Ügyszám: 7083-4/2013.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. november 13-án 17 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Varga Mihály Balázs képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
dr. Török Péter képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Jelen vannak továbbá:
Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyv-vezető

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. október 13-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. A Mányi Polgárőrség kisbusz elnyerésére irányuló pályázaton indulásának
támogatása
2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő út átadása
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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114/2013. (XI.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. november 13-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. A Mányi Polgárőrség kisbusz elnyerésére irányuló pályázaton indulásának
támogatása
2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő út átadása
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. napirendi pont: A Mányi Polgárőrség kisbusz elnyerésére irányuló pályázaton
indulásának támogatása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi Polgárőrség vezetője, Csizmadia Zsolt azzal a kéréssel kereste meg a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a térfigyelő rendszer pályázathoz hasonlóan, az Egyesület
következő pályázaton történő indulását is szíveskedjenek támogatni.
A pályázat célja egy kisbusz elnyerése, amelyet egy együttműködési megállapodás alapján az
Önkormányzat céljaira is átadnának.
A pályázat 100 %-os támogatottságú, de utólagos finanszírozású, amely azt jelenti, hogy –
elnyerése esetén – először meg kell vásárolni a kisbuszt, és utána fizet a pályázat kiírója.
Ehhez – a térfigyelő rendszerhez hasonlóan – hitelt kell felvennie a Polgárőrségnek, amelyhez
az Önkormányzatnak kellene kezességet vállalnia.
Továbbá, amennyiben a pályázati feltételek nem nyújtanak rá fedezetet, a kisbusz fenntartási
költségeinek egy részét az együttműködési megállapodás keretében az Önkormányzatnak
kellene viselnie.
A sikeres pályázattal pótolni tudnánk a sajnálatosan elvesztett kisbuszunkat, amelyet
önerőből nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnánk megvásárolni.
A támogatásról most még csak elvi döntést kell hoznunk ahhoz, hogy a Mányi Polgárőrség
tudja, hogy érdemes-e egyáltalán a pályázaton indulnia. Az elnök úrral történt előzetes
egyeztetések során az derült ki, hogy a pályázat írást az Országos Polgárőr Szövetség
regionális szinten koordinálja és végzi. Ez nagyon bíztató a nyerési esélyeket illetően.
Javaslom, hogy vitassuk meg a fentieket, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Polgárőrség kisbusz elnyerésére irányuló pályázaton indulásának támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja a Mányi
Polgárőrség Egyesület „A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről” pályázaton történő részvételét.
A fentiek érdekében úgy nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén vállalja a megvalósításhoz
szükséges hitel felvételéhez megkívánt kezességet.
Ha szükséges, az elnyert kisbusz fenntartásához – együttműködési megállapodás keretében –
támogatást nyújt.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Csizmadia Zsolt képviselő:
Szeretném a jelenlévőket tájékoztatni, hogy azóta annyiban változtak a dolgok, hogy most
már az Országos Szövetség koordinál. Továbbá a terepjárók, járőrautók fenntartását is tudnák
majd finanszírozni, a kisbuszt még nem tették bele, de erre is esély van.
Ami pedig a biztosításokat, szervizt illeti, flotta kedvezményt szeretnénk kérni. Legalább 8
személyes autót szeretnénk. A típusok Mercedes, Opel vagy Volkswagen. Az alapárak
nagyon hasonlóak. Felszereltség négy kerék meghajtás, állófűtés. Ezzel az eszköz beszerzéssel
értéket fogunk tudni teremteni. A gépjármű várható éves biztosítása 160-180e Ft körül
várható, szerviz kb. 30-40e Ft.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az előterjesztésben szereplő változattól csak jobb lehetőségre számíthatunk. Lehet, hogy nem
kell hitelt sem felvennie a Polgárőrségnek.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek észrevétele, kérdése, javaslata az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
115/2013. (XI.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Polgárőrség kisbusz elnyerésére irányuló pályázaton indulásának
támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja a Mányi
Polgárőrség Egyesület „A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről” pályázaton történő részvételét.
A fentiek érdekében úgy nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén vállalja a
megvalósításhoz szükséges hitel felvételéhez megkívánt kezességet.
Ha szükséges, az elnyert kisbusz fenntartásához – együttműködési megállapodás
keretében – támogatást nyújt.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
2.napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő út kezelésének átadása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismeretes, a Kossuth u. főszegi része, a Falusi bolttól a buszfordulóig igen
rossz állapotban van. Emiatt tájékozódásként árajánlatot kértem az út felújítására. Az árajánlat
szerint 35 millió forint kellene az útszakasz felújítására. Ekkora összege erre célra soha nem
lesz az Önkormányzatnak.
Felmerült ezért annak a lehetősége, hogy a Mester sort és a Kossuth utcát kezelésre átadnánk
a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-nek. Az átadást indokolja, hogy ezeken az utakon
rendszeres buszjárat van. A Volánbusz Zrt. már 2011-ben megfenyegetett bennünket, hogy
beszünteti a buszjáratot a fenti útszakaszon, annak lehetetlen állapota miatt. Az elmúlt
hetekben újból ilyen megkereséssel éltek, és már bejárást is tartottak. Mivel az átadni
szándékozott utakon rendszeres buszjárat van, megvan a lehetősége annak, hogy azt a
Közútkezelő át is veszi.
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A fentiek érdekében az átadásról elvi állásfoglalásra lenne szükség, és egy felhatalmazás a
polgármester részére, hogy az átadás érdekében eljárjon.
Javaslom, hogy vitassuk meg a fentieket, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő út átadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezelésre át kívánja adni
a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-nek a Mester sor – Kossuth Lajos utcákat.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az utak kezelői jogának átadása érdekében eljárjon és
tárgyalásokat kezdeményezzen.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő:
Milyen kötelezettséggel jár ez az önkormányzatnak?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez az önkormányzatnak nem jár kötelezettséggel, csak ha valaki új közműbekötést akar, akkor
a közútkezelői hozzájárulást nem az Önkormányzattól, hanem a Közúttól kell kérnie. A
Rákóczi út „újsori” része az jelenleg is a Közút kezelésében van.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése esetleg? Amennyiben nincs
kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
116/2013. (XI.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő út átadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezelésre át kívánja
adni a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-nek a Mester sor és a Kossuth Lajos utcákat.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az utak kezelői jogának átadása érdekében eljárjon és
tárgyalásokat kezdeményezzen.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést 18
órakor bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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