Ügyszám: 6368-3/2013.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. október 30-án 16 órai
kezdettel megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
dr. Török Péter képviselő
Varga Mihály Balázs képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Hopka Rita pénzügyi vezető
Kalmár Zsuzsanna Mesevár Óvoda intézményvezető
Jelen vannak továbbá:
Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyv-vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 4 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeinket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A meghívóban napirendekhez kérném még felvenni:
− Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán hozandó
döntések
− A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e még valakinek más észrevétele,
javaslata. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzon a képviselő-testület.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Arról volt szó, hogy a következő ülésen az elmúlt hónap volt „Itthon vagy Magyarország”
rendezvényről lesz egy elszámolás.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Bejelentések között szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Most a napirendi pontok
szavazását kérném.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. október 30-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
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1. A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
2. Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán hozandó
döntések
3. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
4. A Mányi Mesevár Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beszámolója
5. A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárásrendje
6. A Mány és Térsége Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű
társaságként való továbbműködésének elhatározása
7. A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi segítségnyújtás
feladatuk ellátásához
8. A Tabajdi védőnői körzet módosítása és az azzal összefüggő döntések meghozatala
9. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról
10. Az új szociális rendelet előzetes megbeszélése
11. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
12. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
103/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. október 30-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
2. Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán
hozandó döntések
3. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
4. A Mányi Mesevár Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beszámolója
5. A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárásrendje
6. A Mány és Térsége Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű
társaságként való továbbműködésének elhatározása
7. A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi segítségnyújtás
feladatuk ellátásához
8. A Tabajdi védőnői körzet módosítása és az azzal összefüggő döntések meghozatala
9. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról
10. Az új szociális rendelet előzetes megbeszélése
11. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
12. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1. napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint azt sokan tudják, az elmúlt hetekben délelőttönként gyógytornára, fizikoterápiai és
különböző mozgásterápiai kezelésekre jártam, hogy javítsanak a csípőkopásom miatt
kialakult sántikálásomon. Azonban délutánonként a hivatali teendőimet is elláttam.
Így a Képviselő-testület kérésének megfelelően sikerült megbeszéléseket tartanom az Esély
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjével, Ágival, a gesztor önkormányzat Felcsút
jegyzőjével, és természetesen Zsófival és az ügyvédjével is. Sajnos nem közeledtek az
álláspontok, de holnap lesz társulási tanácsülés, ahol a többi polgármester előtt is felvetem az
ügyet, szorgalmazva a megállapodást a pereskedés helyett. Azóta a gyermekjóléti feladatokat
egy új kolleganő végzi, egyben ellátva Óbarok családsegítői és gyermekjóléti feladatait is. A
felvételekor jeleztem, hogy aggályosnak tartom Mány ellátását, hiszen az elmúlt évben
megnövekedett feladatok miatt kértük, hogy válasszák szét a gyermekjóléti és a családsegítő
feladatkört egy teljes állásra és egy fél állásra. A szolgálat vezetője azt mondta, hogy Óbarok
ellátása plusz fél állást jelentene a társulásnak, aminek nincs meg a pénzügyi alapja. Ez
ügyben szeretnék mégegyszer egyeztetni a felcsúti jegyzővel, amelyre holnap fogok vele
időpontot keresni.
Az elmúlt ülésen döntöttünk a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás ügyében, és
ennek eredményeként egyeztető tárgyalást tartottam velük. A mai ülés napirendjei között
szerepel újból a múltkori anyag, mert a kérésünknek megfelelő, megnyugtató megoldást
dolgoztak ki.
Mivel a szükséges összeg az év folyamán erre a célra szervezett rendezvények bevételeiből és
a „Magyarország szeretlek” program pozitív pénzügyi zárása eredményeként összegyűlt, a
hónap folyamán elkészült a kultúrház új padlója, így a szüreti bált már a megújult
környezetben tudtuk megtartani. A széleskörű összefogás és a kivitelezés megszervezésében
Gulyás Roland és Kovács Tibor nagyon sokat tett, itt is szeretném megköszönni nekik a
kitartó és áldozatos munkájukat. Az első tapasztalatok alapján a jövőben kiemelt figyelmet
kell fordítanunk az állapot megőrzésére, ezért ez ügyben is előterjesztéssel élek a mai ülésen.
Nagyon szép ünnepség keretében emlékeztünk meg október 22-én este az ’56-os
forradalomról és hőseiről. Ezúton is köszönöm a pedagógusoknak és a segítőknek,
közreműködőknek a munkájukat, amivel széppé tették az ünnepet. A megemlékező beszédet
tartó Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr megszólalásakor is és az ünnepség után külön
is elismerését fejezte ki ünnepélyünk kapcsán. Mint mondta, sokkal nagyobb települések, sok
pénzből szervezett műsorát múltuk felül mind az előadásban, mind a szervezésben, mind
részvételben és hangulatban egyaránt.
Két nagyszabású megmozduláson is részt vettem az elmúlt héten. Október 23-án a Mányról és
a környékbeli településekről érkező polgártársainkkal közösen vettem részt a Békemeneten,
melynek célja volt, hogy békés, hathatós választ adjon a közelmúltban tartott politikai
rendezvények agresszivitására. „Ők erőszakot hirdetnek, mi méltósággal ünneplünk” –
hangsúlyozta a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum, ezért fontosnak tartottam,
hogy ezt Mány nevében is hangsúlyozzam.
A hétvégén pedig a Székelyek Nagy Menetelésén vettem részt azokkal a polgármester
társaimmal közösen, akikkel tavasszal együtt vettük át a székely zászlót Budafok-Tétény
polgármesterétől. Ezt az utazást is a XXII. kerület önkormányzata szervezte, az ő vendégeik
voltunk. Szombaton Sepsiszentgyörgyön találkoztunk erdélyi politikai vezetőkkel, majd
vasárnap velük együtt vettünk részt Maksán az ünnepségen és a menetoszlop kialakításában.
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Itt adom át Mány tiszteletbeli polgárának, Tőkés László püspök úrnak köszöntését a
Képviselő-testületnek és Mány minden polgárának! Amikor találkoztunk és mondtam, hogy
honnan jöttem, felcsillant a szeme és mosolyogva emlékezett vissza, hogy itt járt nálunk az
Antall-ünnepségen. Szavaiból érezhető volt, hogy valóban szívből köszönti a mányiakat.
Az egyéb feladatok is kitöltötték a napjaimat, hiszen volt Leader Egyesületnél elnökségi ülés,
egyeztetések VTKÖT kistérségi ügyekben – például sikerült megállapodnunk, hogy a
kistérségi iroda eszközei közül a jelenleg kihasználatlan projektort a vagyonfelosztásig
kölcsönkaphassuk –, előkészítés a védőnői szolgálattal kapcsolatban, árajánlatot kértem és
ezzel kapcsolatban bejárást tartottunk a Kossuth utca főszegi részének felújítására stb.
Ígértem, hogy a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni fogom az Esztergomot az M1
autópályával összekötő főút nyomvonal-tervezési fejleményeiről. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Hivatal levele alapján a két lehetőségre szűkített előzetes nyomvonalak közül az
egyik továbbra is az, amelyik Mányra Szomor felől érkezik és a Kígyós patak vonalát követve
mányi területen alakítanának ki új autópálya csomópontot és továbbhaladva érnék el az 1-es
utat. A jövő héten jön hozzám a tervezőcsoport munkatársa pontosító egyeztetésre. Az út
ilyen megvalósulása számunkra előrelépést jelentene mind a közlekedés javulása terén, mind
a fejlesztés hozományaként várható ipari fejlődés adóbevétele és munkahely-teremtő mivolta
miatt.
Szabó Zoltán képviselőt 1630 órakor megérkezett. A jelenlévő képviselő száma 7 fő.
Várom a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
104/2013. (IX.30.) 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: A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember
15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
A költségvetési koncepció benyújtásának módosult határideje a 24. § (1) bekezdése szerint:
„A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a
képviselő-testületnek.”
Tájékoztatásul: a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Képviselő-testület az
eredeti határidő előtt, 2013. április 24-én a 34/2013. (IV.24.) önkormányzati határozattal
elfogadta.
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A háromnegyedévről készített beszámolót az alábbiak figyelembevételével készítettük el:
 a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása,
 beszámoló a tartalék felhasználásról,
 a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására
vonatkozó tájékoztatás,
 a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése.
Tájékoztatás a tartalék alakulásáról 2013. január 1 – szeptember 30. között:
2013. évi módosított előirányzat: 13 626 eFt
Megnevezés

Összeg (Ft)

Testületi határozat száma

115 443

32/2013. ()

500 000

86/2013. (IX.4.)

2013. évi vis maior esemény saját
forrása
„Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” program támogatása
Tartalék felhasználása 09.30-ig
összesen:

615 443

Tájékoztatás a Civil szervezetek támogatásáról:
2013. évi előirányzat: 3 350 000 Ft
Civil szervezet megnevezése

Összeg (Ft)

Testületi határozat száma

500 000
700 000
400 000
100 000
90 000

23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)

100 000
600 000
450 000
150 000
3 090 000
260 000

23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)
23/2013. (III.27.)

Mányi Polgárőrség
Mányi Testgyakorlók Köre SE
Mányi Mazsorett Csoportok
Mányi Sramli Zenekar
A mányi Hársfadombi Általános
Iskoláért Alapítvány
Mányi Hagyományőrző Fúvós Zenekar
Maaner Eulen Tanzgruppe
Mányi Svábok Egyesülete
Nagy Karácsony Nyugdíjas Klub
Felhasználás 09.30-ig összesen
Tartalék

23/2013. (III.27.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi költségvetés
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Fuchs János Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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52/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
A Mány Község Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves
helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Annyival szeretném kiegészíteni az írásos előterjesztést, hogy biztonsággal tudunk kijönni a
2013-as költségvetésből. Idén nem volt gondunk, nyáron kiegyensúlyozott volt a gazdálkodás.
Most is jól látszik, hogy az adóval jól állunk. Nagy feladat volt az önkormány
kintlévőségeinek behajtása. Ezek a kintlévőségek nem voltak tervezve, így visszafizetések
történtek, fizetési felszólításos meghagyások behajtása közjegyzőnél megtörtént. Ezek építési,
vízközműnél is felszólítások mentek ki. A kiadásnál takarékos gazdálkodás volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, észrevétel,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
105/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. évi háromnegyed éves beszámoló
Mány Község Önkormányzata Képviselőé-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint
elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
2. napirendi pont: Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek
kapcsán hozandó döntések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A mányi polgárok összefogásnak, majdnem minden mányi vállalkozó támogatásának, és
rengeteg magánszemély áldozatos munkájának eredményeképpen, az Ady Művelődési Ház
aljzatának cseréje és átadása 2013. október 21-én megtörtént. A burkolat és a hozzá
kapcsolódó munkák költsége 850.000,- forint volt, amelyet a összefogás tagjai fizettek ki. Nagy
lépés volt ez a felújítás, mert már nagyon rossz állapotban volt a aljzat, de soha nem
rendelkeztünk akkor összeggel, hogy erre a célra fordíthattuk volna.
2013. október 26-án szüreti bált tartottak a Kultúrházban, amely nem csak botrányosra
sikerült, de sikerült annak során az újonnan elkészült linóleum burkolatot is megrongálni, sok
helyen már helyrehozhatatlanul. Továbbá – a takarítók elmondása szerint – függönyt téptek
le, koszosan, piszkosan adták vissza az előtte kitakarított helyiséget. Ezért azt terveztem, hogy
a mai ülésre előterjesztéssel élek. Közben a linóleumcsere fő szervezői az alábbi levéllel
kerestek meg bennünket, mely megerősítette elhatározásomat:
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„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!
Köszönhetően a példátlan civil összefogásnak, majdnem minden mányi vállalkozó támogatásának, és
rengeteg magánszemély áldozatos munkájának, az Ady Művelődési Ház aljazatának cseréje és átadása
2013.10.21-én megtörtént. Az összegyűjtött 824.800.- Ft majdnem fedezte a költséget, mert a
végelszámoláskor 850.000.- forintot fizettünk ki a vállalkozónak. Örömmel álltunk a megújult kultúr
ajtajában. Akik kicsit is magukénak érzik a falunak ezt a központi kulturális és szórakoztató helyszínét,
mind elégedetten mosolyogva dicsérték az elkészült burkolatot. Az aggodalom csak akkor került elő,
amikor kicsit a jövőbe néztünk és a következő mondatokat hallottuk barátaink szájából:
-Emlékeztek, hogy egyik éven valaki kismotorral bejött az épületbe és kihasználva annak
nagyságát tett pár „tiszteletkört”…
- Olyat is láttunk, egy rendezvény előtti díszítésnél, hogy az asztalra széket helyeztek, majd
arra ráálltak, de az illetőt a gyors munkavégzés miatt úgy húzták arrébb asztalostól a lelkes
segítők, hogy az le se szállt róla….
Sorolhatnánk még a negatív példákat, de felmerült a kérdés, ki fog erre vigyázni? Nálunk is történt
baleset és leszakadt egy darab az oldalsó gipszkartonbóI. Igyekeztünk azonnal megjavítani, úgy mintha
otthon tennénk.
A 90-es években itt tartottuk az esküvőnket és emlékszünk, hogy az akkori felelős eljött a helyszínre
átadta a kulcsot, megmutatott mindent, és kérte vigyázzunk a kultúrra. Amikor a rendezvény után
leadtuk a kulcsot a felelős körbejárta az épületet és meggyőződött, hogy nem változott az állapota.
Az ok, amiért beadványunkat megírtuk, hogy kevesebb, mint egy héttel az aljzat elkészülte után
felhívták figyelmünket, hogy több helyen vágást, sérülést találtak a pvc padlón. A vállalkozóval azonnal
felvettük a kapcsolatot és kijavíttattuk, amit lehetett. Elmondása szerint kés, vagy fejsze okozta
sérülések lehetnek, de semmiképpen nem rendeltetésszerű használat. Sajnos sok kisebb maradandó karc
és felületi vágás nem javítható, mert az a heggesztési eljárás után jobban látszana….
A képeket mellékeltük.
Azzal a kéréssel, illetve javaslat tétellel fordulunk a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az Ady
Művelődési Ház felelős személyét határozzák meg, hogy a rendezvények, programok, átadás-átvételét
követően a szervező felelőssége egyértelmű legyen. Sok esetben a napokig üresen álló épület fűtése is
maximumon működik. Úgy érezzük 2013-ban már tovább kell lépni annál, mint hogy „a kulcsot
dobjátok Anikó villanyóra szekrényébe”. Javaslatunk lenne például kaució letétele az előforduló károk
fedezetére, mivel tudomásunk szerint sok civil szervezet bérleti díjat sem fizet.
Köszönettel: Gulyás Rolland, Kovács Tibor
Mány, 2013-10-28”
A jelenleg hatályos teremhasználati szabályzat (1/2008. Polgármesteri utasítás) szerint az
önkormányzat tulajdonában álló közösségi célú helyiségeket akkor lehet használatba venni,
ha arra az Utasítás mellékleteként meghatározott használati szerződést megkötötték.
A szerződés blanketta tartalmaz egy 10.000,- Ft-os kauciót az esetleges károk megtérítésére,
illetve azt is, hogy a helyiséget tisztán, kitakarítva, az átvett állapotának megfelelően kell
visszaadni.
Ezt a megállapodást akkor is meg kell kötni, ha ingyenes a helyiség használata, mert a többi
feltételt akkor is teljesítenie kell a használónak.
Ez alkalommal a használat használati megállapodás nélkül jött létre, és így keletkeztek a
károk is. A megállapodást a hivatalban kellene megkötni, vagy Ádám Anikónál, de mivel két
kézben van feladat, a kettő között elvész ügy.
Továbbá sok más esetben is nyilvánvalóvá vált, hogy a Kultúrháznak nincs igazi gazdája.
Bárki bemehet oda, csavargatják a termosztátot, sokszor a felelős nem veszi észre, hogy
napokig 30 fok van benne, holott senki nem használja, rendezvények esetén nem vigyáznak a
tisztaságra, az ott lévő vagyontárgyakra.
Ebből és a korábbi esetekből, valamint a Kultúrház használatából eredő általános
tapasztalatokból az látszik, kénytelenek vagyunk a Kultúrház felügyeletét törvényes
kereteken belül megoldani. Oda gondnokot kell rendelni, alkalmazni, aki rendszeresen
felügyel a hőmérsékletre, a vízcsapok elzárására, rendezvények idején jelen van, és amikor
mindenki elmegy, lekapcsolja a villanyt, bezárja az ajtót.
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Erre a feladatra alkalmazni kell valakit, akár napi négy órában, akinek a munkaidejét úgy kell
kiadni, hogy akkor dolgozik, amikor feladat van. A munkabérére fordított összeg jelentős
része minden bizonnyal megtérül abból a rezsiköltség többletből, amelyet nem kell kiadnunk,
ugyanakkor gazdája is lesz a kultúrháznak.
Javaslom, hogy vitassuk meg a fentieket, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán hozandó
döntések
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a mányi Ady Endre Kultúrházban egy 4 órás gondnok kerüljön
foglalkoztatásra.
2. A gondnok alkalmazásának költségeit a tartalékkeret terhére biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a létszámmódosítás miatt a következő képviselő-testületi
ülésre a költségvetési rendelet módosítását terjessze elő.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: polgármester
Fuchs János Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
57/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán hozandó döntések
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága az alábbiakat támogatja:
1. Az Ady Endre Kultúrházban egy 4 órás gondnok kerüljön foglalkoztatásra.
2. A gondnok alkalmazásának költségeit a tartalékkeret terhére biztosítsák.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a létszámmódosítás miatt a költségvetési rendelet módosítását
terjessze elő.
Felelős: elnök
Határidő: 2014. november 30.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a napirendi pontot.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Eddig is volt gazdája a Kultúrháznak, szerintem nem személyfüggő a dolog, hanem
munkaköri leírás kell. Felvehetünk egy embert csak azért, hogy nyisson és zárjon, de ha nincs
leszabályozva, nem működik. Felveszünk egy embert, de van rá keret? Próbáljuk meg, hogy
saját dolgozóval végeztetjük el a feladatot pl. a falugondnokkal. Ha kell, emeljük meg a bérét.
Van, ami az adott rendezvény szervező felelőssége. A felvett ember pedig csak a kulcsot
átadja és átveszi.
Ugoron Zoltán Gábor polgármester:
Mindenképpen rugalmas munkaidőben kell elvégezni majd ezt a munkakört. Igazat adok,
hogy egy pontos munkaköri leírás is kell. Munkaköri leírást pedig csak annak lehet adni,
akivel munkaviszonyban vagyunk. Úgy gondolom, hogy a falugondnoknak épp elég feladata
van, hogy még éjszaka adott esetben átvegye a kulcsokat.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mindenképpen szükséges a munkaköri leírás, hogy mindenki tudja, mi a feladata.
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dr. Török Péter képviselő:
Mi lenne, ha a polgárőrség kapna egy bizonyos támogatási összeget, és ennek fejében
felügyelné egy-egy embere a Kultúrházat.
Bálint Istvánné képviselő:
Mindenféleképpen fontos lenne megoldani ezt a problémát, mert nincs megoldva az épület
felügyelete, ellenőrzése.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Egy hónapban erre a 4 órás munkakörre a bér br. 80e Ft, melyben a járulékok is benne vannak.
Éves szinten ez kb. 1 M Ft lenne.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem, nem kivitelezhető. Akik a termet kibérelik, nekik kell felelősséggel lenniük. Ha
nem tudnak garanciát vállalni a teremhasználattal kapcsolatban, akkor nem kaphatják meg.
Valami felelősség mindenféleképpen szükséges mindkét oldalról.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Ha a Kultúrház az önkormányzaté, akkor ott kell lenni egy felelős személynek, aki azt mondja
adott esetben, hogy nem veszem át a termet, mert ez és ez a kár van. Jegyzőkönyvet készít,
stb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Minden napra van valamilyen feladat, árusok, próbák, rendezvények. Egyszerűbb, ha van
gondnok, akitől a kulcsot átveszik, visszaadják.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Véleményem szerint ezért nem kellene plusz embert felvenni, házon belül kellene megoldani.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Erre nincs emberünk, ez akkor működne, ha külön intézményünk lenne.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Plusz juttatást kellene adni annak, aki ezt a feladatot megkapja, nem egy fél állást létrehozni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy a javaslatommal szemben van-e valakinek módosító indítványa?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Javaslatom, hogy legyen egy próbaidő azzal, hogy a három hónap lejártát követően
megvizsgáljuk a Kultúrház működését. És ha fűtése és műszaki állapota nem spórolja meg a
munkabérét, akkor teljesen feleslegesen alkalmaztuk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, döntsön a Tisztelt Képviselő-testület az alpolgármester úr határozati javaslatot
módosító indítványáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az módosító indítványt elfogadja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az alpolgármester úr módosító indítványával kiegészített határozati javaslat szavazására
kerül most sor. Kérem, szavazzunk.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
106/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a mányi Kultúrházban történt eseményekről és az ennek kapcsán
hozandó döntések
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a mányi Ady Endre Kultúrházban egy 4 órás gondnok kerüljön foglalkoztatásra.
2. A gondnok alkalmazásának költségeit a tartalékkeret terhére biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a létszámmódosítás miatt a következő képviselő-testületi
ülésre a költségvetési rendelet módosítását terjessze elő.
4. A 4 órás munkakörbe 3 hónap próbaidővel kerüljön felvételre a kiválasztott dolgozó. A
három hónap próbaidő után a képviselő-testület felülvizsgálja az alkalmazás
hatékonyságát.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mivel a Szeretlek Magyarország programban részt vevők, itt most vendégeink, és jelezték,
hogy menni szeretnének, az elszámolással kapcsolatban most szeretném elmondani, hogy kb.
600e Ft állt rendelkezésre szeptemberben.
Kovács Tibor a rendezvény volt szervezője:
Az önkormányzat 250 e Ft-ot adott a rendezvényre, plusz az önkormányzat pályázat útján
nyert 250 e Ft-ot. A rendezvényhez a Nyugdíjas klub is 100e Ft-tal járult hozzá. Mi még 226e
Ft plusz összeget tudtunk a rendezvényhez adni. A rendezvényre az összes kiadás 824 800 Ft
volt.
A képviselő-testület határozathozatal mellőzésével a beszámolót tudomásul vette.
3. napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A
szeptemberi
képviselő-testületi
ülésre
a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás megküldte beszámolóját a renszerfejlesztésére irányuló
pályázatának aktuális állásáról. Továbbá megküldte a Társulás Társulási megállapodásának
módosítását is, amelyre a pályázat benyújtásához van szükség. A Tisztelt Képviselő-testület
azonban a Társulási megállapodás módosítását nem fogadta el, és az alábbi határozatot hozta:
99/2013. (X.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze
megállapodásának módosítása

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Társulás

társulási

1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt - Társulási Megállapodásának
módosítását NEM fogadja el.

10

2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes 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. október 30.
Felelős: polgármester
Az elutasítás indoka azt volt, hogy csak az egységes szerkezetű, új Társasági megállapodás
volt a birtokunkban, így nem lehetett megállapítani, hogy milyen változásokat kívánnak
átvezetni rajta. Később megérkezett az általunk is kért anyag, melyből kiderül, hogy a
változtatások több helyen is úgy módosítják 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 képviselő-testületi ülést követően felvettem a kapcsolatot a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetével, és magyarázatot kértem a helyzetre. Az
üggyel kapcsolatban személyes egyeztetésre is sor került. Az ennek eredményeképpen
született intézkedésről szóló levelet – amelyet tegnap kaptam meg – az előterjesztéshez
csatolom.
A levélben foglaltak biztosítanak bennünket abban, hogy a „Projektmenedzsment feladatok
ellátása műszaki, pénzügyi területen” tárgyban előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás
szerződéstervezete részletesen rendelkezik a nyertes menedzsment feladatiról, jogairól és
kötelezettségeiről, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt - Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt – egységes szerkezetű
Társulási Megállapodását elfogadja.
3. Egyben felhatalmazza Ugron Zoltán Gábor polgármestert a Társulási megállapodás
módosítás és az egységes szerkezetű Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Fuchs János Gazdálkodás Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

11

56/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
megállapodásának módosítása
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága az alábbiakat támogatja:

Társulás

társulási

1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt - Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt – egységes szerkezetű Társulási
Megállapodását elfogadja.
3. Egyben felhatalmazza Ugron Zoltán Gábor polgármestert a Társulási megállapodás módosítás és az
egységes szerkezetű Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselő-testületnek észrevétele, javaslata a napirendi ponttal
kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
107 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt - Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – az előterjesztéshez csatolt – egységes
szerkezetű Társulási Megállapodását elfogadja.
3. Egyben felhatalmazza Ugron Zoltán Gábor polgármestert a Társulási megállapodás
módosítás és az egységes szerkezetű Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
4. napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó
beszámolója
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az előterjesztés melléklete a beszámoló nem került kiküldésre ezért azt javaslom, hogy ezt a
napirendi pontot újból tárgyalja a soron következő ülésén a testület. Az intézményvezető
asszony a beszámolóját időben megküldte elnézést kérek, ezek szerint technikai okok miatt
nem kaphatták meg.
Javaslom, hogy vegyük le a napirendről azzal, hogy a következő ülésen kerül megtárgyalásra.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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108 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Napirendről történő levétel
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda 2012/2013. évi nevelési
évre vonatkozó beszámolóját a napirendről leveszi azzal, hogy a soron következő ülésen
fogja tárgyalni.
Határidő: azonnal, november 30.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó felvételi
eljárásrendje
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Köznevelési törvény 2012. szeptember 1-i hatálybalépésével az alábbiakról a Képviselőtestület dönt:
83. § (2) A fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítésérõl, gazdálkodási
jogkörérõl, átszervezésérõl, megszüntetésérõl, tevékenységi körének módosításáról,
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történõ jelentkezés módjáról, a
nagyobb létszámú gyermekek egy idõszakon belüli óvodai felvételének idõpontjáról, az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhetõ térítési díj és tandíj
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az
iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetõ csoportok számát,
e) ellenõrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a
szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem
települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye
szerint illetékes kormányhivatalnak,
f) a köznevelési intézmény vezetõjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony
megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetõje felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenõrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.”
A fentieknek megfelelően a Tisztelt Képviselő-testület az előző képviselő-testületi ülésen az
alábbi határozatot hozta:
91/2013. (X.1.) önkormányzati határozat
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
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Az óvodavezető megküldte részemre az óvodába történő felvételi eljárás rendjének tervezetét,
amelyet általános jelleggel, a további években is használhatóan dolgozott ki, ezért nem
szerepelnek benne a konkrét időpontok.
A 2014/2015. évi nevelési évre vonatkozó óvodai felvétel időpontját a Tisztelt Képviselőtestület a 90/2013. (X.1.) önkormányzati határozatban 2013. május 5-6.-ra tűzte ki. Ehhez az
időponthoz számítva kell tehát az eljárási rendben szereplő napokat számítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárási rendet megvitatni, és azt elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda felvételi eljárásrendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Mesevár Óvoda
felvételi eljárásrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Jegyzői tájékoztatás a 3 és 5 éves korú népességről az óvodának
·
tárgyév március 1.-ig
2. A Fenntartó döntése a beíratás pontos időpontjáról, aktuális körzethatáráról és a következő
tanévre vonatkozó csoportszámokról, valamint azok létszámairól
·
a beíratás meghirdetését megelőző, közigazgatási, és helyi eljárásrendnek megfelelően
3. A szülők értesítése a beíratás időpontjáról, helyéről, a szükséges dokumentumokról,
valamint a döntés határnapjáról, a mulasztás jogkövetkezményeiről és a jogorvoslat módjáról
·
beíratási időpont előtt 30 nappal, levélben, hirdetőtáblán és a many.hu honlapon
4.
Szülők értesítése az „óvoda-bemutató” szülői találkozóról
·
beíratási időpont előtt 30 nappal, levélben, hirdetőtáblán és a many.hu honlapon
5. A felvételi, illetve felmentési kérelmek (a határozatban szereplő mintának megfelelően)
beadása a fenntartó által kijelölt időpontban (szeptember 1.-i jogviszony), illetve későbbi
igénynek megfelelően
·
április 20. és május 20. közötti 2 munkanap, 9.00. -17.00
·
folyamatosan
6. Felvételi és felmentési kérelmek összesítése
Jegyző tájékoztatása a nyilvántartott, de be nem iratkozott gyermekekről
Felmentési kérelmek egyeztető eljárásának kezdeményezése
Ha szükséges felvételi bizottság szervezése (szülői közösség képviselője, családgondozó,
védőnő )
·
beíratást követő 5. naptári munkanap
7. A felvételi, illetve elutasítási határozatok meghozatala (felvételi tájékoztatásban, elutasító
határozatban, az előterjesztésben szereplő minta alapján)
8. Felvételi I. fokú döntés és jegyző részére másolat, valamint felmentési kérelmek
véleményezett megküldése
·
beíratást követő legkésőbb 10. napig
9
Végleges felvételi névsor
·
felmentési kérelmek elbírálása és II. fokú döntést követően
10.
Nem körzetben lakó gyermek felvételéről tájékoztatás a lakóhely vagy tartózkodási
hely szerint területileg illetékes jegyzőnek
11. Csoportbeosztás jogszabályi egyeztetéssel
·
június 30.ig
12. Szülői értekezlet és játszódélután
·
júliusban, munkaterv szerint
13. Családlátogatás
·
szülőkkel egyeztetett időpontban
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Tanév közbeni átvétel, felvétel menete
Az 5. 9. 13. pontokban megfogalmazott követelményeknek megfelelően a 2. és 10. pontban
rögzített aktuális tanévi mutatók függvényében.
Átvétel esetén az előző óvoda értesítése
Óvodai jelentkezés feltételei
·
Mányi bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely
·
Védőoltások megléte
·
Szoba- és ágytisztaság
Óvodai jelentkezési lap
Érkezett:………………………………
Gyermek neve:
.................................................................................
Születési helye:
.................................................................................
Születési ideje:
.................................................................................
Állampolgársága:
.................................................................................
Állandó lakcíme:
.................................................................................
Tartózkodási helye:
.................................................................................
TAJ száma:
.................................................................................
A gyermek törvényes képviselője: .............................................................................
Apa (gondviselő) neve:
.................................................................................
Születési helye, ideje:
……………………………………………………
Állandó lakcíme:
.................................................................................
Ideiglenes lakcíme:
.................................................................................
Telefonszáma:
.................................................................................
Munkahelye és címe:
……………………………………………………
Anya neve (leánykori neve) .................................................................................
Születési helye, ideje:
……………………………………………………
Állandó lakcíme:
.................................................................................
Ideiglenes lakcíme:
.................................................................................
Telefonszáma:
…………………………………………………….
Munkahelye és címe:
…………………………………………………….
E-mail elérhetőség:
.................................................................................
A gyermekek száma és kora a családban:……........................................................
Más óvodába jelentkezik még? ...........................................................................................................
A gyermek felvételét mikortól kéri? …………………………………………………
A gyermek járt-e már bölcsödébe, óvodába? ……………………………………………….
Ha igen, az intézmény megnevezése és gyermek oktatási azonosítószáma:
…………………………………………………………………………………………………….
A szülőnek a felvétellel kapcsolatos indoklása:
O A gyermek december 31. ig, vagy azt követő 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.
O A gyermek december 31.-ig betölti az 5. életévét.
O A gyermek SNI ellátására a szakértői bizottság az óvodát jelölte ki. Szakértői
vélemény csatolandó

15

O A gyermek hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult) Jegyzői határozat csatolandó

O A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű Jegyzői határozat és nyilatkozat a
HHH csatolandó.
gyermeket időskorú, vagy egyedülálló
egyedülállósági igazolás csatolandó
O A család 3, vagy annál több gyermeket nevel.

O A

neveli.

Nyilatkozat

illetve

A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (tartós betegség, allergia stb.)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………..

….………………………………..
szülő (gondviselő) aláírása

Tárgy: értesítés óvodai felvételről
Gyermek neve:
Születési ideje, helye:
Szülő (gondviselő neve):
Lakcím:
Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket, hogy fent nevezett gyermekük óvodai jelentkezését a következők szerint
elfogadtuk.
Felvétel ideje:
Csoportbeosztása:
Óvodapedagógusai:
A családlátogatás és a szülői értekezlet, valamint a játszónap időpontjáról külön értesítéssel
leszünk.
Egyéb információkért forduljanak bizalommal az óvodapedagógusokhoz, vagy hozzám.
Mány,
óvodavezető

Ügyszám:

Tárgy: Határozat X.Y. óvodai felvétele
elutasításáról

Ügyintéző:
HATÁROZAT
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X. Y. gyermek (személyi adatok, gondviselői adatok) a Mányi Mesevár Óvodába benyújtott, a
20 / 20 nevelési évre vonatkozó óvodai felvételi kérelmét
elutasítom
A határozat ellen – a kézhezvételtől számított – 15 napon belül, illetékmentes fellebbezéssel
lehet élni Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
INDOKOLÁS
X.Y. gyermek gondviselője óvoda felvételi kérelmet nyújtott a Mányi Mesevár Óvodába.
A felvételi eljárás során megállapítottam, hogy (tényállás)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e
törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben
az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles
óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a
továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.”
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény szerint:
„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás
keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.”
Mivel a gyermek körülményei nem felelnek meg a fent idézett jogszabályi követelményeknek,
a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat fenti jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
A fellebbezési lehetőséget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3)
bekezdése alapján adtam meg.
Mány, 20
óvodavezető
Határidő: folyamatos
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Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a kérdése, észrevétel a képviselő-testület a napirendi ponttal
kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem szavazzunk.

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
109 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda felvételi eljárásrendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Mesevár
Óvoda felvételi eljárásrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Jegyzői tájékoztatás a 3 és 5 éves korú népességről az óvodának
·
tárgyév március 1.-ig
2. A Fenntartó döntése a beíratás pontos időpontjáról, aktuális körzethatáráról és a
következő tanévre vonatkozó csoportszámokról, valamint azok létszámairól
·
a beíratás meghirdetését megelőző, közigazgatási, és helyi eljárásrendnek
megfelelően
3. A szülők értesítése a beíratás időpontjáról, helyéről, a szükséges dokumentumokról,
valamint a döntés határnapjáról, a mulasztás jogkövetkezményeiről és a jogorvoslat
módjáról
·
beíratási időpont előtt 30 nappal, levélben, hirdetőtáblán és a many.hu
honlapon
4.

Szülők értesítése az „óvoda-bemutató” szülői találkozóról
·
beíratási időpont előtt 30 nappal, levélben, hirdetőtáblán és a many.hu
honlapon

5. A felvételi, illetve felmentési kérelmek (a határozatban szereplő mintának megfelelően)
beadása a fenntartó által kijelölt időpontban (szeptember 1.-i jogviszony), illetve
későbbi igénynek megfelelően
·
április 20. és május 20. közötti 2 munkanap, 9.00. -17.00
·
folyamatosan
6. Felvételi és felmentési kérelmek összesítése
Jegyző tájékoztatása a nyilvántartott, de be nem iratkozott gyermekekről
Felmentési kérelmek egyeztető eljárásának kezdeményezése
Ha szükséges felvételi bizottság szervezése (szülői közösség képviselője,
családgondozó, védőnő )
·
beíratást követő 5. naptári munkanap
7. A felvételi, illetve elutasítási határozatok meghozatala (felvételi tájékoztatásban,
elutasító határozatban, az előterjesztésben szereplő minta alapján)
8.

Felvételi I. fokú döntés és jegyző részére másolat, valamint felmentési kérelmek
véleményezett megküldése
·
beíratást követő legkésőbb 10. napig

9

Végleges felvételi névsor
·
felmentési kérelmek elbírálása és II. fokú döntést követően
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10.
Nem körzetben lakó gyermek felvételéről tájékoztatás a lakóhely vagy tartózkodási
hely szerint területileg illetékes jegyzőnek
11. Csoportbeosztás jogszabályi egyeztetéssel
·
június 30.ig
12. Szülői értekezlet és játszódélután
·
júliusban, munkaterv szerint
13. Családlátogatás
·
szülőkkel egyeztetett időpontban
Tanév közbeni átvétel, felvétel menete
Az 5. 9. 13. pontokban megfogalmazott követelményeknek megfelelően a 2. és 10. pontban
rögzített aktuális tanévi mutatók függvényében.
Átvétel esetén az előző óvoda értesítése
Óvodai jelentkezés feltételei
·
Mányi bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely
·
Védőoltások megléte
·
Szoba- és ágytisztaság
Óvodai jelentkezési lap
Érkezett:………………………………
Gyermek neve:
.................................................................................
Születési helye:
.................................................................................
Születési ideje:
.................................................................................
Állampolgársága:
.................................................................................
Állandó lakcíme:
.................................................................................
Tartózkodási helye:
.................................................................................
TAJ száma:
.................................................................................
A gyermek törvényes képviselője: .............................................................................
Apa (gondviselő) neve:
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Ideiglenes lakcíme:
Telefonszáma:
Munkahelye és címe:
Anya neve (leánykori neve)
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Ideiglenes lakcíme:
Telefonszáma:
Munkahelye és címe:

.................................................................................
……………………………………………………
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
……………………………………………………
.................................................................................
……………………………………………………
.................................................................................
.................................................................................
…………………………………………………….
…………………………………………………….

E-mail elérhetőség:
.................................................................................
A gyermekek száma és kora a családban:……........................................................
Más óvodába jelentkezik még? ...........................................................................................................
A gyermek felvételét mikortól kéri?

…………………………………………………

A gyermek járt-e már bölcsödébe, óvodába? ……………………………………………….
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Ha igen, az intézmény megnevezése és gyermek oktatási azonosítószáma:
…………………………………………………………………………………………………….
A szülőnek a felvétellel kapcsolatos indoklása:
O A gyermek december 31. ig, vagy azt követő 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.
O A gyermek december 31.-ig betölti az 5. életévét.
O A gyermek SNI ellátására a szakértői bizottság az óvodát jelölte ki. Szakértői
vélemény csatolandó
O A gyermek hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult) Jegyzői határozat csatolandó
O A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű Jegyzői határozat és nyilatkozat a
HHH csatolandó.
O A gyermeket időskorú, vagy egyedülálló neveli. Nyilatkozat illetve
egyedülállósági igazolás csatolandó
O A család 3, vagy annál több gyermeket nevel.

A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (tartós betegség, allergia stb.)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………..

….………………………………..
szülő (gondviselő) aláírása

Tárgy: értesítés óvodai felvételről
Gyermek neve:
Születési ideje, helye:
Szülő (gondviselő neve):
Lakcím:
Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket, hogy fent nevezett gyermekük óvodai jelentkezését a következők
szerint elfogadtuk.
Felvétel ideje:
Csoportbeosztása:
Óvodapedagógusai:
A családlátogatás és a szülői értekezlet, valamint a játszónap időpontjáról külön
értesítéssel leszünk.
Egyéb információkért forduljanak bizalommal az óvodapedagógusokhoz, vagy hozzám.
Mány,
óvodavezető
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Ügyszám:
Ügyintéző:

Tárgy: Határozat X.Y. óvodai felvétele elutasításáról

HATÁROZAT
X. Y. gyermek (személyi adatok, gondviselői adatok) a Mányi Mesevár Óvodába
benyújtott, a 20 / 20 nevelési évre vonatkozó óvodai felvételi kérelmét
elutasítom
A határozat ellen – a kézhezvételtől számított – 15 napon belül illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
INDOKOLÁS
X.Y. gyermek gondviselője óvoda felvételi kérelmet nyújtott a Mányi Mesevár Óvodába.
A felvételi eljárás során megállapítottam, hogy (tényállás)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek –
e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles
óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a
továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.”
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény szerint:
„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.”
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Mivel a gyermek körülményei nem felelnek meg a fent idézett
követelményeknek, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

jogszabályi

Határozatomat fenti jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
A fellebbezési lehetőséget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3)
bekezdése alapján adtam meg.
Mány, 20

óvodavezető

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester 1750 órakor 10 perc szünetet rendel el.
Az ülés 18 órakor folytatódik.

6. napirendi pont: A Mány és Térsége Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt
felelősségű a társaságként való továbbműködésének elhatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahhoz, hogy az 51 % tulajdoni hányadunkkal létrehozott Mány és Térsége Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal tudjuk ellátni településünkön a hulladékszállítást, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit gazdasági
társaságként való működését szükséges elhatározni, a törvényi kötelezettségek teljesítése
érdekében.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése:
„90. § (8)Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31-ig
megköti. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel
– 2014. január 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal – az e törvény hatálybalépését
követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában – hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kötött.”
A nonprofit gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági
tevékenység folytatására alapítható, az üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő
jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között
nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A nonprofit jelleget a társaság
cégnevében is fel kell tüntetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
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Határozati javaslat:
Tárgy: A Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként való továbbműködésének elhatározása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány és Térsége
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő
továbbműködését elhatározzák. Az ellenjegyző ügyvéd által előkészített társasági szerződés
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Társasági szerződés 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A társaság cégneve, székhelye
1.1. A társaság cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A cég e-mail elérhetősége: mater.kft@gmail.com”
Társasági szerződés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A nyereség felosztása
11.1. A Gt. 4. § (3) bekezdése szerint a nonprofit gazdasági társaság üzletszerű tevékenységet csak
kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok
között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.”
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány és
Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A MÁNY ÉS TÉRSÉGE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a következők szerint állapítjuk meg a Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye
1.1. A társaság cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3.A cég e-mail elérhetősége: mater.kft@gmail.com
2. A társaság tagjai
2.1. Cégnév: Mány Község Önkormányzata
Székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Képviseletre jogosult neve: Ugron Zoltán Gábor
Anyja születési neve: Bánffy Mária
Lakcím: 2065 Mány, Zrínyi u. 1.
2.2. Cégnév: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-124961
Székhely: 2073 Tök, Újmajor 047/3.
Képviseletre jogosult neve: Eigel Csaba
Anyja születési neve: Rajnai Mária
Lakcím: 2472 Kajászó, Köztárság u. 21.
3. A társaság tevékenységi körei
3.1. Főtevékenység:
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3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3.2. Egyéb tevékenységi körök:
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
5210 '08 Raktározás, tárolás
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08 Használt eszköz bontása
3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanyszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8129 '08 Egyéb takarítás
3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama határozatlan.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amely
teljes egészében készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka
Ebből a társaság számlavezető bankjába 500.000,- Ft összeg, a törzstőke 100 százaléka az
alapításkor befizetésre került.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név: Mány Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 255.000,- Ft
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 255.000,- Ft
b) Apport: 6.2. Név: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Törzsbetét összege: 245.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 245.000,- Ft
b) Apport: 7. A törzsbetétek teljesítési határideje
A tagok a törzsbetét összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották.
8. Pótbefizetés
8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.
9. Üzletrész
9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy
üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy
tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös
képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen
felelnek.
9.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
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10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve –
szabadon átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a
taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre való átruházáshoz a taggyűlés beleegyezése szükséges.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
10.5. A társaság saját üzletrészét nem köteles elidegeníteni.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi
közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
11. A nyereség felosztása
11.1. A Gt. 4. § (3) bekezdése szerint a nonprofit gazdasági társaság üzletszerű tevékenységet
csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó
nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával
határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Cégnév: Mány Község Önkormányzata
szavazatszám: 25
arány: 51 %
Cégnév: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
szavazatszám: 24
arány: 49 %
12.4. A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget
igénylő kérdésekben nem zárják ki.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati
joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Eigel Csaba
Születési hely és idő: Budapest, 1974. 12. 15.
Anyja születési neve: Rajnai Mária
Lakcím: 2472 Kajászó, Köztársaság u. 21.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 06. 30.
13.2.
Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.
15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre a 12. pontban megjelölt ügyvezetők jogosultak:
Név: Eigel Csaba
16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.
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17. A társaság megszűnése
17.1
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
18. Egyéb rendelkezések
18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
18.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Ellenjegyzem Mány, 2013. 10. ….. napján.
Aláírások
3. Felhatalmazza a polgármestert az társasági szerződés módosítás és az egységes
szerkezetű Társasági szerződés aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Fuchs János Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
53/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű
társaságként való továbbműködésének elhatározása
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködését. Az
ellenjegyző ügyvéd által előkészített társasági szerződés módosítással együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a jelenlévő képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatban. Amennyiben, nincs kérem szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
110 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként való továbbműködésének elhatározása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány és Térsége
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként
történő továbbműködését elhatározzák. Az ellenjegyző ügyvéd által előkészített társasági
szerződés módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Társasági szerződés 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A társaság cégneve, székhelye
1.1. A társaság cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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A társaság rövidített cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A cég e-mail elérhetősége: mater.kft@gmail.com”
Társasági szerződés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A nyereség felosztása
11.1. A Gt. 4. § (3) bekezdése szerint a nonprofit gazdasági társaság üzletszerű tevékenységet
csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó
nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát
gyarapítja.”
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány és
Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A MÁNY ÉS TÉRSÉGE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk meg a Mány és Térsége
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye
1.1. A társaság cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mány és Térsége Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3.A cég e-mail elérhetősége: mater.kft@gmail.com
2. A társaság tagjai
2.1. Cégnév: Mány Község Önkormányzata
Székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Képviseletre jogosult neve: Ugron Zoltán Gábor
Anyja születési neve: Bánffy Mária
Lakcím: 2065 Mány, Zrínyi u. 1.
2.2. Cégnév: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-124961
Székhely: 2073 Tök, Újmajor 047/3.
Képviseletre jogosult neve: Eigel Csaba
Anyja születési neve: Rajnai Mária
Lakcím: 2472 Kajászó, Köztárság u. 21.
3. A társaság tevékenységi körei
3.1. Főtevékenység:
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3.2. Egyéb tevékenységi körök:
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
5210 '08 Raktározás, tárolás
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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3831 '08
3900 '08
4311 '08
4312 '08
4321 '08
4322 '08
7111 '08
7112 '08
8129 '08

Használt eszköz bontása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Egyéb takarítás

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama határozatlan.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amely
teljes egészében készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka
Ebből a társaság számlavezető bankjába 500.000,- Ft összeg, a törzstőke 100 százaléka az
alapításkor befizetésre került.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név: Mány Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 255.000,- Ft
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 255.000,- Ft
b) Apport: 6.2. Név: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Törzsbetét összege: 245.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 245.000,- Ft
b) Apport: 7. A törzsbetétek teljesítési határideje
A tagok a törzsbetét összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották.
8. Pótbefizetés
8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.
9. Üzletrész
9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy
üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy
tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak
közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért
egyetemlegesen felelnek.
9.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve –
szabadon átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét
teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. § ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot
vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre való átruházáshoz a taggyűlés beleegyezése
szükséges.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
10.5. A társaság saját üzletrészét nem köteles elidegeníteni.
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10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a
házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
11. A nyereség felosztása
11.1. A Gt. 4. § (3) bekezdése szerint a nonprofit gazdasági társaság üzletszerű
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság
tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági
társaság vagyonát gyarapítja.
12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával
határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Cégnév: Mány Község Önkormányzata
szavazatszám: 25
arány: 51 %
Cégnév: Újmajor.com Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
szavazatszám: 24
arány: 49 %
12.4. A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű
többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati
joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Eigel Csaba
Születési hely és idő: Budapest, 1974. 12. 15.
Anyja születési neve: Rajnai Mária
Lakcím: 2472 Kajászó, Köztársaság u. 21.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 06. 30.
13.2.
Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.
15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre a 12. pontban megjelölt ügyvezetők jogosultak:
Név: Eigel Csaba
16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.
17. A társaság megszűnése
17.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
18. Egyéb rendelkezések
18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
18.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági
társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott
vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ellenjegyzem: Mány, 2013. 10. ….. napján.
Aláírások
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2. Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés módosítás és az egységes
szerkezetű Társasági szerződés aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. napirendi pont: A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi
segítségnyújtás feladatuk ellátásához
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabó Ferenc a Mányi Református Egyházközösség lelkésze az alábbi kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez:
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!
2011. őszén négy református egyházközség, Csabdi, Gyermely, Szomor és Mány
megalapította az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot. A szolgálat házi
segítségnyújtást, szociális alapszolgálatot lát el Csabdin és Mányon (Gyermelyen és Szomoron
most nincs gondozottunk). A szolgálat szigorú törvényi előírások mentén látja el feladatát,
mely meghatározza a mindennapi munka menetét. Az alábbi területeken nyújtunk segítséget
az időseknek:
− az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (alapvető ápolási
feladatok, vércukormérés, vérnyomásmérés, receptkiváltás, receptíratás, segítség az orvoshoz
jutásban)
− a személyi és lakókörnyezeti tisztaság megtartása (takarítás, ágyazás, hóeltakarítás)
− az ellátásban részesülő személy háztartásának vitelében (bevásárlás, étkezés)
− az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában
− az ellátást igénybe vevő számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban
A szolgálatot minden gondozottnak napi 1 órában tudjuk biztosítani.
2012. február 1-jével kezdtük el a munkát, ma 37 gondozottat látunk el, ebből 9 Csabdin, 26
Mányon van. Ma három 8 órás, egy 6 órás és egy 4 órás alkalmazottunk van, ebből egy
főállású Csabdin, a többiek Mányon dolgoznak.
A szolgálat finanszírozása államilag, normatíva alapján történik. Az elmúlt másfél évben ez
elég volt a szolgálat fenntartására, a bérek kifizetésére és az eszközök beszerzésére; és a
gondozottaknak nem kellett térítési díjat fizetni, a szolgálat ingyenes volt.
Az elmúlt másfél évben a normatív finanszírozás két lépcsőben, jelentősen csökkent. A
számok azt mutatják, hogy 2013 novemberétől kénytelenek vagyunk térítési díjat bevezetni,
hogy a szolgálat fenntartható legyen. Ez a díj 150.- Ft/óra, nagyságrendileg gondozottanként
3000-3300.- Ft-ot jelent havonta, mely függ a havi gondozási órák számától. (A díj összege a
hasonló szolgálatokhoz képest alacsony, 2 éve Mányon 500.- Ft/óra díjon nyújtották ugyanezt
a szolgálatot.)
Felmérésünk szerint gondozottjaink nagy része el tudja vállalni a térítési díj kifizetést. Vannak
olyanok, akiknek ennek megfizetése nagy gondot okoz, nem tudják vállalni, így kiesnének a
szolgálatból. Pont azokról az idősekről van szó, akik mind anyagilag, mentálisan és
egészségügyileg is különösen is rászorulnak a segítségre.
Ezúton kérjük az önkormányzat segítségét azért, hogy a szolgálat fenntartható legyen és az öt
munkahely megmaradjon.
Kérésünket az alábbiak szerint fogalmazzuk meg:
Kérjük a község Önkormányzatát, hogy a szolgálatot anyagilag támogassa. A támogatást
annak arányában kérjük, hogy az adott községben hányan vannak, akik nem tudják fizetni a
térítési díjat. Így Mányon 10 fő és Csabdin 3 fő.
Így határozati javaslatunk a következő lenne:
Mány Község Önkormányzata 2013 novemberében és decemberében havonta 30.000.- Ft
rendkívüli intézményi támogatással segíti az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó
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szolgálatot. Mány Község Önkormányzata ezt a havi támogatást változatlan összeggel a 2014es költségvetésbe is betervezi.
Ezzel a támogatással meg tudunk tartani minden gondozottat és munkahelyet valamint
biztosítani tudjuk a szolgálat további működését a jövő esztendőben is. Azért intézményi
támogatást kérünk (és nem térítési díj átvállalást személyenként), mert törvényileg a szolgálat
és a fenntartó hatásköre elbírálni szociális alapon a gondozottak kérelmeit, adatot harmadik
félnek nem szolgáltathatunk.
Reméljük, hogy kérésünk támogatást talál Önöknél. Köszönettel és áldáskívánással:
Mány, 2013. október 21.
Csörgei Csaba István gondok, Szabó Ferenc lelkész”
Mint Önök előtt is ismeretes, Önkormányzatunk a Felcsút gesztorsága mellett működő Esély
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társuláson belül látja el kötelező és
önként vállalt szociális gondoskodással kapcsolatos feladatait. Önkormányzatunk
rendszeresen anyagilag is hozzájárul a Társulás feladatinak ellátásához, a Társulás
fenntartásához. Jelenleg azonban a házi segítségnyújtást nem látja el részünkre a Társulás,
mert a Református Egyház tevékenysége miatt nincs gondozottunk.
A fenti levél kézhezvétele után megkerestem az Intézmény vezetőjét, hogy adjon kimutatást
arról, hogy mennyibe kerülne Önkormányzatunknak a házi segítségnyújtás feladat ellátása az
intézményen belül. Megkeresésemre az intézményvezetője az alábbi ajánlatot adta:
„Köszönöm szépen a megkeresést. A házi segítségnyújtással kapcsolatban a 2013 évi
intézményi költségvetésünkben szereplő adatokkal számolva, az Önök településén nyújtott,
hs.szolgáltatási díja, amennyiben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele
mellett történik és 9 fő, napi gondozotti számmal számolva:
272 Ft/lakosságszám azaz éves szinten 272 X 2415 fő= 656880 ft-ba kerül az önkormányzat
részére.
A házi gondozott a szolgáltatásért térítési díjat nem fizet az érvényben lévő szociális rendelet
alapján. Tisztelettel: dr. Kovácsné Kaszás Ágnes.”
Mivel, ha a Társuláson keresztül saját magunk látnánk el a feladatot, láthatóan sokkal többe
kerülne az Önkormányzatnak, javaslom, hogy támogassuk a Református Egyház támogatási
kérelmét, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi segítségnyújtás
feladatuk ellátásához
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tartalék kerete terhére
2013. novemberében és decemberében havonta 30.000,- Ft-al, azaz Harmincezer forinttal
támogatja az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot.
Továbbá úgy határoz, hogy 2014. évi költségvetés készítésénél ismét megvizsgálja a házi
segítségnyújtás biztosításának önkormányzati feltételeit, és 2014. évi támogatásról a 2014-es
költségvetésben dönt.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: polgármester
Fuchs János Gazdálkodás Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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54/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi segítségnyújtás feladatuk
ellátásához
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága támogatja, hogy a Mány Községi Önkormányzat képviselőtestülete a tartalék kerete terhére 2013. novemberében és decemberében havonta 30.000,- Ft-al, azaz
Harmincezer forinttal támogassa az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot.
Továbbá a 2014. évi költségvetés készítésénél ismét vizsgálja meg a házi segítségnyújtás biztosításának
önkormányzati feltételeit, és 2014. évi támogatásról a 2014-es költségvetésben döntsön.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés. Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
111 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Református Egyházközösség támogatási kérelme házi segítségnyújtás
feladatuk ellátásához
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tartalék kerete terhére
2013. novemberében és decemberében havonta 30.000,- Ft-al, azaz Harmincezer forinttal
támogatja az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot.
Továbbá úgy határoz, hogy 2014. évi költségvetés készítésénél ismét megvizsgálja a házi
segítségnyújtás biztosításának önkormányzati feltételeit, és 2014. évi támogatásról a 2014es költségvetésben dönt.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: polgármester

8. napirendi pont: A Tabajdi védőnői körzet módosítása és az azzal összefüggő döntések
meghozatala
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. év szeptember 19-én Vál Község Önkormányzata a 146/2013. (IX. 19.) számú
határozatában kezdeményezte a Vál, Tabajd és Etyek Községek Önkormányzatai által, az
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására, 2011. december 16-án megkötött
megállapodás közös megegyezéssel, 2013. december 31. hatállyal történő megszüntetését,
mivel 2014. január elsejétől a váli Vajda János Általános Iskola 4-8. évfolyamainak iskolaegészségügyi védőnői feladatainak ellátását saját védőnői körzete keretein belül kívánja
ellátni.
Ugyanakkor 2013. év október 1-én Mány Község Önkormányzata a 96/2013. (X.1.)
önkormányzati határozatával úgy döntött, kéri Tabajd Község Önkormányzatát, hogy a
mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola gyermekei részére az
iskola-egészségügyi védőnői feladatok 2014. január 1. napjától a tabajdi védőnői körzet
keretében kerülhessenek ellátásra, arra tekintettel, hogy a mányi védőnői körzet átszervezését
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kérte a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete a
körzethez tartozó ellátottak túl nagy száma miatt.
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
Etyek, Mány, Vál és Tabajd Község polgármesterei közös egybehangzó elhatározással a
védőnői ellátás átszervezését javasolták az alábbiak szerint:
1.
Etyek, Vál, Tabajd települések meg kívánják szüntetni a közöttük fennálló
megállapodást 2013. december 31. napjával.
2.
Mány, Vál, Tabajd átszervezi védőnői körzetét.
3.
Etyek, Felcsút és Mány önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Tabajd Község
Önkormányzatával.
4.
Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a váli Vajda János Általános iskolával
megkötött
együttműködési
megállapodás
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetését.
5.
Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a „Magyar-kút” ÁMK, Etyek Német
Nemzetiségi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás módosítását
névváltoztatás miatt.
6.
Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a Felcsúti Letenyey Lajos
Szakközépiskola és Szakiskolával kötött együttműködési megállapodás módosítását az
ellátandó évfolyamok száma miatt.
7.
Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi együttműködési megállapodás
megkötését a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
fenntartójával.
Az állami finanszírozás bemutatása:
Az OEP által finanszírozott maximális pontszám: 750.
A tabajdi védőnői körzet létszám és pontszámai az alábbiak szerint módosulna:
Eredeti:
- Tabajd Mészöly G. Ref. Ált.isk. és óvoda
57 fő
62 pont
- Tabajd 0-7 éves korúak
83 fő
249 pont
- Etyek Magyar-Kút ÁMK Ném.N.Á.I. 1-2 o
94 fő
95 pont
- Felcsút Felcsúti Letenyei Lajos Szakköz.i.
80 fő
80 pont
- Vajda János Általános iskola 4-8 o.
116 fő
123 pont
Összesen:
430 fő
609 pont
Módosítást követően:
- Tabajd Mészöly G. Ref. Ált.isk. és óvoda
58 fő
63 pont
- Tabajd 0-7 éves korúak
76 fő
228 pont
Etyek Magyar-Kút ÁMK Ném.N.Á.I. 1-2 o
- Felcsút Felcsúti Letenyei Lajos Szakköz.i.
- Hársfadombi Nyelvokt. Német Nemz. Ált. Isk. Mány

92 fő
139 fő
169 fő
557 fő

92 pont
139 pont
177 pont
699 pont
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A mányi védőnői körzet létszám és pontszámai az alábbiak szerint módosulna:
létszám

pontszám

finanszírozás

Eredeti

420

934

750

Módosítást követően

228

684

684

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet
székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdésének rendelkezése ad felhatalmazást arra, hogy Etyek, Felcsút és Mány Községek
önkormányzatai az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e)
pontjában szereplő iskola-egészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői
feladatok ellátásáról, mint egészségügyi alapfeladatról oly módon gondoskodjanak, hogy
Feladat-ellátási szerződést kössenek az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)
NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett védőnői feladatok ellátására Tabajd Község
Önkormányzatával.
„41. § (6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó
szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt:
intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a Határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Tárgy: Az iskola-egészségügyi
megkötéséről

védőnői

feladatok

ellátására

vonatkozó

szerződés

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Feladat-ellátási
szerződést köt Etyek Nagyközség, valamint Felcsút és Tabajd Községek Önkormányzataival,
és vállalja az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátását az előterjesztés mellékletét
képező szerződés szerint 2014. január 1. napjától.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladatellátási szerződés aláírására.
Feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről
Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091 Etyek, Körpince köz 4.),
képviseletében eljár Garaguly Tibor polgármester,
Felcsút Községi Önkormányzat (8086 Felcsút, Fő u. 75.)
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képviseletében eljár Mészáros Lőrinc polgármester és
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi út 67.),
képviseletében eljár Ugron Zoltán polgármester, (továbbiakban: Megbízók),
másrészről
Tabajd Község Önkormányzata (8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.),
képviseletében eljár Dr. Temesszentandrási György polgármester, (továbbiakban: Megbízott)
(továbbiakban együttesen: Felek) között,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdésének rendelkezései szerint, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Etyek Nagyközség Önkormányzata annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskolaegészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátásáról,
mint egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon az Etyeki Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 2.)
1-2. évfolyamában, megbízza a Megbízottat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett védőnői feladatok
(továbbiakban: feladatok) ellátásával a fent hivatkozott évfolyamok vonatkozásában.
2. Felcsút Községi Önkormányzat annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskola-egészségügyi
feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátásáról, mint
egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon a Felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola
és Szakiskola (8086 Felcsút, Fő út 191.) IX-XII. évfolyamában, megbízza a Megbízottat
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú
mellékletében részletezett védőnői feladatok (továbbiakban: feladatok) ellátásával a
fent hivatkozott évfolyamok vonatkozásában.
3. Mány Község Önkormányzata annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskola-egészségügyi
feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátásáról, mint
egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola (2065 Mány, Szent I. u. 4.) 1-8. évfolyamában, megbízza a
Megbízottat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3.
számú mellékletében részletezett védőnői feladatok (továbbiakban: feladatok)
ellátásával a fent hivatkozott évfolyamok vonatkozásában.
4. Megbízott Megbízók megbízását elfogadja.
5. A feladat-ellátás kezdő időpontja: 2014. január 01. napja.
6. A feladatellátás székhelye: Tabajd
7. A Megbízott által vállalt feladatok teljesítésének, végzésének helye: Etyeki
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091
Etyek, Magyar u. 2.), Védőnői Szolgálat, Etyek, (2091 Etyek, Kossuth L. u. 9.), Felcsút
Fő út 176., 191. és a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános
Iskola (2065 Mány, Szent I. u. 4.), orvosi rendelő (2065 Mány, Rákóczi u. 67.).
8. Megbízott a védőnői ellátás finanszírozására finanszírozási szerződést köt az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
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Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól” szóló 43/1999. (III.3.)
Kormányrendelet alapján.
9. Megbízók biztosítják, hogy az 1-3. pontban foglalt feladatok ellátásához szükséges, 7.
pontban megjelölt helyiségek megfelelnek az építésügyi-, szakmai- és közegészségügyi
előírásoknak és viselik az ingatlanok rezsi-, felújítási-, és karbantartási költségeit,
valamint a feladatok ellátásával összefüggő minden egyéb működési kiadást, továbbá
biztosítják, hogy a fent megjelölt helyiségek rendelkezzenek a vonatkozó
jogszabályokban előírt berendezési és felszerelési tárgyakkal.
10. Megbízók a berendezéseket, eszközöket leltár szerint a védőnő részére használatra
átadják, aki azokért anyagi felelősséget köteles vállalni.
11. A Megbízott által vállalt feladatokat megbízott képviselő-testülete által kinevezett
közalkalmazott látja el, személyi juttatásait a megbízott a mindenkori érvényes
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.
12. A munkáltatói jogokat a Megbízott gyakorolja.
13. Megbízott köteles biztosítani, hogy a szolgálat védőnője feladatait a szolgálat
működtetésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával, részben
önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal szakmailag együttműködve
végezze.
14. Megbízott a feladatok ellátásáért külön díjat nem számít fel.
15. Megbízott a védőnői feladatok ellátásáért az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott
finanszírozás összegéből elsősorban a védőnő személyi juttatásait fedezi.
16. Megbízott a tárgyévet követő költségvetési beszámoló adataiból készített elszámolást
megküldi Megbízóknak tájékoztatás céljából.
17. Megbízók képviselői jogosultak, a Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban,
ellenőrizni a Megbízott által vállalt feladatokkal összefüggésben keletkezett
dokumentumokat.
18. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.
19. A szerződés megszűnik, ha a társult önkormányzatok képviselő- testületei minősített
többséggel hozott határozattal megszüntetik.
20. A szerződést bármelyik fél felmondhatja a naptári év utolsó napjával. Az erről szóló
határozatot adott év szeptember 30. napjáig közölni kell a résztvevő
önkormányzatokkal.
21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi ellátásra vonatkozó
szabályokat, valamint az Mötv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. A társult önkormányzatok a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban
egyeztetés útján rendezik.
A Szerződést annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő- testületek nevében
eljáró Polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az
Önkormányzatok Jegyzőivel együtt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.
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Polgármesterek

Jegyzők

1.)
Etyek, 2013.......................

Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Hivatalának

Etyek Nagyközség Polgármesteri

Polgármestere

Jegyzője

Garaguly Tibor

Dr. Ivanyik Andrea

2.)
Felcsút, 2013………………..

Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármestere

Jegyzője

Mészáros Lőrinc

Dr. Sisa András

3.)
Mány, 2013………………..

Mány Község Önkormányzatának
Hivatal
Polgármestere
Ugron Zoltán

Mányi Közös Önkormányzati

Jegyzője
Dr. Majoros Ildikó

4.)
Tabajd, 2013. ….................

Tabajd Község Önkormányzatának
Hivatal
Polgármestere
Dr. Temesszentandrási György

Felcsúti Közös Önkormányzati

Jegyzője
Dr. Sisa András

Záradék:
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A Szerződést a Képviselő-testületek az alábbi – minősített többséggel meghozott –
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
1.)

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ….../2013.(.......) számú
határozatával
Dr. Ivanyik Andrea
Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
jegyzője

2.)

Felcsút Községi
határozatával

Önkormányzat

Képviselő-testülete

….../2013.(.......)

számú

Dr. Sisa András
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalának
jegyzője

3.)

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2013.(...........)
határozatával

számú

Dr. Majoros Ildikó
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
4.)

Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …..../2013.(.........) számú
határozatával
Dr. Sisa András
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Fuchs János Gazdálkodás Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
55/2013. (X.30.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről
Mány Gazdasági Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek dönt, hogy Feladat-ellátási
szerződést köt Etyek Nagyközség, valamint Felcsút és Tabajd Községek Önkormányzataival, és vállalja
az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátását az előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint
2014. január 1. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e kérdése a képviselő-testület. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.

38

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
112 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására vonatkozó szerződés
megkötéséről
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Feladat-ellátási
szerződést köt Etyek Nagyközség, valamint Felcsút és Tabajd Községek
Önkormányzataival, és vállalja az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátását az
előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint 2014. január 1. napjától.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladatellátási szerződés aláírására.
Feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről
Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091 Etyek, Körpince köz 4.),
képviseletében eljár Garaguly Tibor polgármester,
Felcsút Községi Önkormányzat (8086 Felcsút, Fő u. 75.)
képviseletében eljár Mészáros Lőrinc polgármester és
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi út 67.),
képviseletében eljár Ugron Zoltán polgármester, (továbbiakban: Megbízók),
másrészről
Tabajd Község Önkormányzata (8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.),
képviseletében eljár Dr. Temesszentandrási György polgármester, (továbbiakban:
Megbízott)
(továbbiakban együttesen: Felek) között,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdésének rendelkezései szerint, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
2. Etyek Nagyközség Önkormányzata annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskolaegészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok
ellátásáról, mint egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon az Etyeki Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek,
Magyar u. 2.) 1-2. évfolyamában, megbízza a Megbízottat az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett
védőnői feladatok (továbbiakban: feladatok) ellátásával a fent hivatkozott
évfolyamok vonatkozásában.
2. Felcsút Községi Önkormányzat annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskolaegészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok
ellátásáról, mint egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon a Felcsúti Letenyey
Lajos Szakközépiskola és Szakiskola (8086 Felcsút, Fő út 191.) IX-XII.
évfolyamában, megbízza a Megbízottat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett védőnői feladatok
(továbbiakban:
feladatok)
ellátásával
a
fent
hivatkozott
évfolyamok
vonatkozásában.
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3. Mány Község Önkormányzata annak érdekében, hogy az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában szereplő iskolaegészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok
ellátásáról, mint egészségügyi alapfeladatról gondoskodjon a mányi Hársfadombi
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (2065 Mány, Szent I. u. 4.) 1-8.
évfolyamában, megbízza a Megbízottat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett védőnői feladatok
(továbbiakban:
feladatok)
ellátásával
a
fent
hivatkozott
évfolyamok
vonatkozásában.
4. Megbízott Megbízók megbízását elfogadja.
5. A feladat-ellátás kezdő időpontja: 2014. január 01. napja.
6. A feladatellátás székhelye: Tabajd
7. A Megbízott által vállalt feladatok teljesítésének, végzésének helye: Etyeki
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(2091 Etyek, Magyar u. 2.), Védőnői Szolgálat, Etyek, (2091 Etyek, Kossuth L. u. 9.),
Felcsút Fő út 176., 191. és a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola (2065 Mány, Szent I. u. 4.), orvosi rendelő (2065 Mány, Rákóczi u.
67.).
8. Megbízott a védőnői ellátás finanszírozására finanszírozási szerződést köt az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral „az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól” szóló
43/1999. (III.3.) Kormányrendelet alapján.
9. Megbízók biztosítják, hogy az 1-3. pontban foglalt feladatok ellátásához szükséges,
7. pontban megjelölt helyiségek megfelelnek az építésügyi-, szakmai- és
közegészségügyi előírásoknak és viselik az ingatlanok rezsi-, felújítási-, és
karbantartási költségeit, valamint a feladatok ellátásával összefüggő minden egyéb
működési kiadást, továbbá biztosítják, hogy a fent megjelölt helyiségek
rendelkezzenek a vonatkozó jogszabályokban előírt berendezési és felszerelési
tárgyakkal.
10. Megbízók a berendezéseket, eszközöket leltár szerint a védőnő részére használatra
átadják, aki azokért anyagi felelősséget köteles vállalni.
11. A Megbízott által vállalt feladatokat megbízott képviselő-testülete által kinevezett
közalkalmazott látja el, személyi juttatásait a megbízott a mindenkori érvényes
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.
12. A munkáltatói jogokat a Megbízott gyakorolja.
13. Megbízott köteles biztosítani, hogy a szolgálat védőnője feladatait a szolgálat
működtetésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával, részben
önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal szakmailag együttműködve
végezze.
14. Megbízott a feladatok ellátásáért külön díjat nem számít fel.
15. Megbízott a védőnői feladatok ellátásáért az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott
finanszírozás összegéből elsősorban a védőnő személyi juttatásait fedezi.
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16. Megbízott a tárgyévet követő költségvetési beszámoló adataiból készített
elszámolást megküldi Megbízóknak tájékoztatás céljából.
17. Megbízók képviselői jogosultak, a Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban,
ellenőrizni a Megbízott által vállalt feladatokkal összefüggésben keletkezett
dokumentumokat.
18. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.
19. A szerződés megszűnik, ha a társult önkormányzatok képviselő- testületei
minősített többséggel hozott határozattal megszüntetik.
20. A szerződést bármelyik fél felmondhatja a naptári év utolsó napjával. Az erről szóló
határozatot adott év szeptember 30. napjáig közölni kell a résztvevő
önkormányzatokkal.
21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi ellátásra vonatkozó
szabályokat, valamint az Mötv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. A társult önkormányzatok a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban
egyeztetés útján rendezik.
A Szerződést annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő- testületek
nevében eljáró Polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az
Önkormányzatok Jegyzőivel együtt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.
Polgármesterek

Jegyzők

1.)
Etyek, 2013.......................

Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Hivatalának

Etyek Nagyközség Polgármesteri

Polgármestere

Jegyzője

Garaguly Tibor

Dr. Ivanyik Andrea

2.)
Felcsút, 2013………………..

Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármestere

Jegyzője

Mészáros Lőrinc

Dr. Sisa András
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3.)
Mány, 2013………………..

Mány Község Önkormányzatának
Hivatal

Mányi Közös Önkormányzati

Polgármestere

Jegyzője

Ugron Zoltán

Dr. Majoros Ildikó

4.)
Tabajd, 2013. ….................

Tabajd Község Önkormányzatának
Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati

Polgármestere

Jegyzője

Dr. Temesszentandrási György

Dr. Sisa András

Záradék:
A Szerződést a Képviselő-testületek az alábbi – minősített többséggel meghozott –
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
1.) Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ….../2013.(.......) számú
határozatával
Dr. Ivanyik Andrea
Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
jegyzője

2.)

Felcsút Községi
határozatával

Önkormányzat

Képviselő-testülete

….../2013.(.......)

számú

Dr. Sisa András
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalának
jegyzője

3.)

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2013.(...........) számú
határozatával
Dr. Majoros Ildikó
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

4.)

Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …..../2013.(.........) számú
határozatával
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Dr. Sisa András
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9.)napirendi pont:A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati
rendelet megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról a 1611/2013. (IX.5.) Korm. határozatban döntött.
Az ehhez kapcsolódó pályázat részletszabályait az 57/2013. (X.4.) BM rendelet tartalmazza,
amely szerint:
„3. § (1) A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással
egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –
lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal
dönt.”
A fentiek alapján tehát rendeletalkotási kötelezettségünk van akkor, ha indulni akarunk a
kedvezményes szociális tűzifapályázaton.
E pályázaton tavaly is indultunk, és az idén is rögzítettünk már az Ebr42 rendszerben, mert
ezzel mindenképpen megtakarítást érünk el ahhoz képest, mintha saját erőből szereznénk be a
szociális célra kiutalandó tűzifát.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és
rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjék:
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifa pályázaton történő indulásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton.
Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
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HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet
megnevezése:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. ( ) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról

Társadalmi hatás

A rendelet szabályozza a szociális alapon igényelhető,
térítésmentes tűzifa jogosultsági feltételeit, és az eljárás
szabályait. Ezzel az igénylés mikéntje és a feltételrendszer
átláthatóvá és megismerhetővé válik mindenki számára.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, kereteket
teremt az igényelhető tűzifa mennyiségéhez, és
meghatározza a jogosulatlan igénybevétel megtérítésének
mértékét.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása annyiban van, hogy az önkormányzat
által, kedvezményesen vásárolt tűzifa igénylésére ad
lehetőséget.

Környezeti következmények

Környezeti következménye nagy, mert a tüzelőt
megvásárolni képtelen családok nem a település fáit vágják
ki, hanem tűzifát fognak elégetni.

Egészségi következmények

Egészségügyi következménye rendeletalkotásnak a
családok téli meleg helyen tartózkodásához való
hozzájárulásában van.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
hatása van, mert minden kérelmező esetében külön
határozatot kell hozni, amely megnöveli az adminisztrációs
terheket.

A rendelet megalkotásának
szükségessége

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, továbbá a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján jár el az
önkormányzat.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

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

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak
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- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, hogy először a határozatra szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
113 /2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifa pályázaton történő indulásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton.
Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A rendeletalkotásra az alábbi javaslatot teszem:
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. ( ) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Mány Község közigazgatási területén élő, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)
– (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1,
de legfeljebb 5 m3 lehet.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa
formájában.
3. § Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a Humánerőforrás Bizottságra ruházza át.
2. A jogosultság feltételei
4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,
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a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) a háztartásban élők egyikének sincs vagyona, és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3. Eljárási szabályok
6. § A szociális tüzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának
igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében
ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző
év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a
tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát,
ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.
7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
8. § Mányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető
figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.
9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.
10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
11. § Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy
utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének
visszafizetésére kell kötelezni.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
13. § Hatályát veszti, 2014. június 30-án.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Most kérem, a rendeletet tárgyaljuk meg. Van-e valakinek kérdése, javaslata?
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Bálint Istvánné képviselő:
Nem tartom helyesnek, hogy a jogosultsági feltételeknél követelmény legyen, hogy ne legyen
vagyona a kérelmezőnek. Tehát vegyük ki a 4. § b) pontját.
Itt, a faluban majdnem mindenkinek van háza, az már vagyon.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Én is javaslom, hogy ezt vegyük ki a rendeletből.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítási javaslatot elfogadják-e?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a rendeletmódosítási javaslatot elfogadja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, hogy most akkor a módosító javaslattal módosított rendeletre szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletalkotásról dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli
el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Mány Község közigazgatási területén élő, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §
(1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként
1, de legfeljebb 5 m3 lehet.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa
formájában.
3. § Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Humánerőforrás Bizottságra ruházza át.
2. A jogosultság feltételei
4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki
a) aktív korúak ellátására,
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b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3. Eljárási szabályok
6. § A szociális tüzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében
ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző
év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást,
valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát,
ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.
7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
8. § Mányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető
figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.
9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.
10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
11. § Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti,
vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének
visszafizetésére kell kötelezni.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
13. § Hatályát veszti, 2014. június 30-án.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

10. napirendi pont: Az új szociális rendelet előzetes megbeszélése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Döntéshozatal nélkül: az új szociális rendelet alkotásnak, majd az-az apropója, hogy januártól
új szociális rendeletet kell alkotnunk, megszűnnek a régebbi juttatások, és lesz helyette két
önkormányzati segély és a normatív támogatás, amelyről Járási Hivatal dönt.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
A normatív segélyek folyósításának néhány további feltételét is meghatározhatja az
önkormányzat. Pl. lakókörnyezet rendbe tartása, együttműködés. Ez tartalmazza részben a
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rendelet tervezet. De el kell dönteni, hogy milyen egyéb olyan új elem legyen benne,
amelynek szabályozására a törvény felhatalmazza a képviselő-testületet. Feltételek
szerepelnek már a tervezetben.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mindehhez hozzá lehet szólni és kérném is a képviselőket, hogy segítsenek javaslataikkal. A
következő napokban tegyék meg javaslataikat, véleményüket. A következő ülésre szeretnénk
beterjeszteni a rendelettervezetet.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
A normatív támogatásnál csak azokat a feltételeket szabályozhatjuk, amire felhatalmaz a
jogalkotó. Az önkormányzati segélynél valamennyi feltételt nekünk kell meghatároznunk, a
jogalkotó csak a minimumfeltételeket döntötte el.
Képviselő-testület határozathozatal mellőzésével további informális megbeszélést tart.
11. napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? Ha nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők
részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést 20 órakor bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

49

