JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. február 6-án, 16 órai kezdettel
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
Bálint Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen vannak továbbá:
Hopka Rita pénzügyi vezető
Rácz Andrea jkv. vezető
Meghívott:
Illés Szabolcs a Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében
Béd Judit a Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 1 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeinket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes.
A meghívóban közöltek szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. február 6-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti szerződés
2. A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati
rendeletét a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
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kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet a
települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az
önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013. (
) önkormányzati rendelete a
szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
11. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
12. A Mányi Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői állásának pályázati kiírása
13. A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
14. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én szeretnék egy szóbeli előterjesztést benyújtani a Tisztelt Képviselő-testületnek. Kérem, hogy a
javaslatot, „Döntés személyi felelősség megállapításáról” címmel a napirendi pontok közé
felvenni szíveskedjenek!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e, hogy a korábban meghirdetett napirendi pontok további
egy ponttal történő kibővítését!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadja.
Kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az alábbi, így módosított napirendi javaslatot!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. február 6-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti szerződés
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2. A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati rendeletét a
kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet a települési
szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (
) önkormányzati rendelete az
önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociálisan
rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
11. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
12. A Mányi Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői állásának pályázati kiírása
13. Döntés személyi felelősség megállapításáról
14. A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
15.Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
4/2013. (II.6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. február 6-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti szerződés
2. A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati rendeletét
a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet a
települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
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7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az
önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8. Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013. (
) önkormányzati rendelete a
szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
11. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
12. A Mányi Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői állásának pályázati kiírása
13. Döntés személyi felelősség megállapításáról
14. A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
15.Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
Örömmel jelentem Önöknek, hogy az elmúlt év második felének igen küzdelmes és egy ilyen
hivatalos beszámolóban elmondhatatlanul szerteágazó, leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal
tarkított, egyidejűleg több vonalon is zajló, soha nem látott mértékű átalakítások végére
értünk. Méghozzá úgy, hogy tiszta lelkiismerettel állhatok a testület és Mány lakosai elé.
Korábbi beszámolóimban említettem ennek különböző részleteit. Most csak összefoglalom,
hogy miket zártunk le és zárunk le a mai napon.
Megtörtént a járási hivatalok felállítása, és ezzel a mi hivatalunk részbeni átszervezése,
folyamatos a kapcsolattartás a két intézmény között.
Ezt kiegészítette az eddigi körjegyzőségnek Mányi Közös Hivatallá történő átalakítása, sajnos
kisebb létszámmal, mint azt előzetesen terveztük, mert egy december utolsó napjaiban
elfogadott módosító indítvány miatt a költségvetési törvény csak 8,3 fő után finanszírozza a
hivatalunkat. Továbbá Náglné Gyöngyi váratlan távozásával, valamint az adóügyeket nyár óta
intéző kolleganő betegállományba – és várhatóan szülési szabadságra – kerülése miatt új
munkatársakat vettünk fel, hogy az ügyintézés és a szakmai munka kifogástalan minőségű
legyen. Itt említem meg, hogy jegyző asszony és a Hopka Rita pénzügyi vezetőnk egy olyan
pénzügyi stábot szervezett össze Mányra, amelyet joggal irigyelhetnek a környékbeli
települések, és ezt egyes polgármesterek évődve meg is jegyezték nekem kistérségi
találkozókon. Munkájukat jól jelzi, hogy azt hiszem a régebb óta képviselők sem emlékeznek
olyanra, hogy február első napjaiban az előző év teljes mértékben le lett volna könyvelve.
Márpedig a mai napra előterjesztett költségvetést a teljes 2012-es év adatai figyelembevételével
tudtuk elkészíteni.
December utolsó napjaiban visszaigazolták a bankok a konszolidációt és - mint azt a
decemberi ülésen jeleztem - megkaptuk a megpályázott ÖNHIKI teljes, 8,3 milliós összegét,
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melyből az összes kintlévőségünket kifizettük az év utolsó napjaiban. Ezeknek köszönhetően
több, mint 16 millió forint pozitívummal fordultunk át az idei évre.
Január elsejétől a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat az új társulásunk új intézménye, az
Oltalom végzi, úgy, hogy az érintettek észre sem vették a változást, mert ugyanazok a
személyek, így nálunk Zsófi, látják el a feladatokat.
És a mai nap napirendi pontja az iskolaátadás lezárása, amikor is a vagyonkezelői jog
átadásának szerződését fogjuk tárgyalni. Itt is a gyerekek, családok nem szabad, hogy
észrevegyék a változást, hiszen ugyanazok a pedagógusok ugyanott ugyanúgy végzik a
nevelő munkájukat és az étkeztetés is ugyanott történik, pedig a konyha működtetése egy
szintén január 1-től létrehozott új, saját intézményünkben történik – változatlan személyzettel
és feltételek között.
Röviden ekként tudtam összefoglalni azokat a változásokat, amelyek a polgármesteri munkám
nagy részét jelentették még az elmúlt hónapban is, hiszen az igazgatási szünet ellenére a két
ünnep között is bent kellett lenni a hivatalban a köztisztviselők jó részének és nekem is.
Január első hetében azonban elmentem szabadságra, hogy aztán továbbvégezzem a munkát. A
fent említett folyamatok lezárása mellett a havazás is feladatot jelentett. Furcsának tartottam,
hogy egy januárban történő 10 centiméteres havat eredményező időjárás milyen reakciót
váltott ki egyes lakosokban, de igyekeztem megfelelni kérdéseiknek, kéréseiknek. Csak
egyetlen példa: a hajnalban kezdődő havazás miatt 6-kor indítottam útnak a munkagépet,
amely neki is állt a munkának. Értelemszerűen a főbb utak és a lejtős szakaszok kotrásával és
újrasózásával kezdte (az alásózás előző este megtörtént), mégis még 8 óra előtt egy kövezett
mellékutca lakója felháborodottan kérte számon a hivatal munkatársain, hogy az ő háza előtt
még nincs elkotorva a hó. Az ismétlődő lakossági bejelentések miatt ezen a legkritikusabbnak
tekinthető napon folyamatosan, reggel 6-tól este 9-ig ellenőriztem az utak állapotát,
irányítottam a gép munkáját. Bár szerintem természetes, hogy télen havazik. Akik jártak
szomszédos településeken, mind azzal a hírrel érkeztek vissza, hogy Mányon messze jobb a
helyzet!
Sok munkát adott, hogy végre célegyenesbe fordult a Polgárőrséggel közös kamerapályázatunk megvalósítása. Az egyesület megkapta végre a hitelt, így megindult a beszerzés.
Természetesen az eltelt egy év alatt megváltoztak az árak, ezért módosított árajánlatot kellett
bekérni, az eszközöket megrendelni stb. Ma délelőtt is ez ügyben jártam Fehérváron a kifizető
ügynökségnél, hogy az első kifizetési kérelmet beadhassuk.
És természetesen nagyon sokat kellett számolni, egyeztetni, újragondolni a költségvetés
elkészítéséhez, melyet a Gazdasági Bizottsággal is már megvitattunk és mai ülésen
tárgyalhatunk.
Mindemellett a Leader elnöki feladataimat is elláttam, elnökségi ülés és egyéb megbeszélések
is voltak, valamint egyeztettem Zsámért kistérségi ügyekben, ahol pénteken lesz ülés. A múlt
találkozónk óta kétszer is volt rendkívüli VTKÖT ülés, a mait alelnökként nekem lellett
előkészítenem és levezetnem, Tessely úr képviselői elfoglaltságai miatt.
A végére maradt, pedig időrendben a legelején szerepelt, hogy a hagyományos Falukarácsonyi
ünnepségünk ismét szépre sikerült, köszönet érte az általános iskola felkészítő tanárainak és a
gyerekeknek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a mányi iskolai műsorok messze-messze a
szokásos színvonal felettiek. Remélem, a fenntartóváltás nem okoz ebben törést, a tegnapi
napon már egyeztettem az érintett osztályfőnökkel a március 15-i ünnepünkről. Sajnos a
Falukarácsonyon a megszokott vendéglátás idén elmaradt. Ennek az volt az oka, hogy egy
héttel korábban a református egyházközség szervezésében lezajlott adventi vásár
kiegészítéseként ugyanilyen kedveskedés történt, és mivel ugyanazok a személyek végezték
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ott ingyenes szolgálatukat, ugyanazok ajánlották fel a süteményeket, borokat, nem tartottam
illendőnek őket egy hét múlva ugyanerre még egyszer felkérni. Nagyon remélem, hogy a
jövőben az e féle ütközéseket el tudjuk kerülni.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadják-e a beszámolót!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
5/2013. (II.6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16.22 -kor Szabó Zoltán alpolgármester megérkezik
1. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ
közötti szerződés
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdésében, valamint a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. CLXXXVIII. Törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Mány község
esetében a Hársfadombi Általános Iskola a KIK vagyonkezelésébe kerül, mert az intézményt a
Klébersberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KIK) működteti. Ehhez azonban
szerződést kell kötni az Önkormányzat és a KIK között.
16 óra 25 perckor Bálint Istvánné képviselő megérkezik.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2009.(IX.23.) számú önkormányzati rendelet szerint a
Képviselő-testület vagyonkezelői szerződést kizárólag kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátása érdekében valamint üzleti érdekből köthet. A törvényi változás következtében az
általános iskolai oktatás már nem kötelező feladatunk, önként pedig forráshiány miatt nem
vállaltuk, továbbá a vagyonkezelésbe adáshoz üzleti érdekünk sem fűződik. Mivel azonban a
feladat átadását és a hozzá kötődő vagyonkezelésbe adást magasabb rendű jogszabály,
törvény írta elő, ezért nem lehet megtagadni a szerződés aláírását. Önkormányzatunknak
csupán arra van lehetősége, hogy azt a helyi viszonyokhoz igazítsa.
Korábban már létrejött egy átadás-átvételi eljárás, amelynek a Képviselő-testület által is
jóváhagyott további finomítását jelenti a jelen megállapodás megkötése. Ennek érdekében
hosszas és többszöri egyeztetésre – mondhatnám alkufolyamatra – került sor a KIK
képviselőivel. Úgy gondolom, hogy sikerült olyan megállapodást előterjeszteni, amely az
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Önkormányzatunk érdekeit a lehetőségekhez képest a leginkább képviseli, az eddigi kialakult
hagyományokat megtartja, és olyan kapcsolatot teremt a KIK-kel, melyben továbbra is a
sajátunknak érezhetjük Mány általános iskoláját. A szerződés az eddig a faluközösség által
befektetett értékeket megőrzi, a használat során keletkező értékcsökkenést kompenzálja.
Különösen nagy hangsúlyt kapott az egyeztetés során, hogy az önkormányzatnál maradó,
úgynevezett napközi épület emeleti szintjén – amennyiben az szükségessé válik – a
későbbiekben óvodai csoportokat működtethessünk.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi vagyonkezelői
szerződést jóváhagyni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Klébersberg
Intézményfenntartó Központtal, a Hársfadombi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u. 4.)
épületének vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződést az alábbiak szerint fogadja el:
VAGYONKEZELÉSI szerződés
(tervezet)

amely létrejött egyrészről a
Mány Község Önkormányzata
székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
képviseli: Ugron Zoltán Gábor, polgármester
törzsszáma: 727530
adóigazgatási azonosító száma: 15727536-2-07
bankszámlaszáma: 12020603-01160715-00100004
statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Illés Szabolcs tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
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fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
Az intézmény(eke)t a KIK működteti.
Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában
levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK
ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012.12.10-én átadás-átvételi megállapodást
kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan
vagyonelemek körét.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a
Felek az alábbiak szerint állapítják meg:
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a Mány belterület 8
helyrajzi számú ingatlant az 1. mellékletben szereplő kitételekkel. Az ingóságok
tekintetében a decemberi átadás-átvételi megállapodás mellékletét képező leltárjegyzék
tartalmazza a vagyonkezelésbe átadott-átvett eszközöket.
2. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezteti.
Felek Jogai és kötelezettségei
3. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek)
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat
– a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően –
önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából
térítésmentesen használja.
4. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú
hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által
meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
5. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai,
és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át, és nem terhelheti
meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást
a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban
sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.
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6. A KIK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi
berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési
szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó
biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható
gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni, szedni hasznait.
7. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
8. A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket,
díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.
9. A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
10. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél,
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a
minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével nyilvánosak.
12. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
13. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető
veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról,
körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza,
kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet,
valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
14. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve
költségnövekedést a KIK köteles viselni.
15. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák
kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a
közvagyon használójától elvárható.
16. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-,
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve
szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az
Önkormányzat kártérítést követelhet.
17. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról,
karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak
elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az
ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az
átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
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18. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást
végezni.
19. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia, és azokról évente
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
20. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban
tájékoztatni.
21. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon
rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja,
köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
22. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.
23. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé
vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy
elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki
köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy
elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A vagyontárgyak visszaadására a
szerződés 28-33 pontjai az irányadóak. A nem rendeltetésszerű használatból adódó
károkat a károkozó köteles megjavíttatni vagy megtéríteni az okozott kár ellenértékét.
24. Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal jogosult
ellenőrizni, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül,
előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb
célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá,
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.
Működési költségek viselésének szabályai
25. A KIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi
díjakat fizeti.
26. Az Önkormányzat a Felek számára költséghatékonyabb megoldás érdekében az épület
vagyonbiztosítását, valamint az internetszolgáltatást és az informatikai rendszergazda
költségeit a szolgáltatókkal kötött keretszerződések keretein belül biztosítja a KIK
számára.
27. Az Önkormányzat a 27. pontban szereplő szolgáltatások KIK-re jutó költségét
negyedévente utólag a negyedévet követő hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet a
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KIK a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat
12020603-01160715-00100004 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A
fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Önkormányzatot a Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.
A szerződés megszűnése
28. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.
29. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon
belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
30. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két
tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli
elszállítására írásban felszólítani.
31. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait,
az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK
költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén
gondoskodni.
32. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
33. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséről a KIK köteles gondoskodni.
Egyéb rendelkezések
34. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
35. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által
történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Önkormányzat: A mindenkori polgármester, illetve annak írásban kijelölt megbízottja. A
szerződéskötéskor Ugron Zoltán (350-143; polgarmester@many.hu)
KIK: A mindenkori tankerületi igazgató, illetve annak írásban kijelölt megbízottja. A
szerződéskötéskor Illés Szabolcs (+36306267696 szabolcs.illes@klik.gov.hu)
36. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Bicskei
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
37. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
38. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.
Mellékletek:

1. számú melléklet: a vagyonkezelési szerzõdés 1. pontjával kapcsolatos kikötések és
megállapodások

Kelt: ........................................................................
..............................................................................
Önkormányzat

...............................................................................
KIK

ellenjegyzem:
..............................................................................
Önkormányzat

ellenjegyzem:
...............................................................................
KIK
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Határidő: 2013. február 10.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A napirendi pontot a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Elnök úr, Öné a szó!
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága a kérdést megtárgyalta, és az alábbi döntést
hozta:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
2/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti
szerződés
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a Klébersberg
Intézményfenntartó Központtal, a Hársfadombi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u.
4.) épületének vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződést az előterjesztés szerint
elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van- e további kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Nekem az a tény, hogy a KIK az épület további bérbeadására jogosult, egy kicsit bántja a szemem,
valóban lehetséges ez?
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Igen, ez így van. Egyébként éppen a mai napon volt egy megbeszélés az iskolák igazgatóival, ahol több
helyről is megfogalmazódott a kérdés, hogy korábban az önkormányzatok a civil szervezeteket úgy
támogatták, hogy helyet biztosítottak az iskola egyes helységeiben a rendezvényeikhez.
Sajnos ezt a jövőben a KIK ilyen formában nem tudja fenntartani, mert ennek költségei vannak, értem
ez alatt a villanyt, a takarítást, a teremfelügyeletet stb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, az iskola tornatermét a civilek napi rendszerességgel használják.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A fogyasztók ismeretében könnyen kiszámítható, hogy milyen költséggel jár egy-egy alkalom.
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében
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Mint említettem, ez nem csak a villanyszámlát jelenti, hanem vannak egyéb költségeink is. Bicskén
például a kisebbik tornateremért óránként 4000,-Ft bérleti díjat fizetnek a használók, de ez
megállapodás kérdése.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Ezt az épületet a mányiak építették közös összefogás keretében, nem lehet megtenni velük, hogy bérleti
díjat fizessenek a használatért!
dr. Török Péter képviselő:
Mányon nem szokás egymástól pénzt kérni, mindenképpen az Önkormányzat és a KIK között kell egy
megállapodás a használatot illetőleg.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Ez a bérleti díj nagyon sok, még ha csak a fele is, akkor is 2millió évente.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az összeget lakosságarányosan kell megállapítani, ki kell számítani, ha 4000 Bicskén, akkor a mányi
lakosságot figyelembe véve mennyire jön ki egy óra.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mi lesz a sorsa annak a pénznek, amit beszednek bérleti díjként?
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
A befolyt pénzt ide fogjuk visszaforgatni, és nem lenyeljük az összeget.
dr. Török Péter képviselő:
Azt azért mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen nagy szervezet nem biztos, hogy ebből a pénzből
valóban itt fog fejleszteni, feltehetőleg ott, ahol a nagyobb szükség van rá.
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Mi pontosan tudjuk, hogy mennyi a Mányon befolyt összeg, azt egy elkülönített alszámlán kezeljük.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Erről most nem fogunk tudni dönteni, ezt át kell beszélni, és egy másik alkalommal visszatérni rá.
Szerintem térjünk vissza a megállapodáshoz!
Varga Mihály Balázs képviselő:
A 3. pontban szerepel, hogy a teremhasználatot 15 nappal hamarabb be kell jelenteni a KIK-nél,
szerintem ez nagyon sok idő, nem életszerű. Nagyon sokszor van az úgy, hogy szerdán dől el, hogy
szombaton szükség lenne a tornateremre.
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Ezen természetesen lehet változtatni, akár ki is maradhat ez a rész, de az szerepeljen benne, hogy
előzetesen a KIK-kel egyeztetni kell.
Bálint Istvánné képviselő:
Terveznek-e bármilyen személyi változtatást az iskolában?
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Erre én most még nem tudok pontosan válaszolni, nyilván el kell telnie egy kis időnek, hogy lássuk,
hol van szükség ilyen jellegű átalakításokra.
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Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Én még mindig nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy van-e arra esély, hogy a KIK
kizárólagosan csak az általános iskolai oktatásra használhassa az épületet, és nem szervez ide pl.
felnőttképzést varrónőknek?
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
A KIK alapszabályzata magában foglalja, hogy mire lehet használni az épületet. A KIK köznevelési
feladatokat lát el. Nyilván délutáni foglalkozásokra kiadható az épület, de nem sok esély van erre, mert
Mányon iskolaotthonos nevelés folyik, így egész nap igénybe van véve az épület.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én úgy vélem, hogy a sok törvényi szabályozás elégé behatárolja a KIK lehetőségét.
Az izgalmas kérdés számomra a 7. pontban szereplő „hasznosítás” kifejezés.
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Ez a délutáni elfoglaltságokra vonatkozik.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Mást jelent a hasznosítás és mást jelent a használat!
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Ezen lehet módosítani, semmi akadálya nincs.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Fejlesztési pályázatokon való indulással nekünk kell foglalkoznunk, vagy ezt teljes egészében átveszi a
KIK? A másik kérdésem az, hogy a biztosítást pl. ki fizeti?
Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Értéknövelő beruházásnak akadálya nincs, azt gondolom, hogy a pályázatok során lehet külön és lehet
együtt is indulni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A biztosítást mi fizetjük, de tovább számlázzuk. Azért van ez így, mert egy nagyon kedvező biztosítási
csomagra sikerült leszerződnünk, de ez csak akkor él, ha az összes ingatlanunk benne van.
A pályázattal kapcsolatosan a jövőben mi nem fogunk tudni önrészt hozzátenni, márpedig a legtöbb
pályázat kéri az önrészt. Eddig jobban megérte az Önkormányzatnak ezt az összeget kigazdálkodni,
mert mi élveztük a hasznát, ha nyertünk a pályázaton, de ez mostanra megváltozott.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A jelenlevő Geiszler Csaba szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz. Az SZMSZ-ben foglaltak szerint
megadom neki a szót.
Geiszler Csaba vendég:
Én megértem Csizmadia képviselő úr aggodalmát, de úgy érzem, hogy nem kell attól tartani, hogy
kicsúszik a kezünkből az irányítás, mert az ingatlant nem eladtuk, hanem csak használatba adtuk.
Az általános iskolai és az OKJ-s képzés nem ugyanaz, úgy vélem, hogy ehhez az Önkormányzatnak is
hozzá kell járulnia, mert a tulajdon az Önkormányzaté.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Én úgy vélem, hogy a szakmai hozzáértés szempontjából jó, hogy kikerült az Önkormányzat kezéből a
feladatellátás, bízom abban, hogy egy jól működő szakfelügyelet növeli az oktatás színvonalát.
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Illés Szabolcs Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Fel fog állni egy szakfelügyeleti rendszer, olyan mint régen, ők fogják a szakmai részt felügyelni, de
szívesen várunk egyéb észrevételeket is, melyet természetesen minden esetben ki fogunk vizsgálni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 3.
pont tekintetében a módosítási javaslatot, mely szerint kikerül a szerződésből, hogy 15 nappal
korábban be kell jelenteni, a külsős személyeknek az esetleges épülethasználati igényt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
módosítást elfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 7. pont tekintetében a módosítási
javaslatot, mely szerint a „hasznosítás” szó helyett „használat” szó szerepeljen.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
módosítást elfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több módosítás, a fenti módosításokkal
kiegészítve fogadjuk el a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
6/2013. (II.6.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ közötti
szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Klébersberg
Intézményfenntartó Központtal, a Hársfadombi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u. 4.)
épületének vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződést az alábbiak szerint fogadja el:
VAGYONKEZELÉSI szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a
Mány Község Önkormányzata
székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
képviseli: Ugron Zoltán Gábor, polgármester
törzsszáma: 727530
adóigazgatási azonosító száma: 15727536-2-07
bankszámlaszáma: 12020603-01160715-00100004
statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Illés Szabolcs tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
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statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban:
intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et
jelölte ki.
Az intézmény(eke)t a KIK működteti.
Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az
intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket,
továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe
kerül.
A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012.12.10-én átadás-átvételi megállapodást kötöttek,
amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek
körét.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az
alábbiak szerint állapítják meg:
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a Mány belterület
8 helyrajzi számú ingatlant az 1. mellékletben szereplő kitételekkel. Az ingóságok
tekintetében a decemberi átadás-átvételi megállapodás mellékletét képező leltárjegyzék
tartalmazza a vagyonkezelésbe átadott-átvett eszközöket.
2. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezteti.
Felek Jogai és kötelezettségei
3. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek)
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat – a
KIK-kel történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi,
kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.
4. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális
célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által
meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
5. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat
javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg,
valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a
vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat,
kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban
feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.
A KIK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi
berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési
szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó
biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható
gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni, szedni hasznait.
Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon használatát másnak átengedi, a
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket,
díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.
A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél,
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a
minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével nyilvánosak.
A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető
veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról,
körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza,
kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint
arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve
költségnövekedést a KIK köteles viselni.
A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák
kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett
hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében
eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési
kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon
használójától elvárható.
Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-,
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve
szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az
Önkormányzat kártérítést követelhet.
A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról,
karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak
elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez
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csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori
állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
18. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
a)a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
b)az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást
végezni.
19. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia, és azokról évente
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
20. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban
tájékoztatni.
21. KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon
rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja,
köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
22. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.
23. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé
vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult
eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles
azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult
eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A vagyontárgyak visszaadására a szerződés 2833 pontjai az irányadóak. A nem rendeltetésszerű használatból adódó károkat a
károkozó köteles megjavíttatni vagy megtéríteni az okozott kár ellenértékét.
24. Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal jogosult
ellenőrizni, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül,
előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a)a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb
célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
b)az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c)a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d)az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
e)Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá,
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.
Működési költségek viselésének szabályai
25. A KIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi
díjakat fizeti.
26. Az Önkormányzat a Felek számára költséghatékonyabb megoldás érdekében az épület
vagyonbiztosítását, valamint az internetszolgáltatást és az informatikai rendszergazda
költségeit a szolgáltatókkal kötött keretszerződések keretein belül biztosítja a KIK
számára.
27. Az Önkormányzat a 27. pontban szereplő szolgáltatások KIK-re jutó költségét
negyedévente utólag a negyedévet követő hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet a
KIK a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat
12020603-01160715-00100004 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A
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fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Önkormányzatot a Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

A szerződés megszűnése
28. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.
29. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
30. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól
két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli
elszállítására írásban felszólítani.
31. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a
KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK
költségén gondoskodni.
32. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
33. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból
való törléséről a KIK köteles gondoskodni.
Egyéb rendelkezések
34. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
35. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket
jelölik meg:
Önkormányzat: A mindenkori polgármester, illetve annak írásban kijelölt megbízottja. A
szerződéskötéskor Ugron Zoltán (350-143; polgarmester@many.hu)
KIK: A mindenkori tankerületi igazgató, illetve annak írásban kijelölt megbízottja. A
szerződéskötéskor Illés Szabolcs (+36306267696 szabolcs.illes@klik.gov.hu)
36. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a Bicskei Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
37. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
38. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.
Mellékletek: 1. számú melléklet: a vagyonkezelési szerzõdés 1. pontjával kapcsolatos
kikötések és megállapodások
Kelt: .....................................................
Önkormányzat
ellenjegyzem:
Önkormányzat

Határidő: 2013. február 10.

KIK
ellenjegyzem:
KIK
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Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Köszönöm meghívott vendégeinknek a részvételt, a tájékoztatásokat és a rugalmas
hozzáállást! Szívesen látjuk Önöket a nyilvános ülés további részén is, de azt is megértem, ha
távozni kívánnak, és jó utat kívánok.
16 óra 53 perckor a meghívott vendégek távoznak.
2. Napirendi pont: A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2012. évi
CCIV. törvényt.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„24. § (2) A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
képviselő-testületnek.
(3)
(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő
mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat
felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket –
tartalmazó kimutatást.”
„111. § (6) A 24. § (2) bekezdésétől eltérően a 2013. évi költségvetési rendeletet, határozatot
2013. február 15-éig kell a képviselő-testület, társulási tanács elé beterjeszteni.”
A költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet meghozatala,
hanem:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint
„29. § (3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a)pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint:
„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
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a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig,
és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként
történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a
költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő
előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja
során várható törlesztések összegét.”
45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás
részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,
10. § (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át.”
A fentiek alapján tehát az alább határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a költségvetési
rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre
várható összegéről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összege a határozat melléklete szerint. (A melléklet az előterjesztéshez csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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A fentiek alapján elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az alábbi kötelezettséget írja elő a jogszabályok,
így az önkormányzati rendeletek előzetes megismerhetőségével kapcsolatban:
„19. § (2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete
megismerhető és véleményezhető legyen.”
A fenti kötelezettségnek a költségvetési rendelettervezet önkormányzatunk honlapján történő
megjelentetésével, illetve a Körjegyzőség hirdetőtábláján, kifüggesztéssel tettünk eleget.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint:
„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel
egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés
eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a
képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”
A fenti kötelezettségnek szintén eleget tettünk, az egyeztetésről szóló dokumentumot a
Gazdálkodási Bizottság elé terjesztettem.
Továbbá törvényi kötelezettségünknek megfelelően beszereztük a könyvvizsgáló véleményét
is.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
megnevezése
2013. évi költségvetésről szóló /2012. ( )
önkormányzati rendelete
Társadalmi hatás

A rendelet tartalmazza az önkormányzat kiadásait és
bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátásra vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az
önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak
létszámát. A számokhoz mind az önkormányzat, mint a
lakosság kötve van. A meglévő forrásokból az azok
erejéig lehet kiadásokat teljesíteni.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása alapvető, egész évre meghatározza a
működésre, beruházásokra, személyi kiadásokra
fordítható összeget.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása alapvető, egész évre meghatározza
az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit.

Környezeti következmények Nincs.
Egészségi következmények

Nincs.
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Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása, mert ezeket a
feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala.

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének
a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. §
(2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm. rendelet 24. §-a, 25. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján
rendeli el az önkormányzat.

A jogalkotás elmaradásának Mulasztásos törvénysértés, a Kormányhivatal alkot
várható következményei
rendeletet az önkormányzat helyett.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Javaslat:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2013. évi költségvetésről szóló
/2013. ( ) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…..) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. § (2)
bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm. rendelet 24. §-a, 25. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 19. § (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el.
I. Fejezet
1. A rendelet hatálya
1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. Fejezet
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Mány Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg.
3. A költségvetés fő számai
3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát
d) pénzmaradványát

295 875 eFt,
295 875 eFt,
+10 384 eFt,
+16 175 eFt

összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait
az alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
85 637 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
22 503 eFt,
c) dologi kiadások
50 130 eFt,
d) speciális célú támogatás
21 087 eFt,
e) egyéb működési célú kiadások
105 619 eFt.
(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

261 eFt,
254 eFt,
0 eFt.

4. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását
az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban által meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
7. § A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a
Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú hitelfelvétellel.
5. Az önkormányzat kiadásai

25
8. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg.
9. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások
önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6. melléklet szerinti
összegben állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és
feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. melléklet szerint
hagyja jóvá.
12. § A 2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet
tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat kötelező-, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatait a 12.
melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 10.384 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek
között, a polgármesterre ruházza át.
7. Létszámkeret
16. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi létszámkeretét az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
17. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között – átcsoportosítást
nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok
túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt
esetben intézkedési tervet benyújtani.
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(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása
nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő
beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék.
(3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények
kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is
biztosítani tudja.
18. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi
beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján
engedélyezi, a 9. melléklet alapján.
(2) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető
készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan
kiadásokra a készpénzellátmány 30 eFt lesz. Az intézmények az általuk teljesített kiadások
bizonylataival kötelesek elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
19. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2013. évben 5 eFt-ban
állapítja meg.
(2) Az 1 eFt alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2013. január 1-jétől.
20. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó,
pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni.
21. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget
vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet.
10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása
22. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő
b) Alpolgármester
c) Bizottsági elnök
d) Külső bizottsági tag

50 000 Ft,
50 000 Ft,
50 000 Ft,
10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg 2013.
január 1-jétől:
a) Illetmény:
430.000 Ft,
b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a) 69.000 Ft / hó.
(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó keretösszegét az
alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.
11. A köztisztviselők javadalmazása
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23. § (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap 40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások éves
keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2013. évi pályázat kiírásával
kapcsolatosan
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert,
hogy a 2013. évi, a civil szervezetek támogatása érdekében a szükséges pályázatot írja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
3/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre
várható összegéről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága jóváhagyja az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve, a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összege a határozat melléklete szerint. (A melléklet az előterjesztéshez csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
4/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetés elfogadása
Mány község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló /2012. ( )
önkormányzati rendeletét, azzal a módosító indítvánnyal, hogy javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a tartalékalap terhére biztosítson 500eFt-ot a Rákóczi u.-i híd felépítésének
költségére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Terveink szerint egy ún. „Hídverés” keretében önkormányzati támogatással és a civilek
összefogásával ebben az évben megépítenénk a Rákóczi úton a kis fahidat, mert annak a helye
jelen pillanatban nem túl biztonságos a közlekedés szempontjából. Gondoltunk olyanra is,
hogy a civil közösségek felajánlják a támogatásuk 10%-t, de jó ötlet lehet a jótékonysági
rendezvény megtartása is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottság javaslatára tett módosítást?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Köszönöm!
A mai napon az általános Iskola igazgatónőjétől kaptam egy megkeresést, mely szerint az
Önkormányzat támogassa az iskolában folyó művészeti oktatást. Mivel az Önkormányzat
feladatai közül kikerült az iskolai oktatás támogatása, de a célt fontosnak tartom, azt javaslom,
hogy az iskola alapítványa pályázzon a civil keretre. A kérdés csak az, hogy növeljük-e a
tartalékalap terhére a civil keretet?
Csizmadia Zsolt a képviselő:
Véleményem szerint az ilyen jellegű kérést támogatnunk kell.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Hány gyermeket érint a művészeti oktatás?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az igazgatónő levele szerint 18. gyereket.
Kérdezem a pénzügyi vezetőnket, hogy van-e akadálya annak, hogy a civil keretet 100e Ft-tal
megemeljük a tartalékkeret terhére?
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Hopka Rita pénzügyi vezető:
A számokat látva ennek akadálya nincs.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a civil keretet érintő módosítást!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosító javaslatot elfogadja.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Nekem lenne még kérdésem a költségvetéssel kapcsolatban. Az internet díj alatt szereplő 700e+420eFt
nagyon soknak tűnik, miből adódnak ezek az összegek?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ebben nem csak az internet van benne, hanem az IP alapú telefon, mely olcsóbb, mint a vonalas, és a
rendszergazdai feladatok ellátása az iskolában, óvodában, könyvtárban és a Hivatalban, valamint a
honlapunk és a levelezőrendszerünk működtetése, tárhelyének és domainjének biztosítása is. Az iskola
felé a ráeső részt továbbszámlázzuk a KIK-nek.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Mi a könyvvizsgálói 300eFt?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ez egy éves díj, de ez sajnos kötelező.
Bálint Istvánné képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy adóügyi ügyintézőt sikerült-e már találni a Hivatalba?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Igen, jelenleg még helyettesként jár át hozzánk Vértesacsáról, de február 15-től határozott idejű
munkatársunk lesz.
Bálint Istvánné képviselő:
Nem kell pályázatot kiírni, hogy esetleg helyiek is tudjanak pályázni?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Nincs ilyen kötelezettségünk, de tavaly áprilisban, amikor végül a Lajosné Nagy Ildikó mellett
döntöttünk, kiírtuk a pályázatot, de akkor sem volt tapasztalattal rendelkező pályázó. Egyébként ez az
a terület, amit amúgy sem szerencsés, ha egy ilyen kis településen helyi munkatárs lát el. Véleményem
szerint jobb, ha független szakember végzi ezt a feladatot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több kérdés nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
7/2012. (II.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. (A melléklet a
jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Most kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2013. évi költségvetésről
szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II.7) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. §
(2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011
(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a, 25. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el.
I. Fejezet
1. A rendelet hatálya
1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. Fejezet
Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg.
3. A költségvetés fő számai
3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét

295 875 eFt,
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b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát
d) pénzmaradványát

295 875 eFt,
+ 9 784 eFt,
+16 175 eFt

összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
85 637 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
22 503 eFt,
c) dologi kiadások
50 130 eFt,
d) speciális célú támogatás
21 087 eFt,
e) egyéb működési célú kiadások
105 719 eFt.
(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

761 eFt,
254 eFt,
0 eFt.

4. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti
megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban által meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
7. § A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján
a Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú
hitelfelvétellel.
5. Az önkormányzat kiadásai
8. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg
kiemelt irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg.
9. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások
önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6. melléklet szerinti
összegben állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és
feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. melléklet
szerint hagyja jóvá.
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12. § A 2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4.
melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat kötelező-, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatait a 12.
melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 9 884 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek
között, a polgármesterre ruházza át.
7. Létszámkeret
16. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi létszámkeretét az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
17. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között –
átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési
előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés
szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása
nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő
beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék.
(3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat
igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak
forrását is biztosítani tudja.
18. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi
beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv
alapján engedélyezi, a 9. melléklet alapján.
(2) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető
készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan
kiadásokra a készpénzellátmány 30 eFt lesz. Az intézmények az általuk teljesített kiadások
bizonylataival kötelesek elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
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19. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2013. évben 5 eFt-ban
állapítja meg.
(2) Az 1 eFt alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2013. január 1-jétől.
20. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó,
pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni.
21. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget
vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet.
10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása
22. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő
b) Alpolgármester
c) Bizottsági elnök
d) Külső bizottsági tag

50 000 Ft,
50 000 Ft,
50 000 Ft,
10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg 2013.
január 1-jétől:
a) Illetmény:
b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a)

430.000 Ft,
69.000 Ft / hó.

(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó keretösszegét az
alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.
11. A köztisztviselők javadalmazása
23. § (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap 40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások éves
keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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1.

melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Önkormányzat és Közös Hivatal összesen
2013. évi költségvetés

Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek

Eredeti
előirányzat (b)
52 463

2.Intézményi működési bevétel

18 624

3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.

31 531

4. Áfa bevételek, visszatérülések

2 138

5. Hozam- és kamatbevételek
6. Támogatások
7. Önk. költségvetési támogatása

170
104 932
104 932

8. Előző évi ktgvetési visszatérülés
9. Irányító szervtől kapott támogatás

62 355

10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
13. Pénzügyi befektetések bevételei
14. Támogatásértékű bevételek
15. Tám.értékű működési bevételek

59 837
59 837

16. Tám.értékű felhalmozási bevételek
17. Véglegesen átvett pénzeszközök

100

18. Működési célú pénzeszk. átvétel
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
22. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
23. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele
25. Kötvények kibocsátásának bevétele
26. Hitelek

100
13
16 175
16 175

0
0
0

27. .Működési célú hitelek
28. Fejlesztési célú hitelek
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

295 875

30. Személyi juttatások

85 637

31. Munkaadót terhelő járulék

22 503

32. Dologi és egyéb folyó kiadások
33. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell
pb j.)

50 130

34. Támogatás értékű kiadás

36 239

21 087

35. Lebonyolítási célú kiadás

6 825

36. Intézményfinanszírozás

62 355

37. Beruházási kiadások

761

38. Felújítási kiadások

254

39. Általános tartalék

9 784

40. Céltartalék
41. Hitel törlesztés

300

42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN

295 875

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)
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1/A. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2013. évi költségvetés

Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek

Eredeti
előirányzat (b)
43 024

2. Intézményi működési bevétel

9 185

3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.

31 531

4. Áfa bevételek, visszatérülések

2 138

5. Hozam- és kamatbevételek
6. Támogatások
7. Önk. költségvetési támogatása

170
104 932
104 932

8. Előző évi ktgvetési visszatérülés
9. Irányító szervtől kapott támogatás

0

10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
13. Pénzügyi befektetések bevételei
14. Támogatásértékű bevételek
15. Tám.értékű működési bevételek

16 187
16 187

16. Tám.értékű felhalmozási bevételek
17. Véglegesen átvett pénzeszközök

100

18. Működési célú pénzeszk. átvétel
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
22. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
23. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele
25. Kötvények kibocsátásának bevétele

100
13
16 175
16 175

26. Hitelek
27. .Működési célú hitelek
28. Fejlesztési célú hitelek
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 431

30. Személyi juttatások

23 632

31. Munkaadót terhelő járulék

6 269

32. Dologi és egyéb folyó kiadások
33. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell
pb j.)

21 481

34. Támogatás értékű kiadás

36 239

21 087

35. Lebonyolítási célú kiadás

6 825

36. Intézményfinanszírozás

62 355

37. Beruházási kiadások

611

38. Felújítási kiadások

254

39. Általános tartalék

1 378

40. Céltartalék
41. Hitel törlesztés

300

42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN

180 431

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)
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1/B. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mesevár Óvoda
2013. évi költségvetés

Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek
2.Intézményi működési bevétel
3. Támogatások

Eredeti
előirányzat (b)
4 133
4 133
0

4. Költségvetési támogatás
5. Irányító szervtől kapott támogatás
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

50 512
0

7.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
9. Pénzügyi befektetések bevételei
10. Támogatásértékű bevételek

0

11. Tám.értékű működési bevételek
12. Tám.értékű felhalmozási bevételek
13. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

14. Működési célú pénzeszk. átvétel
15 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
18. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
19. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele
21. Kötvények kibocsátásának bevétele

0
0

22. Hitelek

0

0
0

23. .Működési célú hitelek
24. Fejlesztési célú hitelek
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 645

26. Személyi juttatások

27 936

27. Munkaadót terhelő járulék

7 485

28. Dologi és egyéb folyó kiadások

11 502

29. Speciális célú tám. (szoc.segély)
30. Támogatás értékű kiadás
31. Lebonyolítási célú kiadás
32. Fejlesztési kiadások
33. Felújítási kiadások
34. Általános tartalék

7 722

35. Céltartalék
36. Hitel törlesztés
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
38. KIADÁS ÖSSZESEN

54 645

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)
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1/C. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mányi Községi Könyvtár
2013. évi költségvetés

Megnevezés
(a)

Eredeti
előirányzat (b)

1. Működési bevételek

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)

410

2.Intézményi működési bevétel
3. Támogatások

410
0

4. Költségvetési támogatás
5. Irányító szervtől kapott támogatás
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

4 703
0

7.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
9. Pénzügyi befektetések bevételei
10. Támogatásértékű bevételek

0

11. Tám.értékű működési bevételek
12. Tám.értékű felhalmozási bevételek
13. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

14. Működési célú pénzeszk. átvétel
15 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
18. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
19. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele
21. Kötvények kibocsátásának bevétele

0
0

22. Hitelek

0

0
0

23. .Működési célú hitelek
24. Fejlesztési célú hitelek
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 113

26. Személyi juttatások

1 896

27. Munkaadót terhelő járulék
28. Dologi és egyéb folyó kiadások

512
2 705

29. Speciális célú tám. (szoc.segély)
30. Támogatás értékű kiadás
31. Lebonyolítási célú kiadás
32. Fejlesztési kiadások
33. Felújítási kiadások
34. Általános tartalék
35. Céltartalék
36. Hitel törlesztés
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
38. KIADÁS ÖSSZESEN

5 113

1/D. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mányi Önkormányzati Konyha
2013. évi költségvetés
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Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek
2.Intézményi működési bevétel
3. Támogatások

Eredeti
előirányzat (b)
4 896
4 896
0

4. Költségvetési támogatás
5. Irányító szervtől kapott támogatás
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

7 140
0

7.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
9. Pénzügyi befektetések bevételei
10. Támogatásértékű bevételek

0

11. Tám.értékű működési bevételek
12. Tám.értékű felhalmozási bevételek
13. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

14. Működési célú pénzeszk. átvétel
15 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
18. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
19. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele
21. Kötvények kibocsátásának bevétele

0
0

22. Hitelek

0

0
0

23. .Működési célú hitelek
24. Fejlesztési célú hitelek
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 036

26. Személyi juttatások

3 960

27. Munkaadót terhelő járulék

1 069

28. Dologi és egyéb folyó kiadások

6 172

29. Speciális célú tám. (szoc.segély)
30. Támogatás értékű kiadás
31. Lebonyolítási célú kiadás
32. Beruházási kiadások

150

33. Felújítási kiadások
34. Általános tartalék

685

35. Céltartalék
36. Hitel törlesztés
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
38. KIADÁS ÖSSZESEN

12 036

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)
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1/E. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés

Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek

Eredeti
előirányzat (b)
0

2.Intézményi működési bevétel
3. Támogatások

0

4. Költségvetési támogatás
5. Irányító szervtől kapott támogatás

0

6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

7.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
9. Pénzügyi befektetések bevételei
10. Támogatásértékű bevételek
11. Tám.értékű működési bevételek

43 650
43 650

12. Tám.értékű felhalmozási bevételek
13. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

14. Működési célú pénzeszk. átvétel
15 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
18. Előző évek pénzmaradvány
igénybev.
19. Előző évek váll. maradvány
igénybev.
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele
21. Kötvények kibocsátásának bevétele

0
0

22. Hitelek

0

0
0

23. .Működési célú hitelek
24. Fejlesztési célú hitelek
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 650

26. Személyi juttatások

28 212

27. Munkaadót terhelő járulék

7 168

28. Dologi és egyéb folyó kiadások

8 270

29. Speciális célú tám. (szoc.segély)
30. Támogatás értékű kiadás
31. Lebonyolítási célú kiadás
32. Fejlesztési kiadások
33. Felújítási kiadások
34. Általános tartalék
35. Céltartalék
36. Hitel törlesztés
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
38. KIADÁS ÖSSZESEN

43 650

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)
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2. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Beruházási kiadások
2013.
2013. évi költségvetés
eFt-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
előirányzat
(b)

1. Fogorvosi rendelő
2. Hűtőgép (konyha)
3. Kalóriaszámítási program
4. Hídépítés
5. Fejlesztési kiadás összesen

Módosított
előirányzat ( c )

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz.
(e)

111
100
50
500
761

3. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások
2013.
2013. évi költségvetés
eFt-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti előirányzat
(b)

1. Önkormányzati bérlakások

254

2. Felújítási kiadások összesen

254

Módosított
előirányzat ( c)

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

4. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
2013. évi
költségvetés
eFt-ban
Megnevezés (a)
2013 (b) 2014 ( c)
2015 (d)
1. Intézményi működési bevétel
52 463
52 400
52 520
2. Önk. költségvetési támogatása
104 932
104 000
104 000
3. Támogatás értékű működési bevétel
59 837
59 800
59 800
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.
5. Irányító szervtől kapott támogatás
62 355
62 620
63 667
6. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.
13
13
13
7. Forgatási célú értékpapír
8. Működési célú hitel
9. Pénzmaradvány
15 260
16 167
10. Működési bevétel összesen
294 860
295 000
280 000
11. Személyi juttatás
85 637
85 700
85 700
12. Munkaadókat terhelő járulék
22 503
23 140
23 140
13. Dologi és egyéb folyó kiadás
50 130
51 635
42 728
14. Működési célú pénzeszköz átadás
6 825
6 725
6 725
15. Támogatás értékű működési kiadás
36 239
36 240
36 240
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16. Speciális célú támogatás
17. Intézményi finanszírozás
18. Működési célú kölcsönök nyújtása
19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20. Általános tartalék
21. Céltartalék
22. Működési kiadás összesen
23. Önk. felh. és tőke jell. bevétele
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
25. Támogatás értékű felh. bevétel
26. Felhalmozási célú áfa visszat.
27. Fejlesztési célú hitel
28. Pénzmaradvány
29. Felhalmozási bevétel összesen
30. Beruházási kiadások
31. Felújítási kiadások
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
34. Hosszú lejáratú hitel kamata
35. Céltartalék
36. Felhalmozási kiadás összesen
37. BEVÉTEL ÖSSZESEN
38. KIADÁS ÖSSZESEN

21 087
62 355

21 300
62 620

21 300
63 667

300
9 784

500
7 140

500

294 860

295 000

280 000

0

0

0
295 000
295 000

0
280 000
280 000

100

915
1 015
761
254

1 015
295 875
295 875

5. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
2013. évi költségvetési létszámkeret
2013. évi
költségvetés
fő

1. Önkormányzat

Eredeti létszám (a)
Főállású
(b)
Egyéb (c )
4,0
14,25

2. ebből önkormányzat

1,0

0,5

3. ebből képviselők és biz. tagok

0,0

8,0

4. ebből építményüzemeltetés

3,0

0,0

4. ebből egyéb foglalkoztatás

0,0

6,0

17,5

0,0

6. ebből étkezés

2,5

0,0

7. ebből pedagógus

9,0

0,0

8. pedagógiai asszisztens

1,0

0,0

9. ebből óvodatitkár

1,0

0,0

10. ebből dajka

4,0

0,0

11. Önkormányzati Konyha
12. Védőnő
13. Könyvtár
14. Közös Önkormányzati
Hivatal

3,0
1,0
1,0

0,0
0,0
0,5

9,0

0,0

15. Összesen

35,5

14,75

5. Mesevár Óvoda

Módosított létszám (d)
Főállású
(e)
Egyéb (f)

6. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2013. évi
költségvetés
eFt-ban

Bevétel (a)

Eredeti
Előirányzat
(b)

Módosított
előirányzat
(c)

Teljesítés
(d)

Kiadás (e)

Eredeti
előirányzat
(f)

1. Intézményi működési bevétel

52 463

20. Személyi juttatás

85 637

2. Önk. költségvetési támogatása

104 932

21. Munkaadókat terhelő járulék

22 503

3. Támogatás értékű működési bevétel

59 837

22. Dologi és egyéb folyó kiadás

50 130

23. Működési célú pénzeszköz átadás

6 825

4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.
5. Tám. kölcsönök visszatér.,
igénybevét.

24. Támogatás értékű működési kiadás

36 239

6. Forgatási célú értékpapír

13

25. Intézményfinanszírozás

62 355

7. Működési célú hitel

23. Speciális célú támogatás

21 087

8. Irányító szervtől kapott támogatás

62 355

9. Pénzmaradvány

15 260

24. Működési célú kölcsönök nyújtása
25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
26. Általános tartalék

300
9 784

27. Céltartalék
10. Működési bevétel összesen
11. Önk. felh. és tőke jell. bevétele
12. Véglegesen átvett felh. célú
pénzeszk.
13. Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel

294 860

100

28. Működési kiadás összesen
29. Felhalmozási kiadások

761

30. Felújítási kiadások

254

31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

14. Támogatás értékű felh. bevétel

32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

15. Kötvény kibocs. bevétele

33. Hosszú lejáratú hitel kamata

16. Fejlesztési célú hitel
17. Pénzmaradvány
18. Felhalmozási bevétel összesen
19. BEVÉTEL ÖSSZESEN

294 860

34. Céltartalék
915
1 015
295 875

35. Felhalmozási kiadás összesen
36. KIADÁS ÖSSZESEN

1 015
295 875

Módosított
előirányzat
(g)

Teljesítés (h)
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7. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2013.
2013. évi
költségvetés
Megnevezés (a)

1. Rendszeres szociális segély
2. Rendelkezésre állási támogatás
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
4. Ápolási díj (méltányossági)
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
6. Átmeneti segély
7. Temetési segély
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás
11. Beiskolázási segély
12. Köztemetés
13. Természetben nyújtott átmeneti segély
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.
15. Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi
ellátás
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
17. ÖSSZESEN
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj után)

Eredeti
előirányzat (b)

3 290
10 595
587
2 570
682
20
1 930
875
300
238

21 087
141

Módosított
Előirányzat
(c )

Teljesítés (d)

eFt-ban
% a mód.
Előir.-hoz visz.
(e)
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8. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla
2013. évi költségvetéshez
2013. évi
költségvetés
eFt-ban
Megnevezés (a)

Eredeti
előirányzat (b)

1. Helyi adók
2. Építményadó

5 495

3. Telekadó

5 360

4. Iparűzési adó

15 300

5. Idegenforgalmi adó

6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN
7. Átengedett központi adók
8. Gépjárműadó

26 155
4 446

9. Személyi jövedelemadó

10. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK
ÖSSZESEN
11. Egyéb közvetett támogatások

4 446

12. Illeték
13. Bírság, pótlék

820

14. Talajterhelési díj

40

15. Termőföld szja

70

16. Adókedvezmény
17. Adómérséklés

18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN

930

19. Céltartalék

20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

Módosított
Előirányzat
(c )

Teljesítés (d)

% a mód.
előir.-hoz visz. (e)

45 önkormányzati rendelethez
9. melléklet a a 1/2013.(II.7.)
Mány Község Önkormányzata
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2013
2013. évi
költségvetés
eFt-ban
Január (b)

Február (c )

Március
(d)

Április (e)

Május
(f)

Június
(g)

Július
(h)

Augusztus (i)

Szeptember (j)

Október
(k)

1. Működési bevételek

2 328

2 328

15 765

2 328

2 328

1 154

2 328

2 328

15 766

2 328

2 328

1 154

52 463

2. Költségvetési támogatások

5 247

14 690

7 345

8 395

8 395

8 395

8 395

8 395

8 395

8 395

8 395

10 493

104 932

3. Irányító szervi támogatás
4. Felhalmozási és tőke jellegű
bevétel

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 196

5 199

62 355

5. Támogatásértékű bevétel
6. Véglegesen átvett
pénzeszközök
7. Tám.kölcsönök, visszatér.,
értékpapír ért., kibocs. bev.
8. Ktgvetési hiány belső
finanszírozása

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 986

4 991

59 837

100

100

13

13

Megnevezés (a)

November (l) December (m)

16 175

Összesen (n)

16 175

9. Értékpapír értékesítés
10. Kötvények kibocsátása
11. Hitelek
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 932

27 200

33 292

20 905

20 905

19 731

20 905

20 905

34 343

20 905

20 905

21 950

295 875

13. Személyi juttatások

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 136

7 141

85 637

14. Munkaadót terhelő járulék
15. Dologi és egyéb folyó
kiadások

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 878

22 503

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

4 183

50 130

16. Speciális célú tám. (szoc.s.)

575

2 285

2 285

2 285

2 285

2 285

2 285

2 285

965

300

2 285

965

21 087

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 020

3 019

36 239

17. Támogatás értékű kiadás
18. Lebonyolítási célú kiadás
19. Intézményfinanszírozás

3 250
5 196

20. Beruházási kiadások

5 196

5 196

3 575
5 196

5 196

5 196

5 196

111

5 196

5 196

500

150

6 825
5 196

5 196

5 199

62 355
761

21. Felújítási kiadások

254

254

22. Általános tartalék

9 784

97884

300

300

23.. Céltartalék
24. Hiteltörlesztés
25. Kölcsönök nyújtása, értékp.
k.
26. KIADÁS ÖSSZESEN

21 979

23 800

26 939

23 689

23 689

23 689

23 689

24 189

26 094

21 704

23 691

32 723

295 875

27. TÖBBLET / HIÁNY

11 953

15 353

21 706

18 922

16 137

12 179

9 395

6 110

14 359

13 559

10 773

0

0
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10. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei
2013.
2013. évi
költségvetés

eFt-ban

Kedvezményezett (a)

Megnevezés (b)

Szerződés
szerinti összeg (c
)

1.

2012. december
31.-én fennálló
tartozás (d)
0

2013
(e)
0

2014
(f)
0

2. Összesen

11. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2013. évi költségvetés
2013.
eFt-ban
Megnevezés (a)
Összeg (b)
1. Adóelengedés
0
2. Adókedvezmény

0

3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

0

4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése

0

5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

6. Egyéb kedvezmény, elengedés

0

7. Összesen

0

2015
(g)
0

2016 (h)
0

12. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok
2013.
2013. évi költségvetés
eFt-ban
Megnevezés (a)
Összeg (b)
1. Kötelező feladatok
141 958
Óvoda fenntartása, működtetése
46 923
Könyvtár és művelődési ház fenntartása, működtetése
5 113
Önkormányzati Konyha fenntartása, működtetése
11 351
Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás
36 845
Belső ellenőrzés
2 134
Közvilágítás
3 290
Hulladékgazdálkodás
384
Vízgazdálkodás
1 905
Szociális feladatok
22 599
Ügyeleti ellátás, foglalkozás egészségügy, védőnői ellátás
3 775
Területfejlesztés
58
Közfoglalkoztatás
7 481
Kistérségi feladatok
100
2. Önként vállalt feladatok
Rendezvények
Civilek támogatása
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
Egyházak támogatása
Mányi Hírmondó

6 816
1 266
3 350
600
1 200
400

3. Állami (államigazgatási) feladatok
76 327
Közös hivatal fenntartása, működtetése
43 650
Közös hivatalhoz hozzájárulás
4 082
4. Összesen
225 101
13. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2013. évi
költségvetés
2013.
eFt-ban
Projekt azonosító (a)
(b)

Bevétel

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

(d)

(e)

(c )
Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

(f)

(g)

(h)

(i)

1. Támogatásértékű bevételek
2. Pénzforgalom nélküli bevétel
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

4. Személyi juttatások
5. Munkaadót terhelő járulék
6. Dologi és egyéb folyó kiadások
7. KIADÁS ÖSSZESEN

14/A. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Címrend (bevételek)
2013. évi költségvetés
2013.
eFt-ban
Cím (b)
Fejezet (a)
Alcím (c)
1. Önkormányzat
1. Helyi önkormányzat
1. Működési bevételek
2. Mesevár Óvoda
2. Költségvetési támogatások
3. Könyvtár
3. Felhalmozási és tőke jellegű bev.
4. Konyha
4. Iránító szervtől kapott támogatás
5. Közös Hivatal
5. Támogatásértékű bevételek
6. Véglegesen átvett pénzeszközök
7. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti
elszámolások
8.. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
9. Értékpapírok értékesítésének bevétele
10. Kötvények kibocsátásának bevétele
11. Hitelek

14/B. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Címrend (kiadások)
2013. évi költségvetés
2013.
eFt-ban
Fejezet (a)
1. Önkormányzat

Cím (b)
1. Helyi önkormányzat
2. Mesevár Óvoda
3. Könyvtár
4. Konyha
5. Közös Hivatal

Alcím (c)
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)
5. Támogatás értékű kiadás
6. Lebonyolítási célú kiadás
7. Intézményi finanszírozás
8. Fejlesztési kiadások
9. Felújítási kiadások
10. Általános tartalék
11. Céltartalék
12. Hitel törlesztés
13. Kölcsönök nyújtása, értékp.

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
8/2012. (II.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: Döntés a helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2013. évi pályázat kiírásával
kapcsolatosan
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert,
hogy a 2013. évi, a civil szervezetek támogatása érdekében a szükséges pályázatot írja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
18 óra 01 perckor Hopka Rita pénzügyi vezető távozik.
3. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( )
önkormányzati rendeletét a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
szóló 15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezései adtak lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy meghatározzák a tiltott,

kirívóan közösségellenes magatartásokat, és az emiatt kiszabható helyszíni bírság, illetve
közigazgatási bírság mértékét.
Az Alkotmánybíróság azonban az alábbiak szerint döntött, amely kihatással van az
önkormányzatok rendeletalkotási jogára is:
„Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozata a közterület életvitelszerű lakhatásra
való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések
megsemmisítéséről
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alkotmányellenes,
ezért megsemmisíti.
186. § (1) Aki a közterület belterületét rendeltetésétől eltérő módon, életvitelszerű lakhatás
céljára használja, illetve életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságokat közterületen tárol,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés nem állapítható meg, ha a feladat
ellátására kötelezett önkormányzat a hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki
helyszíni bírságot.
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontja
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
51. § (1)–(3)
(4) A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat
tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás
elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság,
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az
önkormányzat saját bevételét képezi.
143. § e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait;
3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)–(3) bekezdéseiben a „vagy
önkormányzati rendelet” szövegrész alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
94/B. §439 (1) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, a hatóság elkobozza
azt a dolgot,
a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,
b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,
c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre,
d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog
elszállítása céljából használtak,
e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával
mástól kapott.

(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében
a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértő tulajdona, kivéve, ha a
tulajdonos a jogsértésről előzetesen tudott és a dolog ilyen célú használatába beleegyezett,
b) az elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az a jogsértőre vagy a dolog tulajdonosára a
jogsértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.
(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete már megalkotta a kirívóan közösségellenes
magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és a
szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.) önkormányzati
rendeletét, de ez a fenti jogszabályváltozások következtében jogszabályellenessé vált, ezért a
rendelet nagy részének hatályon kívül helyezése, rendeletmódosítással szükséges.
Személy szerint úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróság döntése ellentétes az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjával, amelyre hivatkozással most éppen vissza kell vonjuk a
korábbi rendeletünket. Ugyanis ez ad felhatalmazást az Önkormányzatoknak arra, hogy a helyi
viszonyok szabályozására rendeleteket alkossanak. Biztos vagyok abban, hogy a Képviselőtestület közös munkájával tavaly megalkotott rendeletünk szankcionáló pontjait valamilyen
módon hamarosan újból életbe léptethetjük, hiszen az Országgyűlésnek célja, hogy ezt a
területet az Önkormányzatok hatáskörébe visszautalja. Azonban az AB döntése egyelőre köt
minket, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati
rendeletét a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete
a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan
közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól és a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet 1. § - 8. §-a.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 2/2013. (II.7.) önkormányzati
rendeletét a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül
helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan
közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól és a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet 1. § - 8. §-a.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )
önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. )
önkormányzati rendelet módosításáról

4.Napirendi

pont:

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény jelentősen
megváltoztatta a szilárd hulladékszállítás rendszerét. Ezek a változások kihatással vannak a
települési önkormányzatok rendeletalkotási jogára is.
A törvény tételesen meghatározza, hogy milyen életviszonyokat szabályozhat a települési
önkormányzat 2013. január 1-jét követően:
„35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
tartalmát,
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a

közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több
tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és
az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;
f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”
Ahogyan a fentiekből látható, megszűnt a települési önkormányzatnak az a joga, hogy a
hulladékszállítási díjat meghatározza. A díj meghatározása ezt követően a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter feladata lesz.
„38. § (2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.”
Addig azonban, amíg ez a miniszteri rendelet nem születik meg, a 2012. évi díjat a
közszolgáltató emelheti meg, legfeljebb azonban 4, 2 %-kal.
„91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. évre az e §ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.
(2) A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet
hatálybalépéséig a közszolgáltató – a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű
díjat alkalmazhat.
(3) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2012. december 31-én hatályos
települési önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a (2)
bekezdés szerinti díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest
alkalmazhatja.
(4) Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
szerződés alapján a települési önkormányzat vagy a törvény hatálybalépésekor működő
települési önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt, illetve a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatást vett igénybe, és ilyen
támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a
szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba
beépítheti, és a (2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat.
(5) Ha a közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti esetben a (2) vagy (3) bekezdés szerint
alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat kíván alkalmazni, a közszolgáltató a Hivatalhoz
benyújtott kérelmében részletesen és teljes körűen alátámasztja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják.

(6) Az a közszolgáltató, amely működését e törvény hatálybelépését követően kezdte meg, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja. A
közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott kérelemben részletesen és teljes körűen alátámasztja,
hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
mely körülmények és milyen mértékben indokolják.
(7) A (4) és (6) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a díjemelésre, illetve a díjmegállapításra
vonatkozó kezdeményezést közigazgatási hatósági eljárás keretében 45 napon belül bírálja el. A
Hivatal a kezdeményezésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja a díjemelés, illetve a
díjmegállapítás mértékét azzal, hogy az a kezdeményezésben megjelölt mértéknél nem lehet
magasabb.”
Mivel a Tisztelt Képviselő-testület a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011.
(XII.29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete tartalmazza a hulladékszállítási közszolgáltatási
díjakat, azt a fentiek alapján hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ennek megfelelően elkészített
rendeletmódosítási javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2013. ( ) önkormányzati rendeletét
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontjában, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a, 38. § (2) bekezdése, valamint a 91. § (1)-(7)
bekezdése alapján a következőt rendeli el:
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
5/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:

Tárgy: Döntés a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a települési
szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
szóló /2013. ( ) önkormányzati rendeletét
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs képviselői kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
3/2013.(II.7.) önkormányzati rendeletét
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke
(1) bekezdés a) pontjában, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a, 38. § (2) bekezdése, valamint a 91. § (1)(7) bekezdése alapján a következőt rendeli el:
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
2. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

5. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza a
kötelezően szabályozandó és nyújtandó szociális ellátásokat.
„25. § (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) átmeneti segélyt,
bc) temetési segélyt;
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”
A Törvény meghatározza az alanyi jogon járó ápolási díjat, és lehetőséget ad az
önkormányzatok számára, hogy méltányossági ápolási díjat vezessenek be.
„43/B. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek fennállása esetén – ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A
jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi
jogosultsági feltételt nem írhat elő.
(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítása
során a 41–43. §-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”
(3) A települési önkormányzat rendeletében szabályozhatja, hogy az ápolást végző személy a
kötelezettségét mely esetekben nem teljesíti [42. § (2) bek. b) pont], valamint a házi
segítségnyújtást nyújtó szolgáltató, intézmény feladatait ezen kötelezettség teljesítésének
ellenőrzésében.”
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 17/2011.
(XII.12.) önkormányzati rendelete méltányossági ápolási díj megállapítását tette lehetővé az
alábbiak szerint:
„8. § Méltányossági ápolási díjat állapíthat meg a Humánerőforrások Bizottság annak a Mány
községben lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg,
állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló esetén az öregségi nyugdíjminimum 150 %át.
9. § A méltányossági ápolási díj megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a házi
segítségnyújtás vezetőjének igazolását arról, hogy az ápolási feladat házi segítségnyújtás
keretein belül nem megoldható.
10. § Az ápolási kötelezettség keretén belül gondoskodni kell az ápolt egészségügyi ellátásáról,
személyes- és környezeti tisztasági körülményeiről, alapvető szociális ellátásáról, legalább napi
háromszori megfelelő mennyiségű étkezéséről, rendszeres felügyelet biztosításáról.”
Ez a szabályozás azonban már szigorúbb volt a korábbiakhoz képest, amely tükrözte, hogy az
önkormányzat egyre szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezik.

A 2013. január 1-től azonban, az önkormányzatok finanszírozásának alapvető megváltozásával,
már a fenti korlátozott lehetőségű méltányossági ápolási díj ellátás biztosítására sincs
lehetőségünk, ezért javaslom, hogy a méltányossági ápolási díj megállapításának lehetőségét a
rendeletünkből töröljük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-területet, hogy az ennek megfelelően elkészített rendeletmódosítási
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati
rendeletét a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 43/B. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
2. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet II.
fejezet 8. , 9. és 10. §-a.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
6/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés Mány Község Önkormányzata szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a szociális
ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
megalkotását.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Török Péter képviselő:
Hány embert érint ez az ellátás?
Ugron Zoltán Gábor polgármester :
Jelenleg, ha jól tudom 4 fő részesül ebben az ellátásban. Az Önkormányzatnak ez éves szinten
megközelítőleg 1 millió 700 ezer Ft-ba kerül, ami nagyon sok.
Sajnos, sokszor előfordul az is, hogy olyanok nyújtják be az igényt, akik munkával nem
rendelkező fiatalok, és a munkanélküliség lefedésére papíron ápolják a tartósan beteg
nagypapát, akit egyébként a valóságban az idős nagymama lát el napi szinten.
Bálint Istvánné képviselő:
Környezettanulmányt kell végezni és abból kiderül, hogy van-e olyan személy a családban, aki
el tudja látni a nagypapát.
Ugron Zoltán Gábor polgármester :
Csak az a probléma, hogy a rossz jogszabályok szerint a környezet-tanulmányt az ápoló
személynél kell végezzük, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy szociálisan valóban rászorulóe, és nem az ápoltnál, arról nem is beszélve, hogy az ápolt bárhol lakhat az országban.
Dr. Török Péter képviselő:
Úgy vélem, hogy ez az összeg éves szinten valóban nagyon sok, viszont segítséget kell
nyújtanunk azoknak az ápoltaknak, akiknek az ellátása a rendelet módosításával megszűnik.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A rendelet módosítása 3 hónap múlva lép hatályba, ez idő alatt van lehetőségünk rá, hogy
tájékoztassuk az ápoltakat, illetve családjukat, hogy milyen lehetőségük van, ide értve a házi
segítségnyújtás keretében történő ellátásról való tájékoztatást is.
Dr. Török Péter képviselő:
Ez így megnyugtató lenne, javaslom, hogy 3-4 hónap múlva készítsünk felmérést, hogy hogyan
alakult az érintettek sorsa?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a az alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 4/2013.(II.7.) önkormányzati
rendeletét a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4 /2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 43/B. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
2. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet II.
fejezet 8., 9. és 10. §-a.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

6. Napirendi pont: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének

elfogadására
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény számos rendelkezése érinti az önkormányzatok
gazdálkodását, így szükséges az új törvények, illetve az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet közötti
jogharmonizáció biztosítása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lépcsőzetesen lép
hatályba, a már hatályos rendelkezései hatályon kívül helyezték a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó részét, valamint
módosították az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó részt. A régi önkormányzati
törvény 78-80/B. §-ai egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek. Az önkormányzati
vagyonra vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) tartalmazza.
Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a
nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost
megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes
jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének
feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg.
A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába sorolható: a már korábban is
létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, minden más
vagyonelem az üzleti vagyon része. Az Nvtv. a törzsvagyonon belül új kategóriaként bevezeti
a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon fogalmát. Eszerint a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá
tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és
eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló
létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére
átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. (5. § (3)
bekezdés).
A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az
önkormányzati törzsvagyon részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény, vagy a
helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
(önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint korlátozottan forgalomképes vagyonná
nyilvánít.
A törvény jelentős mértékben szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét a korábbi
szabályozáshoz képest, így ez elsősorban az állam és a helyi önkormányzat szervei,
intézményei, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
jogosultak a jövőben a nemzeti vagyon kezelésére.
A nemzeti vagyonról szóló törvény továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga
térítésmentesen átruházható a közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között,
ezen kívül rögzíti, hogy az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási
joga van.
Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja:
„9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. §
(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.”
A vagyongazdálkodási terv célját az alábbiakban fogalmazza meg a törvény:
„7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A
nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az
állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.”
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat:
Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata,
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.
A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon hasznosításának formái:
1. bérbeadás,
2. használatba adás,
3. elidegenítés,
4. az önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban az
önkormányzat vagyonrendelete alapján, bérleti szerződés keretében tehető meg. A
bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos
pályáztatás szükséges.
2. Használatba adás
Amennyiben nincs fizetőképes kereslet az önkormányzati vagyontárgy bérletére, a
vagyonmegóvás érdekében törekedni kell annak használatba adására.
3. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését az önkormányzati vagyonrendelet
előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban további anyagi
hasznot hozó fejlesztési kiadásokra, másodsorban egyéb közösségi fejlesztésekre,
felújításokra kell fordítani, illetve az esetleges ilyen jellegű fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgálhat. Működési kiadásokra csak kritikus helyzetben
szabad felhasználni.
4. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Az eddig nem hasznosított telek ingatlanok jogállásának rendezése érdekében feltáró munka
és a használókkal bérleti szerződés kötése szükséges.
f) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás folyamatos aktualizálására, különös
tekintettel a viziközművek átadására és a bérleti szerződések változására.
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg a Mányi Testgyakorlók Köre SE által használt
ingatlan vagyonkezelésének rendezése.
d) Az önkormányzat beruházásában Mány Község területén szükséges a
- Művelődési ház felújítása,
- csapadék vízelvezető árkok kiépítése, rendezése,
- a Kossuth utca úgynevezett „főszegi” részének felújítása,
- a Rákóczi úton gyalogos híd megépítése a Sajgó patak felett.
Ezek érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva
hozza meg határozatait.
e) Minden önkormányzati intézmény energia-hatékonyságának növelése.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ugron Zoltán polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
7/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
Mány Község Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy Mány Község
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadásra javasolja.

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
9/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.
A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon hasznosításának formái:
1. bérbeadás,
2. használatba adás,
3. elidegenítés,
4. az önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban az
önkormányzat vagyonrendelete alapján, bérleti szerződés keretében tehető meg. A
bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében
folyamatos pályáztatás szükséges.
2. Használatba adás
Amennyiben nincs fizetőképes kereslet az önkormányzati vagyontárgy bérletére, a
vagyonmegóvás érdekében törekedni kell annak használatba adására.
3. Vagyon értékesítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését az önkormányzati vagyonrendelet
előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban további anyagi
hasznot hozó fejlesztési kiadásokra, másodsorban egyéb közösségi fejlesztésekre,
felújításokra kell fordítani, illetve az esetleges ilyen jellegű fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgálhat. Működési kiadásokra csak kritikus helyzetben
szabad felhasználni.
4. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Az eddig nem hasznosított telek ingatlanok jogállásának rendezése érdekében feltáró
munka és a használókkal bérleti szerződés kötése szükséges.
f) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás folyamatos aktualizálására,
különös tekintettel a viziközművek átadására és a bérleti szerződések változására.
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg a Mányi Testgyakorlók Köre SE által
használt ingatlan vagyonkezelésének rendezése.
d) Az önkormányzat beruházásában Mány Község területén szükséges a
- Művelődési ház felújítása,
- csapadék vízelvezető árkok kiépítése, rendezése,
- a Kossuth utca úgynevezett „főszegi” részének felújítása,
- a Rákóczi úton gyalogos híd megépítése a Sajgó patak felett.
Ezek érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva
hozza meg határozatait.
e) Minden önkormányzati intézmény energia-hatékonyságának növelése.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási
terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ugron Zoltán polgármester
18.54 –kor Ugron Zoltán Gábor polgármester 5 perc szünetet rendel el.
19.00-kor szünetnek vége

7.Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles felülvizsgálni a költségvetési
intézményeknél alkalmazott, az ellátottakat érintő étkezési térítési díjakat, és dönthet azok
módosításáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 147. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj összegét helyi önkormányzat által
fenntartott intézmény esetében a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Ugyanezen
jogszabály 148.§ (3) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés)
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag-költségének egy ellátottra jutó napi
összege.
Az étkezési térítési díjakat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési
díjakról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet mellékletében határoztuk meg az
alábbiak szerint:
„Melléklet az 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez
1. Az általános iskolai étkezési térítési díj: 370,-Ft.
Ebből reggeli:
74,- Ft
ebéd:
240,50 Ft
uzsonna: 55,50 Ft
2. A Napközi otthonos óvodában az étkezési térítési díj: 370,-Ft.
Ebből reggeli: 74,- Ft
ebéd:
240,- Ft
uzsonna: 56,- Ft
A rendeletalkotás óta eltelt egy évben emelkedtek mind az élelmiszerárak, mind az
energiaárak, ezért szükség lenne az étkezési térítési díjak emelésére is.
Mivel az önkormányzatok finanszírozásának változása miatt nem kapunk arra az államtól
támogatást, hogy a megemelkedett bekerülési költség és a beszedett étkezési térítési díj közötti
különbséget fedezni tudjuk, kénytelenek vagyunk az áremelkedéseket a szolgáltatást
igénybevevőkre áthárítani.
A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. (
) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2)
bekezdésében, a 151. § (9) bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőt rendeli el.
1. § Az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.
2. § A rendelet 2013. március 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
Melléklet az /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

1. Az általános iskolai étkezési térítési díj: 380,-Ft.
Ebből reggeli:
75,- Ft
ebéd:
250,- Ft
uzsonna:
55,- Ft
2. A napközi otthonos óvodában az étkezési térítési díj: 380,-Ft.
Ebből reggeli:
75,- Ft
ebéd:
250,- Ft
uzsonna:
55,- Ft
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
8/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja az önkormányzat
intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendeletet.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 5/2013. (II.7.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és
(2) bekezdésében, a 151. § (9) bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőt rendeli el.
1. § Az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.
2. § A rendelet 2013. március 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Melléklet az 5/2013. (II.7.) önkormányzati rendelethez
3. Az általános iskolai étkezési térítési díj: 380,-Ft.
Ebből
reggeli:
75,- Ft
ebéd:
250,- Ft
uzsonna:
55,- Ft
4. A napközi otthonos óvodában az étkezési térítési díj: 380,-Ft.
Ebből
reggeli:
75,- Ft
ebéd:
250,- Ft
uzsonna:
55,- Ft
8. Napirendi pont: Az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban álló dolgozók,
valamint az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület rendeletben köteles megállapítani az gyermekek napközbeni ellátása során
alkalmazandó és a szociális rászorultságuk folytán étkezők étkezési térítési díját.

Az Önkormányzat azonban étkezést biztosíthat az Önkormányzattal és intézményeivel
munkaviszonyban álló dolgozóknak, valamint az „idegen” étkezőknek. Ezen étkezési térítési díjak
esetében a Képviselő-testület nem alkot rendeletet, határozattal dönt.
Ezeken az esetekben az étkezési térítési díj meghatározásánál nem csak a nyersanyagnormát, hanem az
rezsit (pl. dolgozók munkadíját, energiát) is figyelembe kell venni, és az ár hasznot is tartalmazhat.
A fenti szabály alkalmazásával Pataky Józsefné, a két konyha élelmezésvezetője 700,-- Ft térítési díjat
javasol, ezért javaslom, hogy ennek összege 700,- Ft legyen.
Az un. „idegen étkezőt” részére magasabb árat is alkalmazhatnánk. Az élelmezésvezető javaslata
szerint 920,- Ft lenne.
A fentiek miatt a következő határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel, valamint az önkormányzat illetékességi területén
működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. március 1-től az
Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban, valamint az önkormányzat illetékességi
területén működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók étkezési térítési díja
700,- Ft/adag, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 920,- Ft/adag.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
9/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel, valamint az önkormányzat illetékességi
területén működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók, valamint
az „idegen” étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja a 2013. március 1-től az Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban,
valamint az önkormányzat illetékességi területén működő nevelési, oktatási intézménynél
munkaviszonyban álló dolgozók étkezési térítési díja 700,- Ft/adag, az un. „idegen étkezők”
étkezési térítési díja 920,- Ft/adag.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
10/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: Az Önkormányzattal és intézményeivel, valamint az önkormányzat illetékességi területén
működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók, valamint az „idegen”
étkezők étkezési térítési díjának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. március 1-től az
Önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban, valamint az önkormányzat illetékességi
területén működő nevelési, oktatási intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók étkezési térítési
díja 700,- Ft/adag, az un. „idegen étkezők” étkezési térítési díja 920,- Ft/adag.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

/2013. (
)
önkormányzati rendelete a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 6/2012. (III.1.) önkormányzati rendeletének mellékletében az alábbiak
szerint határozta meg a szociálisan rászorultak étkezési térítési díját:
Melléklet a 6/2012. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az étkezési térítési díj:
1. annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetén 150%-t, napi 375,- Ft.
2. minden egyéb esetben napi 900,- Ft.”
A rendeletalkotás óta eltelt egy évben emelkedtek mind az élelmiszerárak, mind az
energiaárak, ezért szükség lenne az étkezési térítési díjak emelésére is.
Mivel az önkormányzatok finanszírozásának változása miatt nem kapunk arra az államtól
támogatást, hogy abból a tényleges bekerülési költség és a beszedett étkezési térítési díjat
fedezni tudjuk, kénytelenek vagyunk az áremelkedéseket a szolgáltatást igénybevevőkre
áthárítani.
A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. (II.7.) önkormányzati
rendeletét a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1.) önkormányzati
rendeletének módosítását.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdése és 132. § (4)
bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1.) önkormányzati
rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
Melléklet az /2013. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Az étkezési térítési díj:
1. annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetén 150%-t, napi 380,- Ft.
2. minden egyéb esetben napi 920,- Ft.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
10/2013. (II.4.) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: A szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításának elfogadása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosítását
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 6/2013. (II.7.) önkormányzati
rendeletét a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló
6/2012. (III.1.)
önkormányzati rendeletének módosítását.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdése
és 132. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról szóló 6/2012. (III.1.) önkormányzati
rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Melléklet az 6/2013. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Az étkezési térítési díj:
1. annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetén 150%-t, napi 380,- Ft.
2. minden egyéb esetben napi 920,- Ft.
10. Napirendi

pont: Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint a Mesevár Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti
munkamegosztás rendjét és az önállóan működő költségvetési szervnek a pénzeszközökkel
való rendelkezésének lehetőségét szabályozni kell.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„10. § (3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(4) A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel
rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel
rendelkező gazdasági vezető irányítja.
(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és
működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint:
„[Az Áht. 10. § (1)–(3) bekezdéséhez és 109. § (1) bekezdés 13. pontjához]
7. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv
c) az önkormányzati hivatal,
(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek – az (1) bekezdésben foglalt
költségvetési szerveken kívül – az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely
a) jelentős terjedelmű és összetett közfeladatokat lát el,
b) a közfeladat ellátásában országos, megyei vagy egyéb, a településinél nagyobb területi
jellegű illetékességgel jár el, vagy
c) esetén a közfeladat terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az
alaptevékenység ellátását támogató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti egységek
működtetése e besorolást indokolja.
(3) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be különösen,
amely
a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik – ideértve a jogszabályban szakmai
alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is – és szakmai
alaptevékenysége nem eszközigényes, vagy
b) a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását
nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által elláthatók.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala vezetőjének igazgatásszervezői vagy
állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, okleveles közgazdász képesítéssel, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel, a pénzügyi források és a vagyon mértékének
megfelelő vezetési-szervezési és pénzügyi-gazdasági ismeretekkel, szakmai és vezetői
gyakorlattal rendelkező, pályázati úton kiválasztott természetes személy nevezhető ki.
8. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv
a) az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
b) egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően
rendelkezik.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő
költségvetési szerv számára a 10. § szerint ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak,
amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.
4. A (2) és (3) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az irányító szerv az
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, továbbá
elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.”
A fent említett önkormányzati hivatal Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége helyett 2013.
január 1-től a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, amely mind Mány, mind Óbarok községek
és intézményei gazdálkodási feladatait ellátja. Ennek megfelelően szövegeztük meg a Mesevár
Óvodával kötendő együttműködési megállapodást is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt együttműködési
megállapodást megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mesevár
Óvodával kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást. Egyben
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a megállapodást
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?

Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ami talán még említésre méltó változás az előzőekhez képest, hogy az óvoda munkaügyeinek
intézését vissza adjuk az óvodavezetőnek, tekintettel arra, hogy a Hivatal dolgozóinak a
leterheltsége igen nagy, és egyébként is az óvodavezető az ott dolgozók munkáltatója.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
11/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Mesevár Óvodával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mesevár
Óvodával kötendő, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást. Egyben
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a
megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.
11. Napirendi pont: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jelenleg is van Önkormányzatunknak
együttműködési megállapodása, de a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
szerint:
„80. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január
31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja:
„27. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló
törvény szerinti megállapodásban rendezik.
A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte és az egyéb jogszabályváltozások egyébként
is indokolnák az együttműködési megállapodás módosítását, ezért az időközben létrejött
változásokat is figyelembe véve módosított együttműködési megállapodást készítettük el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt együttműködési
megállapodást megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mányi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
eredményeképpen létrejött, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a
megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
12/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat

Tárgy: A Mányi
megállapodás

Német

Nemzetiségi

Önkormányzattal

kötendő

együttműködési

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mányi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
eredményeképpen létrejött, az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Mány Község Önkormányzata nevében a
megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
Dr. Majoros Ildikó jegyző:

A következő napirendünket zárt ülés keretében kell folytatassuk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Köszönöm jegyző asszony figyelmeztetését, kérem a Tisztelt Vendégünket, hogy hagyja el a
termet! Köszönöm.
A vendég 19 óra 15 perckor távozik.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

A nyílt ülést 19 óra 15 perckor berekesztem.
20 óra 23 perckor folytatódik a nyílt ülés .
14. Napirendi pont: A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. szeptember 1-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
amely kimondja:
„97. § (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti
közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben
foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a
kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési
intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles
2013. április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt
megszüntetni.”
Tehát Óvodánk alapító okiratának felülvizsgálatát, és az új törvényhez történő igazítását 2012.
december 31-ig el kellett végeznünk.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően el is végeztük a felülvizsgálatot, és a Tisztelt
Képviselő-testület az alapító okiratot módosította is, a 161/2012. (XII.19.) önkormányzati
határozattal.
Az alapító okirat módosításról megküldtük a határozatokat a Magyar Államkincstárnak, aki
azt hiánypótlásra adta vissza.
A felhívásnak megfelelően elkészítettük a határozat módosítását, és kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapító okirat módosítást és azok egységes szerkezetbe foglalt okiratát
elfogadni szíveskedjenek.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról szóló 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi
alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
„5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”
2. Az alapító okirat 9./ pontja az alábbiak szerint változik:
„9./ Az intézmény típusa Köznevelési intézmény, Óvoda
3. Az alapító okirat 10./ pontja az alábbiak szerint változik:
„10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés”
4. Az alapító okirat 13./. pontja az alábbiak szerint változik:
„13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.”
5. Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint változik:
„15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak
jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti
jogviszony.”
6. Az alapító okirat 16./ pontja az alábbiak szerint változik:

16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:
„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja
a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket,
a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes
nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus
vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi
jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő
oktatási érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy
egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály szerint részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó,
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés
lehetőségeinek megteremtése.”
7. Az alapító okirat 17./. pontja az alábbiak szerint változik:
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
8. Az alapító okirat 19./ pontja az alábbiak szerint változik:
„19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.”
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának
módosítását a 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítását a 13/2013. (II.6.)
határozatával hagyta jóváhagyta.
Mány, 2013. február 6.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba
vétel napja hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi
alapító okirat módosítást adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.)
ÖH sz., 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a
111/2009. (XII.16.) ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.), a 29/2012. (III.28.), a
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozattal, valamint a /2013. (II.6.) önkormányzati
határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító
okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
a /2013. (II.6.) önkormányzati határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati
határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda

10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője óvodavezető,
akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével és anyagi
felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak
jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján alkalmazotti
jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:
„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja
a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket,
a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes
nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus
vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi
jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő
oktatási érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy
egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály szerint részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó,
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés
lehetőségeinek megteremtése.”

17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem
rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező
Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az
intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához
szabadon használja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti
rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a
52/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001.
(VIII.08.) ÖH sz., a 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH
számú, a 111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal, a 103/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.), 133/2012.
(XI.28.), 161/2012. (XII.19.), önkormányzati határozattal, valamint az azt módosító /2013.
(II.6.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány 2013. február 6.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére
8 napon belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
13/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról szóló 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
Alapító Okiratát 2013. január 1. hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az
alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1. Az alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
„5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.”

2. Az alapító okirat 9./ pontja az alábbiak szerint változik:
„9./ Az intézmény típusa Köznevelési intézmény, Óvoda
3. Az alapító okirat 10./ pontja az alábbiak szerint változik:
„10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés”
4. Az alapító okirat 13./. pontja az alábbiak szerint változik:
„13./ Gazdákodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.”
5. Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint változik:
„15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak
jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
alkalmazotti jogviszony.”
6. Az alapító okirat 16./ pontja az alábbiak szerint változik:
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:
„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes
képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös
tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az
ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell
közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló,
a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a
gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban
vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő
oktatási érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy
egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály
szerint - részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés,
továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez
igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.”
7. Az alapító okirat 17./. pontja az alábbiak szerint változik:
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020

Óvodai nevelés

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
8. Az alapító okirat 19./ pontja az alábbiak szerint változik:
„19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.”
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának
módosítását a 161 /2012. (XII.19.) önkormányzati határozat módosítását a 13/2013. (II.6.)
határozatával hagyta jóváhagyta.
Mány, 2013. február 6.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 2. határozati javaslatot?

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
14/2013. (IL.6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba
vétel napja hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az
alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001. (VIII.08.)
ÖH sz., 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH sz. és a
111/2009. (XII.16.) ÖH sz., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.), a 29/2012. (III.28.), a
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozattal, valamint a 13/2013. (II.6.) önkormányzati
határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító
okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
Az intézmény feladatellátási helye: 2065 Mány, Mester sor 17.
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4./ Az intézmény fenntartója: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
5./ Az intézmény működtetője: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat

17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
133/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat
a 13/2013. (II.6.) önkormányzati határozattal módosított 161/2012. (XII.19.) önkormányzati
határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény, Óvoda
10./ Nemzetiségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője
óvodavezető, akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki. Felmentésével
és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
15./ Az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottainak
jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. §-a szerint:

„3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes
képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös
tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az
ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell
közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló,
a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a
gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban
vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő
oktatási érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy
egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában - külön jogszabály
szerint - részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés,
továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez
igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett nem
rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
21./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát képező
Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza.
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához
szabadon használja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti
rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a
52/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH sz., a 34/2001.
(VIII.08.) ÖH sz., a 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 48/2009. (V.27.) ÖH
számú, a 111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozatokkal, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal, a 103/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal, a 29/2012. (III.28.), 133/2012.
(XI.28.), 161/2012. (XII.19.), önkormányzati határozattal, valamint az azt módosító 13/2013.
(II.6.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány 2013. február 6.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.részére 8 napon belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.
14.Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e valakinek bejelenteni valója?
Szabó Zoltán alpolgármester:

Én a felől érdeklődöm, hogy a jelenlegi erdélyi események kapcsán, az Önkormányzat kitűzi-e a Hivatal
épületére a székely zászlót?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, szándékom folyamatban van, valószínűleg a holnapi nap folyamán ez meg is fog történni.
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 20 óra 53 perckor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

