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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. december 18-án, 15 óra 30 perc kezdettel megtartott közmeghallgatásán.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
dr. Török Péter képviselő
Varga Mihály Balázs képviselő
Igazoltan távol:
Bálint Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
A közmeghallgatáson megjelent érdeklődők száma: 2 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelenteket, a képviselő-testület 2013. évi közmeghallgatását megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes. Fuchs János képviselő úr és Szabó Zoltán alpolgármester úr jelezték, hogy úton
vannak. Balint Istvánné képviselő asszonynak négy óráig órái vannak, utána jön.
Kérdezem a megjelenteket, hogy a
mondanivalójuk a képviselő-testülethez?

közmeghallgatás

szellemében

van-e

kérdésük,

vagy

Geiszler Csaba, érdeklődő:
Nehezményezem, hogy a közmeghallgatás időpontját 15 óra 30 percre tűzte ki a polgármester. Azok,
akik Budapesten dolgoznak nem érnek ide.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A közmeghallgatás időpontját nem én határoztam meg, hanem a képviselõ-testület tűzte ki az előző
képviselő-testületi ülésen, határozattal. Viszont jelenleg Mányon minden bizonnyal itthon van kb. ezer
lakos, közülük viszont csak Önök vannak itt egyetlen családból.
dr. Török Péter, képviselő:
Tavaly 18 órára volt kitűzve a közmeghallgatás, és csak egy érdeklődő volt jelen. Pedig akkora már
hazaérhetett, aki el akart jönni.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Annak megvan az oka, és mindenki másképpen látja, hogy miért nincs a közmeghallgatás iránt
érdeklődés. Fél óra időtartam volt hagyva a közmeghallgatásra, mert 16 órára már a testületi ülés volt
kitűzve. A testület is tisztában van azzal, hogy nincs érdeklődés.
Más téma. December 2-án, hétfőn kerestem a jegyzőt, de azt mondták, hogy nincs benn. Majd szerdán
is kerestem, és akkor azt mondták, hogy szabadságon van. Ekkor a hölgy, aki felvette a telefont, azt
mondta, hogy hétfőn valószínűleg a kisegítővel beszéltem, aki nem tudott teljes körűen felvilágosítást
adni.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, a jegyző asszony egy hétig szabadságon volt. Mindenkinek jár a szabadság, és ki is kell vennie az
esedékesség évében, különben elvész. Megkérdezte hétfőn, hogy szerdán bent lesz-e?
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Nem kérdeztem meg.
15 óra 40 perckor megérkezik Fuchs János, képviselő.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Azt akartam tőle megkérdeni, hogy mit tegyek, mert a Saubermachertől november 29-én kaptam
csekket azzal, hogy 30-ig be kell fizetni, és hogy ezt az időpontot pontosan be kell-e tartani. Mivel nem
tudtam a jegyzővel beszélni, felhívtam a Saubermachert, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy Bicske
város megvette a Saubermachert, és az elszámolás miatt kell előbb fizetni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nagyon helyesen tette, hogy ott érdeklődött, hiszen a Saubermacher Kft-vel áll szerződéses
jogviszonyban. A hivatalnokok sem tudtak volna mást tenni, minthogy felhívják őket, és megkérdezik
ugyanezt. Egyébként a Saubermachernak kellett volna Önket a befizetés előrehozataláról tájékoztatni.
Ezt a mulasztást rajtuk kell számon kérni. A szűk fiztési határidő miatt egyébként én is felhívtam a
Saubermachert, és kértem őket, hogy ebben az esetben ne számítsanak fel késelmi költséget a falu
lakosságának.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
A híd kérdése: Kb. öt év telt el az út és a híd elkészülte között. Miért kellett annyit várni rá? Továbbá
miért pont télvíz idején kellett befejezni?
15 óra 45 perckor megérkezik Szabó Zoltán, alpolgármester.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A Mányi Hírmondóban is benne van a válaszom, ezek szerint Ön tette fel a kérdést a főszerkesztő úr
felé. A híd megépítése az elődöm által elkészíttetett útfelújítási tervekben annak idején nem szerepelt,
ezért kellett erre a falunak külön áldoznia. Négy év telt el a tervekben szintén nem szereplő, de
általunk a kivitelezővel mégis elkészíttetett járda megépítése óta. A híd megépítésére soha nem
kaptunk az államtól normatívát, az árát teljes egészében a falunak kellett kigazdálkodnia. Az elmúlt
négy évben nem volt arra pénz, hogy erre költhessünk. Nyögtük a sokmilliós útfelújítás részleteit. A
tavalyi év végi adósságkonszolidáció hozta olyan anyagi helyzetbe a falut, hogy most már komolyan
gondolhattunk a megépítésére. Ezért is terveztük be a költségeink közé az év elején. Az eddig
ismeretlen feladatalapú támogatási forma miatt azonban nem mertünk korábban belevágni a
megépítésébe, csak akkor, amikor már látszott, hogy az új finanszírozás mellett marad is rá pénzünk. A
híd 600e forintba került, de ténylegesen többe került volna, mert nagyon sok munka és anyag
felajánlással épült meg, amely miatt köszönet illeti a felajánlókat. Itt említem meg Szabó Zoltán
alpolgármester urat is, aki ingyen tervezte meg a hidat. A november nem tél, hanem ősz. Az időjárás
pedig nem befolyásolta a fa szerkezetű híd felépítését, hiszen fával még fagyban is lehet dolgozni.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Elkeserítő, hogy egy 2400 fős település nem tud egy hidat időben megépíteni.
dr. Török Péter, képviselő:
Pontosan, nagyon meg kell fontolni, hogy mire költünk, de ennek ellenére nagyon sok minden
megépült az eltelt idő alatt.
Varga Mihály, képviselő:

Sajnos, nincsenek magas saját bevételeink. Ami pénzt pedig az államtól kapunk, mind címkézve van,
arra kell költeni, amire kapjuk.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Az útjaink állapota is kritikán aluli. Olvastam, hogy a képviselõ-testület át akarja adni a
Közútkezelőnek a főszegi utat. De ha átadják, miért olyan biztos, hogy abból egy gyönyörű utunk lesz?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha megtartjuk, biztosan nem tudjuk rendbehozatni. Kértem az aszfaltozásra árajánlatot, amely szerint
35 millió forintból lehetne ezt az utat megcsináltatni. De ha átadjuk a kezelését, és rendbehozzák,
biztos, hogy idővel ismét rossz állapotú lesz, mert ugyanazok a teherautók járnak majd rajta, mint
most. Az átadás, és a folyamatos javítás azért fontos, hogy a betérő buszjáratot ne vegyék el. A Volán
az út rossz állapota miatt kilátásba helyezte, hogy megszünteti a fenti bolthoz menő buszjáratot. Ezért
is foltoztuk be úgy, ahogyan tudtuk a lukakat, mert veszélyben volt a buszunk.
Ha megtartjuk az utat, de nem tudjuk rendbehozatni, azért ér kritika, ha átadjuk a kezelését, hogy jobb
legyen az út, és legyen buszjárat, azért. Nem tudunk jót tenni?
Geiszler Csabáné, érdeklődő:
Az emberek a babakocsikat az úton tolják, mert vagy nincs járda, vagy rossz.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A babakocsikat akkor is az úton tolják, ha van járda, ezt lehet látni a faluban máshol is. Ez a szokás.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Miért ilyen magas a telekadó nálunk? Óbarkon például nincs telekadó. Továbbá „gratulálok”, hogy a
hivatal épülete bejáratát olyan szépen felfestették.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Óbarkon is van telekadó.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A felfestésre azért volt szükség, mert a kapualj gépkocsibeálló. Azért rendeltem el a hivatal dolgozói
részére az udvarba történő kötelező beállást, mert az orvos rendelési ideje alatt, éppen a betegek nem
tudtak az épület előtt parkolni, mert dolgozók gépjárművei elfoglalták a parkolót. A felfestés pedig –
KRESZ szabályainak megfelelően – figyelmezteti a gépjárműkihajtásra az arra közlekedő gyalogosokat.
Óbarkon azért alacsonyabbak az adók, mert nagyon sok vállalkozás van településen. Így sok iparűzési
adót fizetnek, illetve a teherautók után magas a gépjárműadó bevétel. Nem lehet a két települést
összehasonlítani.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Mi lett Mány zászlajával? Miért nem az van kitűzve a hivatal épületén?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A zászlók elkoptak, a pótlásukra eddig nem volt pénz. Egyszerre öt zászlót rendeltünk, ezelőtt négy
évvel. Az idők során mindig rojtosodtak. A jegyző asszony varrogatja és mossa a zászlókat, de
mostanra már ő sem tudott velük csodát művelni. Rendelnünk kell majd újat. Ebből is látszik, hogy
hídon, az úton stb. kívül mi mindenre kellene költeni. És ez csak egy kis dolog. Egyébként a település
zászlaját nem kell kitűzni a hivatal épületére, azt annak idején én kezdeményeztem, hogy erősödjön a
lakosokban a lokálpatriotizmus.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Szeretném tudni, hogy milyen alapon osztják a tűzifát.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:

Az Önkormányzat rendelete határozza meg a feltételeket.
dr. Török Péter, képviselő:
Mint a Humán Erőforrások Bizottsága tagja mondom, hogy a tűzifát mindig jövedelemalapon osztjuk
ki, amelynek mértékét és a további feltételeket a rendeletünk határozza meg.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Hány közhasznú munkás van a településen, és mennyi az egy főre jutó kifizetés? A téli időszakra, a
szakma tanulásra hány közmunkás lett felvéve?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ezeket az adatokat most nem tudom pontosan megmondani, félretájékoztatni nem szeretném, ezért
írásban fogok válaszolni. De azt azért elmondom, hogy közmunkások létszámát és személyét a
Munkaügyi Központ határozza meg. Minden esetben meg kell pályáznunk, kérelmeznünk kell a
helyeket. Továbbá a közmunkások bérét az állam finanszírozza.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Az Óvoda honlapján nem szerepel 2013-2014. tanév eseménynaptára.
Mi képezi az óvodavezető és a polgármester közötti feszültség tárgyát? Meghallgattam a Lánchíd
Rádióban a polgármesterrel készült interjút, ahol elmondta, hogy milyen nagy fejlődés van a faluban,
de hát annak a fejlesztése régen történt, továbbá az Óvoda festésére az idén is a szülők adták össze
pénzt.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Hogy miért nincs az Óvoda honlapján az eseménynaptár, arról az óvodavezetőt kellene megkérdeznie.
Hogy mi képezi a feszültség tárgyát az óvodavezető részéről azt nem tudom. Vannak elvárások,
törvény által előírt kötelező feladatok, határidők, és a kötelességemet teljesítem, ha ezeket igyekszem
számon kérni. Ha ez feszültséget okoz, arról nem én tehetek. Mindenkinek magától is tudnia kellene
mi a dolga. Lám, Ön is említette az eseménynaptár ügyét. Amit a Lánchíd Rádióban elmondtam mind
igaz. Nem azt mondtam, hogy a fejlesztés az én időmben történt csak, hanem általában említettem a
fejlődést, amelyhez hozzájárul társadalmi munkával a falu lakossága is. És erre példa az is, amit Ön
említett, hogy a szülők festették ki az Óvodát, mert az elmúlt években soha nem volt pénze a falunak
erre. Ez mindig így szokott lenni. Ez a szülők felajánlása.
Geiszler Csaba, érdeklődő:
Köszönöm a meghallgatást, köszönöm a válaszokat, azokat elfogadom.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója? Ha nincs, megköszönöm a
Megjelentek és a Tisztelt Képviselők részvételét.
A nyilvános közmeghallgatást 16 óra 15 perckor bezárom.
K. m. f.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

