
Döntés a Mány, Rákóczi u. 32.
szám alatti ingatlan értékbecsléséről
2013. évi vis maior támogatási
igény benyújtása
2013. március 14.-16.-i vis maior
eseménnyel kapcsolatos védelmi
készültség elrendelése és megszüntetése
A 2014. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. évi
közbeszerzési terve
Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
Döntés a kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton törtnő részvételéről
Döntés a kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázattal kapcsolatban a Mesevár
Óvoda alapító okiratának módosításáról
A Mányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat emlékmű állítási
kérelme
BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft.
Alapító okirat módosítása Bicske
Város Önkormányzata székhelye
változása miatt
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
és Szolgáltató Kft.
Véglszámolásáról szóló döntés
megerősítése
A 2013. április 24-i zárt képviselőtestületi ülés napirendjei
Javaslat a jövedelemhatár emelésére
Az ,,Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Alapító Okirata módosítása
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ter
Polgármester
Polgármester

azonnal

elfogadva

azonnal

elfogadva

Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

Polgármester

folyamatos

végrehajtva

Polgármester

folyamatos

elfogadva

Polgármes- 2014. december
ter
31.

elfogadva

Polgármes- 2013. december
ter
31.

elfogadva

Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

Polgármester

2013. május 31.

pályázat
benyújtásra
került

Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

Polgármester

folyamatos

végrehajtva

Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

Polgármester

azonnal

végrehajtva

Polgármester

azonnal

végrehajtva

Elnök

2013. május 31.

végrehajtva

Polgármes2013. június 30.
ter

végrehajtva

43/2013.
(V.24.)

45/2013.
(V.22.)

46/2013.
(V.22.)
47/2013.
(V.22.)
48/2013.
(V.22.)
49/213.
(V.22.)
50/2013.
(V.22.)
51/2013.
(V.29.)
52/2013.
(V.29.)
53/2013.
(V.29.)
54/2013.
(V.29.)
55/2013.
(V.29.)
56/2013.
(V.29.)
57/2013.
(V.29.)
58/2013.
(V.29.)
59/2013.
(V.29.)

Döntés az ,,Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társuláshoz történő csatlakozásról
Döntés az ,,Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társuláshoz történő csatlakozásról
Az ,,Esély Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálata
Az ,,Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Alapító Okirata módosítása

Polgármes2013. június 30.
ter

végrehajtva

Polgármes2013. június 30.
ter

szerződés
aláírásra került

Polgármes2013. június 30.
ter

végrehajtva

Polgármes2013. június 30.
ter

végrehajtva

Döntés a Vértes Többcélú KistérPolgármességi Önkormányzati Társulásból
2013. június 30.
ter
történő kiválásról

Az érintetteknek megküldésre
került

A 2013. május 22-i zárt képviselő- Polgármesazonnal
testületi ülés napirendjei
ter
Döntés Bokodi Sándor Magyar
PolgármesÖrökéség Díjra való felterjeszté2013. június 30.
ter
séről
A 2013. május 29-i képviselőtestületi ülés napirendjei
A polgármester beszámolója a két
ülés között végzett munkájáról
Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás gyermekvédelmi beszámolója
A 3537. hrsz.-ú ingatlanból, az
Önkormányzat tulajdonában lévő
4/12-ed hányadára vonatkozó
adásvételi szerződés elfogadása
A 116/2012. (X.31.) önkormányzati határozat, a 2013. évi belső
ellenőrzési terv módosítása
A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés
A Mányi Önkormányzati Konyha
alapító okiratának módosítása
A Mányi Önkormányzati Konyha
egységes szerkezetű alapító ok36

Polgármester
Polgármester

végrehajtva
végrehajtva

azonnal

végrehajtva

azonnal

elfogadva

Polgármester

2013. május 31.

elfogadva

Polgármester

2013. május 31.

elfogadva

Polgármes2013. június 15.
ter

végrehajtva

Polgármes- 2013. december
ter
31.
Polgármester
Polgármester
Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

végrehajtva
végrehajtva

2013. május 31.

végrehajtva

iratának elfogadása
60/2013.
(V.29.)
61/2013.
(V.29.)

62/2013.
(V.29.)

64/2013.
(V.29.)
71/2013.
(VI.26.)
72/2013.
(VI.26.)

73/2013.
(VI.26.)

74/2013.
(VI.26.)
75/2013.
(VI.26.)

76/2013.
(VI.26.)

A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
A Mesevár Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása
A Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet Függelékének módosítása
Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból
történő kiválásról
A polgármester beszámolója a két
ülés között végzett munkájáról
Együttműködési megállapodás az
Újmajor.com Kft.-vel közös cég
alapítására, hulladékszállítási
közszolgáltatás végzése érdekében
Társasági szerződés Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság az
Újmajor.com Kft.-vel közösen történő alapítására, hulladékszállítási közszolgáltatás végzése érdekében
Mány Község Önkormányzata
szakfeladatrendje
Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda
2013-2014. évi nevelési éb nyitvatartási rendjére és a munkatervére történő javaslatra
A Mányi Mesevár Óvodában a
2013/2014-es nevelési évben az
óvodai csoprtok létszámának
meghatározása

Polgármester

2013. május 31.

Polgármester

2013. május 31.

végrehajtva

A
rendelethez
csatolva

Polgármester

Polgármes2013. június 30.
ter
Polgármester

végrehajtva

azonnal

végrehajtva

végrehajtva
végrehajtva

Polgármester

azonnal

végrehajtva
Polgármes2013. június 30.
ter

Polgármester

2013. július 31.

végrehajtva
végrehajtva

Polgármes- 2013. augusztus
ter
31.
végrehajtva
Polgármes- 2013. augusztus
ter
31.

Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, a 2013. I. félévében
hozott önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
100/2013. (X.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, a 2013. I.
félévében hozott önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9.) napirendi pont: Fodor Koskóci Zsófia képviselő-testülethez írt levele
Ugron Zoltán polgármester:
Megkérdezem Fodor Koskóci Zsófiát, hogy hozzájárul a nyílt üléshez vagy kéri a
zárt ülés elrendelését a beadványával kapcsolatban.
Fodor Koskóci Zsófia érintett:
A nyílt üléshez hozzájárulok.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Szeretném felolvasni a képviselő-testületnek a Zsófia által írt levelet.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Szeretném Önöket tájékoztatni az eddigi családsegítő és főleg gyermekjóléti családgondozói
munkámról, melyet bár nem önszántamból, de félbe kell hagyjak.
Tavaly július óta lehettem abban a szerencsés (vagy szerencsétlen) helyzetben, hogy Mány
családgondozójaként dolgoztam. Szerencsésnek érzem magam, mert Mány igazán nehéz terep,
a gyermekjóléti ellátások kapcsán csak „tűzet sikerült oltani”, de voltak sikerélmények, amikor
tanúja és motorja lehettem annak, hogyan változik meg pozitívan a család hozzáállása a
gyermekhez és ebből a gyermek hogyan profitál. Szerencsétlennek érzem magam, mert a
felvállalt konfliktusok, a fenyegetések eltűrése még nem hozta meg a várt eredményt, mert a
munkámhoz évek kellenének, hogy célt érjen. Emiatt lenne elengedhetetlen, hogy a
családgondozó fix legyen, ne évente változó –ahogy ezt a gondozottak is igényelnék.
Az első félév a betanulásról, határpróbálgatásról és tanítgatásról szólt, de a januári változások
(gyámhivatal illetékessége illetve az új szakmai vezető) új lendületet és lehetőségeket adott. A
védelembe vételek száma rohamosan nőni kezdett, hiszen így hatékonyabban tudunk segíteni a
családoknak abban, hogy a gyerekek veszélyeztetettsége családon belül szűnjön meg és ne
kelljen szétbombázni őket. Ezzel együtt a munka mennyisége is nőtt. Április környékén
súroltuk a 45 gondozotti létszámot, ezért jeleztem főnökömnek, dr. Kovácsné Kaszás
Ágnesnek, hogy nem tudom sokáig így ellátni jól a falut, mert a fél állás gyermekjólét nem
elegendő. (A Gyermekvédelmi tv. szerint 45 ellátott után már egy teljes állású gyermekjólétis
kell a feladat ellátásához.) Júniusban 2 munkatársunk is felmondott, minek okán többször
kellett helyettesíteni illetve júliustól betanítani az újoncokat, akik pályakezdők voltak. Szakmai
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vezetőnk is beadta felmondását, majd másnap visszavonta. Ilyen túlterhelt, feszültségekkel teli
légkörben ajánlotta fel főnököm, hogy Óbarok helyettesítését szeretné rám bízni a maximális
helyettesítési pénzért, ha bevállalom. Felelősen nemet mondtam tudván, hogy a két falu
ellátása minimum másfél embert igényel és nekem nincs szabad kapacitásom. 2 hétre rá
tájékoztatott, hogy szeptemberig felváltva a szakmai vezetőmmel ellátom Óbarok
helyettesítését és Óbarkon szeptembertől én leszek a családsegítő és a gyermekjólétis
családgondozó is, illetve Mányon maradok gyermekjólétis családgondozó. Családsegítőnek
Mányra felveszi Guba Imrét. Mivel a mányi gyermekjóléti ellátás majdnem teljes állású
feladat volt, továbbra sem tartottam lehetségesnek, hogy 2 falu felelősségét és munkáját
elvállaljam (felelősség szélsőséges esetben az, hogy ha egy gyerek meghal veszélyeztetettsége
miatt és nem volt gondozva, a gyermekjólétis családgondozó a felelős és akár börtönbüntetést
is kaphat). Igyekeztem külső segítőket is bevonni, hogy meggyőzzem főnökömet a terv
kivitelezhetetlenségét illetően. Ezzel egy időben szakmai munkám, mely júniusig megfelelő
volt, a főnököm meglátása szerint hirtelen rossz lett. Szakmai vezetői kontroll hiányában a
heti megbeszélésekre kellett minden folyó esetet bevinni, ami fizikai lehetetlenség volt, mert 7
falu összes ügyét 2 nap alatt sem beszéltük volna végig. Erre hivatkozva nem írta alá főnököm
az általam fogalmazott leveleket, majd a későbbi szakmai vezető által leellenőrzött leveleimet is
többször átírták, illetve kritizálták. A szabadságom alatt érkezett leveleimet nem kezelték, ami
miatt gyámhivatalai határidőből is kicsúsztunk egy család esetében, illetve azt a kevés
adminisztrációs hibámat, ami volt kiemelték és megfenyegettek egy 200 ezer Ft-os bírsággal.
Augusztus 21-én mentem betegszabadságra, mivel pszichésen megterhelt a folyamatos
fenyegetés, számonkérés és pszichés nyomás. Felajánlottam, hogy hajlandó vagyok közös
megegyezéssel megszüntetni a szerződésemet ha 4 havi bérrel támogat az intézmény. Válasz
helyett telefonon majd személyesen zaklatott: dr. Kovácsné Kaszás Ágnes és Müllner Nikolett
szakmai vezetőm, a mányi Polgármesteri Hivatal előtt 2013.09.05-én, csütörtökön a két
gyerekem szeme láttára, füle hallatára kiabált velem. Amikor jeleztem, hogy nem alkalmas sem
a hely, sem az idő, hogy megbeszéljük a problémát, még jobban felháborodott. Kértem, hogy
engedje el az autómat, hogy elmehessek, melyet nem tett meg. Én elhajtottam, főnököm
kirúgott jogtalanul, táppénz alatt lévő, fogyatékost nevelő közalkalmazottat.
Ennek a munkának a gyümölcse hosszú évek múlva látható csak, mivel abban segít a
gyermekjóléti családgondozó, hogy a mentálisan sérült emberek gyermekei ne legyenek
annyira sérültek (pl. ne éheztessék a gyereküket), hogy egy jobb világot adjunk a következő
generációnak. Szerencsére kis sikerek most is voltak (B. T. szemüvege, K. M. bántalmazásának
megszűnése, O. M. gyerekei, Háromrózsaiak lakhatása). Mivel a falu összetétele igen vegyes,
különösen fontosnak tartom, hogy segítsük az embereket abban, hogyan tudunk egy
társadalom által elfogadott szinten együtt élni. Ezt a szintet a gyermekvédelem meghúzza: el
legyen látva a gyerek élelemmel, tiszta ruhával, tanszerekkel; ne bántsák se fizikailag, se
lelkileg; legyen tető a feje felett és a szükséges kivizsgálásokra vigye el a szülő. A családok
azért tartják be, mert nem bírsággal büntet a rendszer, hanem a gyermekük kiemelésével, ami
egyes családoknak – szerencsére – még a bírságoknál is fontosabb.
A munkámat sokan segítették: köszönet a jelzőrendszer tagjainak, akikkel egy élmény volt
együtt dolgozni; különösen a védőnőnek, Ribényi Csabánénak, aki munkakörén túl is
rendszeresen kísért azokra a helyekre, ahol életveszélyesen fenyegetőztek illetve több szemre
volt szükség. Köszönet a Polgármester Úrnak a támogatásáért és biztatásáért, köszönet a
közmunkásoknak a sok-sok pakolásért, segítségért és nem utolsó sorban köszönet a Képviselőtestületnek az eddigi támogatásért.
Fodor Koskóci Zsófia”
Arról szeretném még tájékoztatni a testületet, hogy jelenleg Guba Imre a családsegítős, és gyermekjólétis jelenleg nincs. Az állást meghirdették, két jelentkező van, pén39

teken hallgatják meg őket. Az eljárás maga nagyon nehéz volt. Sokat egyeztettem
még szabadság alatt is. Az is megfordult a fejemben, hogy kilépjünk a társulásból, és
magunk lássuk el a feladatot. A társulásból való kilépés szabályait módosították, így
6 hónappal a kilépés előtt kell bejelenteni a szándékot, de az csak az év végére szólhat. Ez azt jelenti, ha ki akarunk lépni, akkor legkésőbb 2015. januárjában tehetjük
meg.
Fodor Koskóci Zsófia vendég:
Az egész nagyon nehéz, mert most úgy néz ki, hogy én semmi mást nem akarok csinál, csak a gyermekjólétet, a családsegítést nem. Óbarok pedig már nem fért bele az
én munkaidőmbe, hiába akarták elvégeztetni velem. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert szívesen csináltam.
Varga Mihály képviselő:
Milyen hatással lehet ez ránk? Hogyan oldódik meg a feladatellátás. Nem lehetne
esetleg egy álláshelyet létesíteni, amelyben a Zsófi hasonló feladatot látna el.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A kilépés lett volna az egyik megoldás. De így maradunk a társulásban, majd felvesznek valakit.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Kérdezem, hogy nem lehetne a társulási megállapodás módosítását kezdeményezni
úgy, hogy Mánynak lehessen beleszólása abba, hogy kit vesznek fel erre a munkára?
Ugorn Zoltán Gábor polgármester:
Kezdeményezni lehet.
Fodor Koskóci Zsófia vendég:
Sajnos, voltak olyan esetek, amikor a szakmai döntésemet kétségbe vonta az intézményvezető, és utasított, hogy a döntésemet változtassam meg. Pedig, ha baj történik, akkor engem vesznek elő, mert én vagyok a felelős.
dr .Majoros Ildikó jegyző:
Én úgy gondolom, Zsófi, hogy neked jobban kellett volna alkalmazkodnod, mert ő a
főnököd. Le kellett volna írnod az adott üggyel kapcsolatban a véleményedet, hogy
te hogyan látod, és ő is ráírja a saját véleményét, utasításait, ezt be kellett volna tartanod, mert ő a főnököd, de ezzel a felelősség is az övé lett volna.
Fodor Koskóci Zsófia vendég:
Én ezt így csináltam, de mégis ez történt.
dr .Majoros Ildikó jegyző:
Az óbarki feladatellátást is el kellett volna kezdened, de te meg sem próbáltad. Így
aztán tényleg nem tudjuk, hogy ment volna-e. Én sem tehetem meg, hogy nem megyek át Óbarokra, mert fáradt vagyok, vagy mert úgy érzem, sok nekem a munka.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Szerintem, itt gazdasági érdekek, mentek szembe a szakmai érvekkel. Kevesebb emberrel szerették volna a feladatot ellátni, mint ahogyan azt lehet.
dr .Majoros Ildikó jegyző:
Szerintem, semmiképpen nem szabad a kilépés mellett dönteni, mert nem tehetjük
meg minden esetben, ha valaki összevész a főnőkével, hogy kilépünk egy társulásból. Meg azt sem, hogy külön álláshelyeket hozunk létre az ilyen esetekben. Mindenképpen az lenne a helyes, ha felek kibékülnének egymással, menne minden a maga
útján.
A képviselő-testület általános véleménye, hogy a polgármester szervezzen egyezető
tárgyalást a két fél között annak érdekében, hogy ezt a feladatot továbbra is az intézmény keretében, Fodor Koskóci Zsófia láthassa el.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést
1730 órakor bezárom.
K. m. f.
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