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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. március 27-én, 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
Szabó Zoltán alpolgármester
Igazoltan távol:
Bálint Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Jelen vannak továbbá:
Hopka Rita pénzügyi vezető
Rácz Andrea jkv. vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 3 fő
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeinket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes.
A meghívóban közöltek szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. március 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés
2. Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 2013. évi bérleti díja
4. Döntés bankváltásról
5. A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
6. Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
7. Útlezárás kezdeményezése
8. Javaslat közterület elnevezésére
9. Ingatlanvételár meghatározása
10. Együttműködési megállapodás a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel
11. Bejelentések
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Zárt ülés:
12. Élelmezésvezetői pályázatok elbírálása
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
15/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. március 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
2. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés
2. Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 2013. évi bérleti díja
4. Döntés bankváltásról
5. A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
6. Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
7. Útlezárás kezdeményezése
8. Javaslat közterület elnevezésére
9. Ingatlanvételár meghatározása
10. Együttműködési megállapodás a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel
11. Bejelentések
Zárt ülés:
12. Élelmezésvezetői pályázatok elbírálása
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Legutóbbi ülésünkön a bejelentések napirendnél tettem ígéretet, hogy az erdélyi testvéreinkkel való
szolidaritásunk jeleként kitűzöm a hivatal épületére a székely zászlót. Ezt már másnap meg is tettem a
családi darabbal, és a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt róla, hogy Mány az elsők között csatlakozott a
felhíváshoz. A következő héten a kezdeményező Budafok-Nagytétény önkormányzatánál a
Tisztességes Választásokért Egyesület ajándékaként sajtónyilvános esemény keretében kiosztott zászlók
közül egyet én is átvettem, azóta az lobog a homlokzaton.
Február 9-én a Történelmi Vitézi Rend szervezte nagyon szép ünnepség keretében emlékeztünk meg a
Mányról bevonult és a Donnál hősi halált halt katonákról, illetve a Budai Várból kitört és Mányig
eljutott magyar katonákról. Az ünnepségen mondott beszédemben az áttörés 70. évfordulóján arra
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hívtam fel a figyelmet, hogy nem csak a hősi halottak, az eltűntek, sebesültek előtt kel fejet hajtanunk,
hanem minden katona és munkaszolgálatos előtt, aki a II. Magyar Honvéd Hadsereg tagjaként
hazánkért szolgált. Utána az Önkormányzat nevében koszorúztam alpolgármester úrral közösen, majd
az önkormányzati konyhán a Bokodi család adományaként kapott birkából készült pörkölttel
vendégeltük meg a résztvevőket.
A következő héten Gödöllőn vettem részt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett
konferencián, melynek témája az önkormányzatok költségvetésének idei anomáliái voltak. A közel 500
polgármester együtt állapította meg, hogy az idei, feladatalapú finanszírozás nagyon sok olyan
feladattal nem számol – és ezáltal nem finanszírozza azokat –, amelyek ugyanakkor a kistelepülések
mindennapjaihoz hozzá tartoznak. Ezzel – hozzánk hasonlóan – minden saját bevétellel nem vagy csak
alig rendelkező település szembesül: csak vagyonvesztéssel tudnak működni, illetve ha vagyonuk sincs,
akkor nem képesek mérlegegyensúlyt teremteni.
A hónap végén még elkészült a Mányi Hírmondó tavaszi száma, melyben igyekeztem a lakosságot
tájékoztatni a télen bekövetkezett változásokról. A lapban az is megjelent, hogy a Polgárőrséggel közös
kamerapályázatunk a megvalósulás fázisába lépett. Ezzel is akadt intéznivaló. Különösen, hogy a
Fejérvíz és az E-on is megunta, hogy már többedik alkalommal lopták el a kútnál a trafóból a
színesfémet, ezzel újabb milliós kárt okozva, ezért elgondolkodtak, hogy csatlakozni kívánnak-e a
rendszerhez. Emiatt helyszíni bejáráson is voltunk a vállalkozóval és a Fejérvíz képviselőivel.
A hónap során tartott Zsámért ülésen tovább kívántunk lépni a közös hulladékszállítási cég kapcsán, de
nem jutottunk előbbre, mert továbbra sincsenek meg a hiányzó jogszabályok, ezért semmit nem lehet
lépni. Ez egy rossz helyzet, mert végül nem tudnak határidőre az önkormányzatok saját cégeket
létrehozni, pedig a törvény csak az önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak engedi majd meg a
szolgáltatás végzését. Félő, hogy két szék közt apad alatt találja majd magát az egész ország…
Az elmúlt hónap folyamán lezárult a még télen elindított kezdeményezésem, hogy az új családsegítő
szolgálat telefonjainak vásárlása kapcsán hozzunk létre egy kedvező tarifájú telefon flottát. Ez az
egyeztetések eredményeként a Felcsút gesztorságával működő családsegítésben és a Felcsúti Közös
Hivatal rendszerében részt vevő önkormányzatoknak szóló kiemelkedően jó tarifával jött létre. A
későbbiek során az ígéretek szerint ehhez a flottához kapcsolódhatnak az önkormányzati, hivatali
dolgozók és családtagjaik is oly módon, hogy a számláikat maguk fizetik majd, de élvezik a flotta
előnyeit: egymás között ingyen, másokkal igen alacsony percdíjjal, másodperc alapú számlázással
beszélhetnek.
Részt vettem az idei borverseny eredményhirdetésén is. Örömmel hallottam a szakértő bíráktól, hogy a
mányi borosgazdák évről évre nagyobb szakértelemmel készítik a borokat, mert a fejlődés meglátszik
az évről évre javuló mintákon. Ezúton is köszönöm a szervezőknek, hogy ezzel a versennyel is
hozzájárulnak Mány közösségi életének növekedéséhez, színesítéséhez, kulturális életéhez!
A Hónap során voltak a bálok is. Rövid volt a farsangi időszak, ezért több a böjti időre esett, így ezeken
én nem vettem részt. Azonban örömmel jelentem, hogy idén jótékonysági céllal is a kultúrház
felújítására szervezett Retro-DISCO 370.000,- forint „eredménnyel” zárt. Ezt az összeget a civil
szervezetek képviselőiből álló bizottság átmenetileg értékpapírba fektette. Úgy tervezzük, hogy további
szervezésekkel a kétszeresére növelve az összeget, már meg lehet valósítani az idei célt, a padló
felújítását.
Ugyanakkor szomorúan kellett megállapítani, hogy az eddigi sok éven át minden gond nélkül lezajlott,
a cigány kisebbség által szervezett mindkét bál az idén rosszul sült el. Verekedés, rendőrségi kiszállás
lett a vége, ezért ez meggondolást igényel a jövőben.
Az elmúlt hét pedig a rendkívüli hóhelyzet kezelését jelentette. Az alábbi összefoglalót küldtem a
polgári védelemnek illetve a kormányhivatalnak:
Összefoglaló a 2013.03.15-i rendkívüli helyzetről
Megelőző intézkedések:
o A híradásokból értesülve a várható viharos szélről és havazásról, március 14-én délután
felvettem a kapcsolatot a téli síkosság mentesítéssel idén megbízott vállalkozóval, hogy bár már
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lejárt a szerződésünk, de végezzen alásózást a falu belterületén, melyet meg is tett.
A polgárőrség esti-éjjeli szolgálatában magam is részt vettem, és folyamatosan ellenőriztük a
1104 j. út Bicske - Zsámbék szakaszát.
Ügyeletet készítettünk elő, hogy ha a rendőrség a segítségünket kéri, készen álljanak a polgári
védelem helyi műszaki mentő alakulatát biztosító polgárőrök.
A közútkezelő kápolnásnyéki üzemigazgatóságának 20 óra után jeleztem, hogy az átfúvások
egyre nagyobbak, és szükséges eltakarításuk, a forgalom fenntartása érdekében. A Közútkezelő
21 óra táján a tisztítást elvégezte és csak utána vonult váltani.

Az események:
Reggel 6:30-kor bejárást tartottam és megállapítottam, hogy a falu belterülete jól járható, havas, de mind
Zsámbék felől, mind Bicske felől a 1104 j. út csak terepjáróval járható. Megállapításomat telefonon
jelentettem a bicskei PV kirendeltség és a megyei iroda felé.
Megállapítottam továbbá, hogy Mányról több személygépkocsi is elindult Zsámbék, illetve Bicske felé,
ezek közül 8-an elakadtak. Az elakadt járműveket mányi gazdák a traktorjaikkal kb. 8:30-ra
kiszabadították és visszavontatták a településre.
Közben a Rendőrséggel egyeztetve a Polgárőrséggel lezártuk a településről kivezető utakat, hogy
megakadályozzuk további járművek elakadását. Az útnak indulni szándékozókat tájékoztattuk a
helyzetről, és hogy a bicskei térségben is tilos a közlekedés a települések közti utakon.
A község háziorvosát telefonon felhívtam, hogy van-e dialízisre szoruló beteg a faluban. Arról
tájékoztatott, hogy nincs, de ő is Zsámbékon rekedt, mert ott volt az előző nap ügyeletes. Ezért kértem,
hogy a településen élő, de máshol dolgozó orvosokkal egyeztessen, így megszervezve az esetlegesen
szükséges helyi orvosi ügyeletet.
A délutánra szervezett megemlékezést átszerveztem, hogy csak épületben tartandó műsorra kerüljön
sor, a szabadtéri események (felvonulás, koszorúzások) maradjanak el.
10:30 és 11:30 közti időben 6 személygépkocsi Bicske felől közlekedve a település határáig érkezett, ahol
a hóban elakadtak. Az autóikat terepjáróval a polgárőrök áthúzták a szakaszon, de nem engedtük
tovább őket. Számukra megnyitottam a kijelölt melegedőhelyet, a Kultúrház épületét. Teát és élelmet
biztosítottunk az itt rekedt 8 fő számára. Felkértük a bicskei rendőrkapitányságot, hogy a további esetek
elkerülése érdekében a 1104 j. út Bicskéről kivezető szakaszát az autópálya aluljárója után zárják le,
hogy a Csabdi felé a „kertek alatt” kerülőket is feltartóztathassák.
A Közútkezelővel történt egyeztetés során kiderült, hogy mivel az erőik le vannak kötve a
főközlekedési utakon, még hosszú ideig el leszünk zárva. Mivel két olyan kismama is volt a településen,
akik „mindennaposak”, egy vállalkozót felkértem, hogy JCB munkagépével nyissa meg egy nyomtávon
a kb. 200 méteres hóátfúvásos szakaszt, amely megakadályozza a Zsámbékra való átjutást. A vállalkozó
a munkát elvégezte, így terepjáróval szükség esetén át tudtunk volna jutni, azonban a biztonság
kedvéért a zárást fenntartottuk. Azért Zsámbék felé nyitottunk utat, mert a híradásokból úgy
értesültünk, hogy az 1 sz. főúton és az autópályán sem lehet közlekedni, így a kórházba jutást a
Zsámbék-Páty-Budaörs-Budapest útvonalon lehetett volna a készenlétben álló terepjáróval megoldani.
Közben a belterületi síkosság mentesítést végző vállalkozó, a belterületen a közlekedést teljesen
biztonságossá tette.
Kb. 15:30 órakor a Közútkezelő munkagépei megérkeztek és megkezdték a 1104 j. út megtisztítását.
Amint Zsámbék felé járható lett az út, a melegedőből az ebbe az irányba tovább utazni szándékozókat
elengedtük. A munkagépek ezután a polgárőrség biztosítása mellett a Bicske felé vezető útszakaszt is
megnyitották, ekkor azokat is elengedtük, akik inkább visszamentek Bicskére. Ezután a Bicske felé
vezető szakaszon az úgynevezett „bevágásnál” a polgárőrség irányítása mellett váltakozó irányban
engedtük a forgalmat, hogy ezzel elkerüljük ezen a veszélyes meredek szakaszon a baleseteket.
Sötétedésre az út már olyan síkossá vált, hogy a rendőrséggel egyeztetve a Bicske-Mány szakaszra
megint teljes zár lett elrendelve. Ez 20:10-ig volt fenntartva, mert addigra a Közútkezelő a síkosság
mentesítést is elvégezte.
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Ekkor a polgárőrséggel megszerveztük az ügyeletet, hogy ha megváltoznának az útviszonyok, megint
szolgálatba léphessenek. Megírtam jelentésemet a bicskei PV iroda részére, melyet 21:20-kor e-mailben
elküldtem.
Az éjszaka folyamán a 1104 j. utat a bicskei rendőrkapitányság járőrei rendszeresen ellenőrizték, és
megállapodásunk szerint szükség esetén riasztottak volna bennünket, de erre nem került sor. A
melegedőt is fűtve tartottuk reggelig.
Reggel megállapítottam, hogy további intézkedésre nincs szükség, az ügyeletet megszüntettük,
megköszöntem a védekezésben részt vevők segítségét.
A köszönetemet írásban is megtettem a védekezésben részt vevőknek és a segítő önkénteseknek.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik. Jó volt megtapasztalni megint, hogy a polgárőrökre
mindig lehet számítani és a lakosok között is sokan voltak, akik azonnal jöttek teával, zsíros kenyérrel,
jó szóval segíteni a bajba jutottakon és a szolgálóknak támaszt adni. Most a felmerült költségeinket a vis
maior keretből próbáljuk visszaigényelni, emiatt már két bizottsági bejárás is történt.
16 óra 16 perckor Bálint Istvánné képviselő megérkezik.
Az összefoglalóban is szerepelt, hogy a szélsőséges időjárásban is megtartottuk a március 15-i
ünnepséget. Azért döntöttem így, mert túl bonyolult lett volna az egész falut kiértesíteni egy másik
időpontról, amelyik szintén csak bizonytalan lett volna. Így egyetlen szereplő hiányzott csak, aki
Bicskéről nem tudott átjönni, azonban az áttett időpont lehet, hogy sokkal több családnál okozott volna
gondot, akik a hétvége többi napjára, amikor már lehetett közlekedni, más programot terveztek. Ezúton
ismételten megköszönöm az idén is gyönyörű drámai elemekkel bemutatott előadást, főként Bíró
Katinak, aki sajnos szintén nem tudott Zsámbékról átjönni, pedig a szívét-lelkét beletette a gyerekek
felkészítésébe.
Még egy esemény volt a múlt hétvégén, amikor a Föld órája akcióhoz kapcsolódva szombaton este
lekapcsoltam a díszkivilágításokat. A WWF nemzetközi akciója így kívánja felhívni a figyelmet a
környezettudatos életvitelre.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, a beszámolóról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
16/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése szerint:
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„(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig
hagyja jóvá.
6. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat
jogszabály tartalmazza.”
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerint:
„32. § (1) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv
vezetőjének.
(2) A jóváhagyást követően a költségvetési szerv vezetője a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi
a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére minden év november 15-ig.
(3)6 Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére minden év november 30-ig.
(4)7 Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év
december 31-ig hagyja jóvá.”
„49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra
megküld a költségvetési szerv vezetőjének.
(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv
belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.
(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést
megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.”
A belső ellenőrzést 2012-ben a Vértes TKÖT-én keresztül látta el az Önkormányzat. A feladattal a BAudit Kft. volt megbízva. A Képviselő-testület 2012-re meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a
Kft. teljesítette, és arról megküldte a jegyző részére a belső ellenőrzési jelentést. A jelentést az
előterjesztéshez csatolom, és kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőri jelentés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi belső ellenőri jelentést
elfogadja.
Határidő: 2013. március 31.
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 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőri jelentés
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2012. évi belső ellenőri
jelentést elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van- e további kérdés vagy észrevétel?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, szavazzunk, hogy
elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
17/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőri jelentés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi belső ellenőri
jelentést elfogadja.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont: Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási
Szerződés
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány község közvilágítás üzemeltetését jelenleg az EH-Szer Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) végzi.
Mivel már évek óta lehetőség van arra, hogy a település az általa választott szolgáltatóval végeztesse a
közvilágítás üzemeltetését, választani lehet az erre a feladatra jelentkezők között.
Ennek fényében a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
adott Mány község közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére. A szerződést átnéztük,
javítási igényeinket jeleztük, amelyet a Kft. a szerződéstervezetbe be is épített, és ezt a
szerződéstervezetet mellékeltük az előterjesztés mellé.
A szerződés áttekintése során az látható, hogy a vállalási ár:
1. az az EH-Szer Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft esetében: A Mány Község
területén található 144 beépített fényforrásra 2375 Ft/db/év + ÁFA, azaz jelenleg összesen
434.340,- Ft évente, így havonta 36.195,- Ft
2. a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság esetében:
„A Megrendelő havi díjat fizet a Vállalkozó részére. A havi díj az egy lámpatestre meghatározott éves
karbantartási átalánydíj(1800,- Ft) és a karbantartandó összes lámpatest darabszám(144) szorzatának
1/12-ed része azaz 1800*144/12=21.600 Ft+Áfa A díj tartalmazza a bejelentett, valamint az egyedi
megrendelések során átadott, hibacímek javítási és visszajelentési díjait, valamint az időszakos műszaki
ellenőrző bejárások díját. A díj tartalmazza a javításhoz szükséges anyagok árát.”
A különbség tehát éves szinten: 175.140 Ft.
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A Keszmann & Bodnár Kft. megbízásával azt reméljük továbbá, hogy részvételükkel az új
beruházásokat olcsóbban tudjuk elvégezni, mint a nehezen mozduló, a mammut cégek terheit viselő
EH-SZER-rel.
Mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben minden fillér számít, javaslom, hogy a közvilágítási rendszer
üzemeltetésével a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot
bízzuk meg.
Határozati javaslat:
Tárgy: Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község közvilágítási
berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó, a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságvállalkozási szerződést elfogadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri a szolgáltató váltással kapcsolat
adminisztrációs feladatok elvégzésére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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:
13/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy Mány Község közvilágítási
berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó, a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságvállalkozási szerződést elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Szabó Zoltán alpolgármester:
Én úgy tudtam, hogy az E-on a karbantartó.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, az E-on több Kft-re oszlott szakfeladat szerint. A karbantartási díjat az ÉH-Szer Kft. számlázza.
A MÁSZ útján ismertük meg a Keszmann-t, akikkel egy kedvezőbb szerződést tudunk kötni, olcsóbb és
rugalmasabb, mint a korábbi karbantartó. Nem vállal rövidebb határidőt a javításra, de bízom abban,
hogy a rugalmasabb ügyfélszolgálattal mégis gyorsabb lesz egy-egy égő kicserélése.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Ebbe a szerződésben bele lehetne még tenni a műemlékek világításával kapcsolatos karbantartást is?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tekintettel arra, hogy az egy egészen más típusú világítótest, külön szerződésbe kellene foglalni, de
annak, hogy azokra is leszerződjünk szerintem nincs akadálya. Utána fogok kérdezni!
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Ha több kérdés nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
18/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község közvilágítási
berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó, a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságvállalkozási szerződést elfogadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri a szolgáltató váltással
kapcsolat adminisztrációs feladatok elvégzésére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 2013. évi bérleti díja
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.)
önkormányzati rendeletének 1. mellékletében szabályozta a tulajdonában álló lakások bérlet díjának
mértékét.
A fent említett rendelet
25. § szerint:
„A lakbér mértékének meghatározása legkésőbb minden év március 31. napja.
27. §-a szerint:
„Ha a Képviselő-testület nem határozza meg a tárgyévi bérleti díj mértékét, a
bérleti díjat a KSH által meghatározott inflációval azonos mértékben kell növelni.”
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a 2012. évi infláció 5,7 %.
Véleményem szerint, a bérleti díjak mértéke nem marad el a helyi, és a környező településeken
megszokott bérleti díjaktól, ezért a 2013. évben nem javasolom a bérleti díjak inflációnál magasabb
mértékű növelését.
Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások 2012. évi és az inflációval emelt mértékű 2013. évi
bérleti díját az alábbi táblázat tartalmazza:
Bérlemény

2012. évi bérleti díj

2013. évi bérleti díj

Kossuth L. u. 9/3.

41 315,00 Ft

43 670,00 Ft

Kossuth L. u. 9/1 (tervezett)

54 180,00 Ft

57 500,00 Ft

Rákóczi u. 30/a

23 940,00 Ft

25 305,00 Ft

Rákóczi u. 30/b

23 940,00 Ft

25 305,00 Ft

Zrínyi M. u. 25/a

46 084,00 Ft

48 710,00 Ft
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Zrínyi M. u 25/b

24 360,00 Ft

25 750,00 Ft

Szt. István u. 6.

25 900,00 Ft

27 375,00 Ft

Szt. István u. 6/2.

22 400,00 Ft

23 675,00 Ft

Petőfi S. u. 21.

38 640,00 Ft

40 840,00 Ft

Vajda J. u. 3.

37 380,00 Ft

39 510,00 Ft

A 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet és a KSH által meghatározott mutató figyelembevételével az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjára az alábbiakban teszek javaslatot:
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében meghatározott bérleti díj összegét, a
KSH által kiadott, 2012. évi, 5,7%-os infláció mértékénél magasabb arányban, nem kívánja módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 1.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának módosításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati
rendeletének 1. mellékletében meghatározott bérleti díj összegét, a KSH által kiadott, 2012. évi, 5,7%-os
infláció mértékénél magasabb arányban, ne módosítsa.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Szabó Zoltán alpolgármester:
A Zrínyi u.-ban miért más a két egyforma lakás bérleti díja?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mert az egyik szolgálati lakásként, költségelven van bérbe adva, a másik piaci alapon.
Ha több kérdés nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
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19/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében
meghatározott bérleti díj összegét, a KSH által kiadott, 2012. évi, 5,7%-os infláció mértékénél
magasabb arányban, nem kívánja módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 1.
4.Napirendi pont: Döntés bankváltásról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenlegi számlavezető bank a Raiffeisen Bank Zrt. ügyintézésében az utóbbi időben folyamatos
problémák és határidő csúszások merültek fel. Ezért úgy találtam, bankváltásra lenne szükség, mert a
helyezet tovább így nem tartható.
Ennek érdekében négy másik banktól kértem be ajánlatot Mány Község Önkormányzatának
számlavezetésére vonatkozóan, amelyeket – táblázatban foglalva - az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatokat tekintse át, és a bankváltás lehetőségét
vitassa meg a fentiek alapján, majd öntsön az esetleg változtatásról.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés bankváltásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a számlavezető bankot kíván
váltani. A beérkezett ajánlatok közül a …………….. választja ki.
Ezért felhatalmazza a Polgármestert az ……………. Bankkal kötendő számlavezetési szerződés
előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 0 tartózkodás és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés bankváltásról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a Képviselőtestületnek a számlavezető bank váltását.
A meglévő árajánlatok közül a K&H Bankkal javasolja az új számlavezetési szerződéskötést.
Ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, a K&H Bankkal kötendő
számlavezetési szerződés előkészítésére, és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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Varga Mihály Balázs képviselő:
Az elmúlt években már váltottunk egyszer, szerintem most olyat kellene választani, ami stabil. A K&H
Bank nagynak és erősnek tűnik.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A korábbi váltás oka is az volt, hogy a Raiffeisen Bank nagynak, rugalmasnak tűnt, de azóta összeesett,
rengeteg hibával dolgoznak, hosszú ideig tart egy-egy ügy elintézése.
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Azt is hozzátenném még, hogy annak idején, amikor a Képviselő-testület a Raiffeisen Bank mellett
döntött, még volt fiókjuk Bicskén is. Mostanra a bicskei fiók megszűnt, legközelebb Tatabányán tudunk
ügyet intézni.
Az ajánlatok között szerepel a Buda Takarék is, de nekik nincs tapasztalatuk az önkormányzati
területen. A Duna Takarék felkészültnek tűnik, de csak Gyermelyen van legközelebb fiókjuk, nehézkes
a pénzfelvétel.
Az OTP általános ajánlatot adott, a K&H Bank tűnt ez idáig a legrugalmasabbnak és a
legfelkészültebbnek.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A Raiffeisen olcsóbbnak tűnik, mint a K&H Bank. Ha váltunk, akkor meg fognak emelkedni a banki
költségeink.
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Az utalások teszik ki a legnagyobb tételt, de a Raiffeisennél 100 db a limit naponta. Ez az 5-i
kifizetéseknél problémát szokott jelenteni. Ez a korlát a K&H-nál nincsen.
Az is a K&H mellett szól, hogy a Raiffeisennél kaptunk egy pénzügyes számítógépet, amit nyilván most
vissza fognak venni. Az OTP nem ajánlott fel új számítógépet, a K&H igen.
A K&H az Electra programot használja az utalásnál, ami sokkal egyszerűbb és könnyen vissza lehet
benne keresni, nem úgy mint a Raiffeisen programjában, ahol a visszakeresés nagyon nehézkes.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A fentiek alapján kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottság
és a pénzügyi vezető javaslatát, mely szerint a K&H Bankot válasszuk?
A 7 fős képviselő-testületből, a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
javaslatot elfogadja.
Kérem, szavazzunk az így módosított határozati javaslatról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
20/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés bankváltásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a számlavezető bankot kíván
váltani. A beérkezett ajánlatok közül a K&H Bankot választja ki.
Ezért felhatalmazza a Polgármestert a K&H Bankkal kötendő számlavezetési szerződés
előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester
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5. Napirendi pont: A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ebben az évben lesz 25 éve, hogy a községünk központjában található Hősi Emlékművet újjáépítették.
Ennek az évfordulónak kapcsán szeretnék a szokásosnál nagyobb szabású megemlékezést tartani a
Hősök Napján tartani. Felkértem Hende Csaba honvédelmi minisztert, hogy legyen az ünnepség
díszvendége és vezérszónoka. Ő a felkérést megköszönte, de Miniszter Úr egyéb hivatali teendői nem
teszik lehetővé, hogy részt vegyen a hősök vasárnapi megemlékezésükön. Maga helyett Dr. Szarka
Gábor miniszteri biztos urat delegálja. Azt tervezem, hogy - diákjaink és civil szervezeteink
közreműködésével - szép műsorral tisztelegjünk elődeink emléke előtt. A megemlékezésre személyes
meghívót kapnának az elhunytak leszármazottai.
Mivel az eddigi évek során a megemlékezéseket a Történelmi Vitézi Rend mányi alcsoportja szervezte,
megbeszéltem ötletemet a tagsággal. A megbeszélésen szóba került, hogy jó lenne, ha az emlékmű
ismét felújításra kerülne, amely nagyon indokolt lenne. Mindannyian láthattuk már, hogy az emlékmű
anyaga hogyan mállik, mely egy speciális konzerváló eljárással megóvható lenne.
A zászlórúdra is ráfér a felújítás annak érdekében, hogy megfelelő látványt nyújtó építmény legyen a
jelenlegi betondarabból kiálló csőhöz képest. A zászlórúd átépítését a Történelmi Vitézi Rend
támogatásával végeznénk el. Ahogyan láthatják, az előterjesztéshez csatolt látványtervből, azt Szabó
Zoltán alpolgármester, mint a TVR tagja készítette, de önkéntes társadalmi munkát, a nagycímert meg a
feliratokat tartalmazó táblákat is a tagok ajánlották fel.
A Történelmi Vitézi Rend számos ünnepséget, rendezvényt tart településünkön, mányi tagjai pedig
munkájukkal országszerte öregbítik falunk hírnevét, ezért méltányolható kérésük, hogy a mányi
származású hős katonáknak emléket állítsanak a Hősi Emlékmű mellett.
Az Önkormányzatnak csak minimális összeggel, illetve munkával kellene hozzájárulnia, amely az
emlékmű talapzatának betonozását és burkolását jelentené.
A munka elvégzése után községünk központja megújulna, méltó módon állítanánk emléket hőseinek,
továbbá jelentőségükhöz méltó helyet kapnának ünnepségeink is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az emlékmű felújításához szíveskedjenek hozzájárulni,
valamint a támogatás összegéről dönteni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hősi Emlékmű
újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése érdekében 2013. május 25-én ünnepi
rendezvénnyel és vendéglátással emlékezik meg hősi halottairól.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a mányi Hősi
Emlékmű melletti zászlórúd felújításához, a Történelmi Vitézi Rend segítségével. Hozzájárul,
hogy a kivitelezés az előterjesztéshez csatolt tervek szerint történjen, és a felújításban való
részvétele miatt a Történelmi Vitézi Rend a címerét az Emlékművön elhelyezze.
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Emlékmű felújításához
Ft-tal, azaz
forinttal járul hozzá, amely összeget a tartalékkeret terhére biztosít.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
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Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
1. Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó
megünneplése érdekében, 2013. május 25-én ünnepi rendezvénnyel és vendéglátással emlékezik
meg hősi halottairól.
2. Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá a mányi Hősi Emlékmű melletti zászlórúd felújításához, a
Történelmi Vitézi Rend segítségével. Hozzájárul, hogy a kivitelezés az előterjesztéshez csatolt
tervek szerint történjen, és a felújításban való részvétele miatt a Történelmi Vitézi Rend a
címerét az Emlékművön elhelyezze.
3. Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Emlékmű állításához, a civil kezdeményezésből befolyó
támogatásokon felül szükséges összeggel járuljon hozzá, amely összeget a tartalékkeret terhére
biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Sajnos még nem tudok összeget mondani, hogy mennyibe kerülne ez az önkormányzatnak, és persze ez
múlik azon is, hogy esetlegesen mennyi felajánlás érkezik az emlékmű felállításához.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A parkban még mindig állandó a felfordulás az ott „tanyázó” gyermekek miatt. A szemetet eldobálják,
hangoskodnak.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A gyermekeket is bele szeretném vonni az emlékmű állításba, illetve az előkészületekbe, hogy
tudatosuljon bennük, miért is készül, hátha akkor nagyobb tiszteletben tartják majd.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az a véleményem, hogy a gyermekek azért ott töltik az idejüket, mert ott van 4 pad, ahova le tudnak
ülni, amíg jön a busz, de, ha elvinnénk onnan a padokat, pl. a játszótér környékére, akkor helyre állna a
rend. Igazából, egy erős kezű iskolaigazgatóval ezeket a nevelési problémákat kezelni lehetne, de addig,
amíg egy ilyen liberális nézeteket valló iskolavezetés van Mányon, addig erre semmi esélyt nem látok.
Az emlékműállítás eredetileg egy felajánlásból indult, kaptunk ugyanis egy címert a vitézi rendtől. Én
személy szerint azt tudom vállalni, hogy az alapozási munkálatokat vállalom, annak minden
költségével együtt.
Dr. Török Péter képviselő:
A 25 éves jubileumot méltó módon kell megünnepelni. Ezt az emlékmű állítást nem lehet jövőre
halasztani, hiszen most van a 25. évforduló.
Véleményem szerint jó meglátás az, hogy ha nincsenek padok, akkor nincs üldögélés, nincs szemetelés.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Most csak azzal vagyunk bajban, hogy nem tudok árat mondani, az 1.-2. határozati javaslattal
kapcsolatban tudunk dönteni, de a 3.-kal bajban vagyunk.
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Dr. Török Péter képviselő:
A kopjafaállításnál nem is kellett pénz, mert a helyiek összefogásából a teljes költség fedezhető volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Javaslom, hogy döntsünk az 1.-2. pontok tekintetében a 3. pontról való döntést halasszuk el egy későbbi
időpontra.
A fentiek alapján az alábbi, módosított határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hősi Emlékmű
újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése érdekében 2013. május 25-én ünnepi
rendezvénnyel és vendéglátással emlékezik meg hősi halottairól.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a mányi Hősi
Emlékmű melletti zászlórúd felújításához, a Történelmi Vitézi Rend segítségével. Hozzájárul,
hogy a kivitelezés az előterjesztéshez csatolt tervek szerint történjen, és a felújításban való
részvétele miatt a Történelmi Vitézi Rend a címerét az Emlékművön elhelyezze.
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Emlékmű felújításához
szükséges keretösszeg tekintetében a döntést későbbi időpontra halasztja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: 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 határoz:
21/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hősi Emlékmű újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hősi Emlékmű
újjáépítése 25. évfordulójának méltó megünneplése érdekében 2013. május 25-én ünnepi
rendezvénnyel és vendéglátással emlékezik meg hősi halottairól.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a mányi
Hősi Emlékmű melletti zászlórúd felújításához, a Történelmi Vitézi Rend segítségével.
Hozzájárul, hogy a kivitelezés az előterjesztéshez csatolt tervek szerint történjen, és a
felújításban való részvétele miatt a Történelmi Vitézi Rend a címerét az Emlékművön
elhelyezze.
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Emlékmű
felújításához szükséges keretösszeg tekintetében a döntést későbbi időpontra halasztja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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Az Tisztelt Képviselő-testület által hozott
/2013. (
) önkormányzati határozatban kapott
felhatalmazás alapján általam kiírt civil szervezetek támogatására irányuló pályázatra összesen tizenkét
pályázat érkezett, a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül, az alábbiak szerint, összesen
5.665.700,- Ft értékben. Egy pályázat, a „Pfingstrosen” Tánccsoporté, késve érkezett. A
rendelkezésünkre álló keret: 3.500.000,- Ft.
A
pályázott
összeg Ftban

A pályázattal megvalósítandó cél

A pályázati
feltételeknek
megfelel-e?

Mányi
Polgárőrség
Roma Family

500.000,-

Igen
Igen

Nem

Mányi
Testgyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek, rendezvényeken
való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A 2012.
évben
elnyert
pályázati
összeggel
elszámolte?
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

A pályázó neve

100.000,-

580.000,-

85.700,-

Szerzői jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, kapcsolódó vendéglátás

Igen

Igen

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

Igen

Igen

Igen

Ünnepi műsorok rendezése, nyári tábor,
vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti
oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat

Igen

Igen

Igen

Igen

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

Igen

Igen

Igen

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-

Nagy Karácsony
200.000,.
Igen
Igen
Nyugdíjas Klub
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatások összegéről dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi civil szervezeteket 2013ban az alábbiak szerint támogatja:
A pályázó neve

Mányi
Polgárőrség
Roma Family

A
pályázott
összeg Ftban
500.000,100.000,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

Nagy Karácsony
Nyugdíjas Klub

200.000,.

580.000,-

A pályázattal megvalósítandó cél

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A pályázati
feltételekne
k megfelele?
Igen
Igen
Igen

Igen

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-

A támogatás
összege
Ft- ban

Igen

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti
oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat

Igen

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

Igen

Igen

A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?

18
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a Képviselő-testület a mányi
civil szervezeteket 2013-ban az alábbiak szerint támogassa:

A pályázó neve

Mányi
Polgárőrség

A
pályázott
összeg Ftban
500.000,-

A pályázattal megvalósítandó cél

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati
önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A pályázati
feltételekne
k megfelele?
Igen

A
támogatás
összege
Ft- ban
500.000,-

Igen

100.000,-

Igen

400.000,-

Igen

100.000,-

Roma Family

100.000,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület

1.285.000,-

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

85.700,-

Mányi
Mazsorett
Csoportok

500.000,-

Igen

400.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrz
ő Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

150.000,-

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat,
karácsonyi játszóház, falukarácsony,
versenyek, bemutatók, a tanulók
művészeti oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási
költség, telefonhasználat

Igen

210.000,-

Igen

150.000,-

Igen

600.000,-

Igen

450.000,-

Nagy Karácsony
Nyugdíjas Klub

200.000,.

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

200.000,-

580.000,-

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-
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A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az előterjesztéshez képest csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a pénzügyi vezető a testületi ülés
előtt hívta fel a figyelmemet, hogy a Roma Family szervezet 2012. évi támogatásával a mai napig nem
számolt el, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ő pályázatukat utasítsuk el.
Az iskola alapítványa ez idáig nem nyújtott be pályázatot a civil keretre, tekintettel arra, hogy
közvetlenül támogattuk őket, idén ez másképpen van, ezért kérték az Önkormányzat segítségét, mint
civil szervezet.
Korábban már kértek tőlünk a zenei nevelés támogatására 90e Ft-ot, akkor javasoltuk nekik, hogy a civil
keret terhére pályázzanak. A többi tevékenységi körrel más a helyzet.
Felvettem a Klébersberg Intézményfenntartóval a kapcsolatot, rákérdeztem, hogy az egyéb programok
támogatása terén mire számíthat az iskolavezetés, azt a tájékoztatást kaptam, hogy jelenleg biztosan
nem tudnak ilyen irányú pénzeket felszabadítani, de szeptembertől lesz keret rá.
A Gazdálkodási Bizottsági ülésen is azt tanácsoltam, hogy az iskola kéréseit külön-külön kezeljük. Ha
esetleg gyorsan kell dönteni valamiben, akkor a polgármesteri keret terhére tudok intézkedni, egyéb
kérdésekben pedig a képviselő-testület dönt. Jobban ellenőrizhető és nyomon követhető a felhasznált
pénz.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha jól láttam, a kórus nem pályázott.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A tartalékalap terhére később is pályázhatnak.
Varga Mihály Balázs képviselő:
A Gazdálkodási Bizottság által, a Sportkör részére javasolt összeg mögött azt érzem, hogy az a
feltételezés, hogy a számok eltúlzottak, a valóságnak nem felelnek meg.
Én végig próbáltam a valóságnak megfelelően számolni, és az, hogy a kért összeg így meg lett húzva, az
véleményem szerint egyáltalán nem reális.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha most nem szorítjuk meg egy kicsit, akkor jövőre még többet fog kérni.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Én akkor is azt gondolom, hogy nem korrekt az elbírálás. Össze kellene hasonlítani, hogy melyik
szervezetnek mennyi az éves költségvetése, és annak arányában kellene támogatni a szervezeteket.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Mindenki tudta, hogy mennyi a teljes civil alap, azt gondolom, hogy az sem korrekt kérés, hogy úgy
beadni egy pályázatot, hogy a kért összeg a teljes összeg felét lefedi.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Én úgy számoltam, hogy minden szervezet megkapja a kért összeg 60%-t, de az igazságtalanság, ha
valaki a 100%-t kapja, a másik pedig csak egy töredéket.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Az volt a Gazdálkodási Bizottság indoka, hogy annak arányában legyen szétosztva a pénz, hogy ki, mit
tett le az asztalra és mióta.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Én értem, azt kell vagdosni, ami a több, de ez így akkor is aránytalan.
Fuchs János képviselő:
Az a véleményem, hogy a 400e Ft a Sportkörnek valóban nagyon kevés, de nincs jobb javaslatom. Vagy
valahonnan elveszünk, vagy a tartalékalapból kipótoljuk.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Ott van pl. a „Jóbarátok”, akik már most összegyűjtöttek a falunak 350e Ft-ot a Művelődési Ház
felújítására, mégis a kért 580e Ft-ból 100e Ft-ot szavazott meg a Gazdálkodási Bizottság.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez nem döntés, alakíthatóak a számok.
Kovács Tibor vendég:
Itt valami tévedés lesz, a Jóbarátok nem 580eFt-ra pályázott, hanem csak 350eFt-ra. Az éves
működésünk az 580eFt.
Azt is hozzátenném a beszélgetéshez, hogy mi nem visszavenni szeretnénk, mert a padlófelújítás meg
lesz, az általunk szervezett rendezvények sokkal többet hoznak a konyhára, mint bármi más az itt
felsoroltak között.
Azt is látni kell, hogy mi soha nem tettük el a rendezvények bevételét, hanem mindig visszaforgattuk,
hogy a következő jobb legyen.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nem kellett volna felajánlani azt az összeget, hanem még azt is vissza kellett volna forgatni arra, amit
most a támogatásból akartok megvenni, és csak azt követően felajánlani bármit is, miután már Ti
magatok biztos háttérrel rendelkeztek.
Gulyás Roland vendég:
A Mányi Közhasznú egyesület nem is működik, a nyugdíjasok a tavalyi pénzt többek között aratóbálra
kérték, és nem is volt aratóbál.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az én kérdésem csak az, hogy ki lenne a megvásárolt műszaki cikkek tulajdonosa, hiszen a Jóbarátok
nem egy bejegyzett egyesület. Ki kapja a műszaki felszerelést, ha holnaptól nincsenek retro bulik?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Arról nem is beszélve, hogy az Önkormányzat már a helyszín biztosításával is támogatta a Jóbarátokat.
Kovács Tibor vendég:
Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy a három alkalomból két alkalommal bérleti díjat fizettünk, mint
akárki más.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Nyilván ők is tudják, hogy nem kapják meg a teljes összeget.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Vissza kell adni a felajánlott összeget, vegyenek belőle technikát, a Művelődési Ház padlóját pedig
hagyjuk, majd, ha lesz pénz, megcsináljuk.
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Kovács Tibor vendég:
Kíváncsi vagyok, hogy ennyi pénzből meg tudja-e csinálni az Önkormányzat.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Véleményem szerint, ezt nem lehet megtenni azokkal, akik azért vettek jegyet, hogy a felújítást
támogassák.
Lássuk be, hogy a „Jóbarátok” Mány kulturális életéhez a maga módján hozzájárul, és úgy tűnik, hogy
igény is van rá.
Ha én lennék a helyükben, és pályáznék, tegyük fel, hogy csak egy részét kapnám meg annak, amit
kértem, akkor azt az összeget tenném be a technikába, és minden menne tovább.
De gondolkodhatunk abban is, hogy itt van a Roma Family pénze, és a tartalékalap terhére is adhatunk
valamennyit.
Dr. Török Péter képviselő:
Én azt gondolom, hogy ha a padló felújítás megvalósul, ami nem 350eFt, hanem legalább 1 millió, és az
összeg összegyűjtéséhez szükség van a technikára, akkor nekünk ez egy befektetés.
Én lehúznám a Mányi Közhasznú egyesület pénzét, hiszen az elmúlt időben valóban haldoklik, és oda
adnám a Jóbarátoknak, akik valóban tenni akarnak valamit a faluért.
A Polgárőrség pénzét nem bántanám, mert nagyon jónak és hasznosnak tartom a jelenlétüket a
településen, mindig örülök, amikor az esti órákban látom az autójukat járőrözni.
A tánccsoport életébe nem látok bele, a sportkör gyermekeinek a sportorvosi vizsgálatát jómagam is
ingyenesen látom el már évek óta.
Bálint Istvánné képviselő:
Azokat a szervezeteket kellene elsősorban támogatni, akik gyermekekkel foglalkoznak, hiszen a
gyermekeknek nincs önálló keresetük, amiből ezeket a tevékenységeket finanszírozni tudják, a
szülőknek pedig nagy teher egy-egy fellépés, főleg, ha egy családból több gyermek is részt vesz a
foglalkozásokon.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Azzal senki nem törődik, hogy a pályán az Önkormányzat épületéhez 15 éve senki nem nyúlt hozzá.
Úgy látszik, hogy Mánynak nem fontos a sporthagyományok megőrzése.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Itt van a tánccsoport, azt írják, hogy az Eurpeade-re való kiutazásra szeretnének támogatást kérni. Hány
főt érint?
Gulyás Gergely vendég:
39-en vagyunk a tánccsoportba két sofőrrel együtt.
Dr. Török Péter képviselő:
Az Eurpeade nagyon szép, de van itt olyan pályázó, akinek a fennmaradáshoz kell a támogatás.
Fuchs János képviselő:
Amennyire én tudom, a pályázat kissé szerencsétlenül lett megfogalmazva, mert a három
korosztálybéli tánccsoport mindennapjaihoz, fellépéseihez, ruháihoz kell a támogatás.
Dr. Török Péter képviselő:
Az Önkormányzatnak az nem érdeke, hogy a Tánccsoport az Eurpeade-re menjen, mégis, ahogy nézem
mi vagyunk a legnagyobb befizetői az útnak.

22
Fuchs János képviselő:
Nem az utazás a lényeg, hanem a 3 tánccsoport fenntartása.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A pályázat szerint a Tánccsoport saját bevétele 350eFt, az éves kiadása az Europed kivételével 330eFt,
amit a bevételük lefed.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszem.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi civil szervezeteket 2013ban az alábbiak szerint támogatja:
A pályázó neve

Mányi
Polgárőrség
Roma Family

A
pályázott
összeg Ftban
500.000,100.000,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

580.000,-

A pályázattal megvalósítandó cél

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A pályázati
feltételekne
k megfelele?
Igen

A támogatás
összege
Ft- ban
500.000,-

Igen

0,-

Igen

700.000,-

Igen

300.000,-

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

0,-

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

400.000,-

Igen

100.000,-

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti
oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat

Igen

90.000,-

Igen

100.000,-

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,

Igen

600.000,-

Igen

450.000,-

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-
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Nagy Karácsony
Nyugdíjas Klub

200.000,.

működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

150.000,-

A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
18 óra 55 perckor dr. Török Péter képviselő távozik.
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az itt elhangzottak alapján van-e további javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
22/2013. (IIL.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázatok ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi civil szervezeteket
2013-ban az alábbiak szerint támogatja:
A pályázó neve

Mányi
Polgárőrség
Roma Family

A
pályázott
összeg Ftban
500.000,100.000,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért

200.000,-

580.000,-

A pályázattal megvalósítandó cél

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A pályázati
feltételekne
k megfelele?
Igen

A
támogatás
összege
Ft- ban
500.000,-

Igen

0,-

Igen

700.000,-

Igen

300.000,-

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

0,-

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

400.000,-

Igen

100.000,-

Igen

90.000,-

335.000,-

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti

24
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete
Nagy Karácsony
Nyugdíjas Klub

150.000,-

1.000.000,730.000,-

200.000,.

oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat
Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

100.000,-

Igen

600.000,-

Igen

450.000,-

Igen

150.000,-

A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
19.13-kor: 5 perc szünet után folytatjuk.
19.20 –kor: dr Török Péter képviselő visszaérkezik, a Képviselő-testületi ülés folytatódik.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A szünetben utánanéztünk a helyi rendeletnek, és a Képviselő-testület előbbi döntésével
kapcsolatosan az alábbi törvényességi észrevétellel szeretnék élni:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló
9/2011. (VI.30) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése alapján:
„(2) A rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, ide nem értve a közalapítványt, valamint azon jogi
személyiséggel nem rendelkező önkéntes szerveződésekre, melyek tevékenységüket legalább két éve folyamatosan,
mányi helyszínen fejtik ki és rendelkeznek azonosítható vezetővel, aki személyes felelősséget vállal az általa
vezetett csoport tevékenységéért.”
Ennek alapján a ”Jóbarátok” nem támogatható, mert bár jogi személyiséggel nem rendelkező önkéntes
szerveződés, de nincs még 2 éve, hogy működnek.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 22/2013. (IIL.27.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 22/2013. (IIL.27.)
önkormányzati határozatát, a mányi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról, az alábbiak szerint
módosítja:
A pályázó neve

A
pályázott
összeg Ftban

A pályázattal megvalósítandó cél

A pályázati
feltételekne
k megfelele?

A támogatás
összege
Ft- ban
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Mányi
Polgárőrség
Roma Family

500.000,-

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

Igen

500.000,-

Igen

0,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

Igen

700.000,-

Igen

0,-

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

0,-

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

400.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

Igen

100.000,-

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti
oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat

Igen

90.000,-

Igen

100.000,-

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

600.000,-

Igen

450.000,-

Nagy Karácsony
Nyugdíjas Klub

200.000,.

Igen

150.000,-

100.000,-

580.000,-

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-

A fel nem használt összeget a civil alap tartalékában kell elhelyezni.
A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
23/2013. (IIL.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 22/2013. (IIL.27.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
22/2013. (IIL.27.)
önkormányzati határozatát, a mányi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról, az alábbiak szerint
módosítja:
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A pályázó neve

Mányi
Polgárőrség
Roma Family

A
pályázott
összeg Ftban
500.000,100.000,-

Mányi
Testügyakorlók
Köre Se.
Jóbarátok
Egyesülete
Mányért
Mányi
Közösségért
Közhasznú
Egyesület
Mányi Mazsorett
Csoportok

1.285.000,-

Mányi Sramli
Zenekar
A mányi
Hársfadombi
Általános
Iskoláért
Alapítvány
Mányi
Hagyományőrző
Fúvós Zenekar
Maaner Eulen
Tanzgruppe
Mányi Svábok
Egyesülete

200.000,-

580.000,-

A pályázattal megvalósítandó cél

A polgárőr autó javítása, vagy
korszerűbb vásárlása, pályázati önerő
Útiköltségek, kellékek,
rendezvényeken való részvétel
Versenyköltségek,utaztatás,pályázati
önerő, sportpálya fenntartás,
rendezvények tartása
Hangtechnikai eszköz beszerzés,
fénytechnika korszerűsítés, reklámok

A pályázati
feltételekne
k megfelele?
Igen

A
támogatás
összege
Ft- ban
500.000,-

Igen

0,-

Igen

700.000,-

Igen

0,-

85.700,-

Szerződi jogdíjak filmklubhoz,
filmkölcsönzés, vendéglátás

Igen

0,-

500.000,-

Külföldi utazás támogatása, oktatói
tanfolyam, verseny, eszközök
beszerzése, utazási költség,
ruhavarratás
Hangfelvétel kiadási költségeire

Igen

400.000,-

Igen

100.000,-

Ünnepi műsorok rendezése, nyári
tábor, vers, mese pályázat, karácsonyi
játszóház, falukarácsony, versenyek,
bemutatók, a tanulók művészeti
oktatása
Kottaállvány, belföldi utazási költség,
telefonhasználat

Igen

90.000,-

Igen

100.000,-

Eurpeade részvételi díj (2. részlet)
Eurpeade útiköltség
Utazási költség, egyesületi
rendezvények, eszközbeszerzés,
működési költségek, rezsikiadások
Kirándulás, aratóbál költségei

Igen

600.000,-

Igen

450.000,-

Igen

150.000,-

335.000,-

150.000,-

1.000.000,730.000,-

Nagy Karácsony 200.000,.
Nyugdíjas Klub
A fel nem használt összeget a civil alap tartalékában kell elhelyezni.

A támogatás összegének felhasználásával a 9/2011. (VI.30) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően el kell számolni.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester

7.Napirendi pont: Útlezárás kezdeményezése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Koczka Béla mányi lakos, az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel élt a Tisztelt Képviselő-testülethez.
A kérelem lényege az, hogy Koczka Béla már nem tudja, és nem is akarja tovább nézni, ahogyan
mások a telke mellett lévő Kitörési emlékmű mellé, köré hordják a szemetet, sittet. Ezért javasolja,
hogy a telke és az emlékmű között húzódó – önkormányzati tulajdonban lévő – 09/3. hrsz.-ú utat a
kérelmében meghatározott módon, sorompóval zárja le az Önkormányzat. Ezt követően pedig
szemétszedés és a szemetet elrejtő talajtakaró felégetése szükséges.
A munkálatok elvégzéséhez anyagi és személyes segítséget ajánl fel. Az Önkormányzattól ehhez csak
az engedély szükséges, illetve egy láncot és számzáras lakatot kellene vásárolnunk. A kérelmező az
érintett útról telküket megközelítőkkel is egyeztetett a lezárásról. A telkek megközelítése úgy lesz
biztosított, hogy a lakathoz a tulajdonosok, használók megkapják a számkódot.
Mivel az út önkormányzati tulajdonban van, nincs akadálya azon a forgalom korlátozásának,
különösen akkor, ha az emlékmű környezete ezáltal kulturáltabb lesz, mert valóban méltetlan
körülmények vannak néha ott, több alkalommal kellett onnan szemetet elhordanunk.
Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék a fent meghatározott útszakasz
sorompóval történő lezárásához hozzájárulni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Útlezárás kezdeményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Mány, 09/3. hrsz.-ú
út sorompóval történő lezárásához.
Felkéri a polgármestert, hogy az útlezárás társadalmi munkavégzését és a jogosultak bejutási
lehetőségének biztosítását felügyelje, és az elvégzéséhez a szükséges segítséget adja meg.
Határidő: folyamatosan.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Hozzáférést kell biztosítani az érintett gazdáknak, vadásztársaságnak.
Dr. Török Péter képviselő:
Szerintem a szemetelőt egy sorompó nem fogja eltántorítani a céljától.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Tájékoztató táblák kellenének a szemetelőknek.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 1 igen, 6 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elutasította.
8. Napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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Jóna Dávid Mány, Rákóczi u. 109. szám alatti lakos már évekkel ezelőtt azzal a kéréssel fordult hozzám,
hogy településünkön egy, ma még névtelen utcát – amely Zsámbék felől érkezve balra az első utca –
Herczeg Ferenc polgári íróról nevezzük el.
Az utcában házak még nincsenek, csak a kérelmező házának személyi bejárata nyílik innen. A
Képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:
5/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendeletet kíván alkotni a településrész nevek,
közterület nevek megállapításához, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének
rendjéről.
Ennek érdekében felkéri a Polgármestert a rendeletalkotás előkészítéséről.
A határozatnak megfelelően meg is született a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről szóló 14/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet, amelyet a 14/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelettel módosított a Tisztelt Képviselő-testület.
A Rendelet szerint:
„4. § (1) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről vagy fogalomról lehet
elnevezni.
(2) Közterületet személyről elnevezni halála után, legalább 20 év elmúltával lehet. Az elnevezésre kerülő
közterület előtagjának a személy családi, illetve utónevét is tartalmaznia kell. Ha a névadó személy foglalkozása,
hivatása, vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterület nevében is
feltüntethető.
(3) Közterületet olyan személyről lehet elnevezni:
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye
közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) aki a tudomány, művelődés, sport, vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy
alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
c) akinek Mány Község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Mány
fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.
(4) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen,
utaljon a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.
5. § Közterület elnevezése, illetve neve megváltoztatásának kezdeményezésére az érintett közterülettel
kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, vagy Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
(továbbiakban: Képviselő-testület) tagjai jogosultak. Az elnevezésre a Polgármesterhez benyújtott írásbeli
kérelemben tehetnek javaslatot.”
A Kezdeményező most újból beadvánnyal élt arra való tekintettel, hogy ebben az évben kerek
évfordulót ünnepelhetünk, idén szeptember 22-én lesz 150 éve, hogy megszületett a magyar irodalom
ezen csillaga. A kezdeményezés tehát megfelel az önkormányzati rendelet előírásainak.
A kérelmező vállalta azt is, hogy a képviselő-testület kedvező döntése esetén saját költségére
emléktáblát készíttet Herczeg Ferencről.
A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Tárgy: Utca elnevezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, 048/2 hrsz. alatti utat
Herczeg Ferenc
utcának nevezi el.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
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Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem inkább az utcák régi neveit kellene visszaadni, nem újakat alkotni. Annak az utcának is volt
régi neve, azt kellene inkább használni. Sok értelme azonban nincs, mert abból az utcából nem is nyílik
ház.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Szinte Minden utcát másként hívnak, mint a hagyományos neve, de ha utcanévtábla került volna ki,
akkor mindkét nevet feltüntettük volna.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
javaslatot nem támogatja.
9. Napirendi pont: Ingatlanvételár meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tulajdonában van a 3537 hrsz.-ú, 820 m2 alapterületű, zártkerti ingatlan 4/12-ed
része. A fennmaradó 8/12-ed rész magánszemélyek tulajdonában van. Az ingatlan-nyilvántartás
adatai szerint
Hegedűs Béláné 2/12-ed,
Nyitrai Józsefné 2/12-ed,
Althöfner István 1/12-ed,
Járfás Péterné 1/12-ed,
Althöfner Ferenc 2/12-ed
tulajdoni hányadot bír.
Nyitrai Józsefné sz. Althöfner Anna, Mány, Zrínyi u. 13. szám alatti lakos azzal a kéréssel keresett
meg, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő részre irányuló vételi kérelmét terjesszem a Tisztelt
Képviselő-testület elé.
A tulajdonostársak előzetes hozzájárulásukat adták az önkormányzati tulajdon – kérelmező általi –
megvásárlásához.
A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény szerint:
„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.”
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012.
(III.1.) önkormányzati rendelete szerint a fenti ingatlan üzleti vagyon, amelyre az alábbi rendelkezek
vonatkoznak:
„11. § (1) Forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítására a polgármester, a képviselő-testület tagja, az
önkormányzati költségvetési szerv vezetője és állampolgár tehet javaslatot a Képviselő-testületnek.
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(2) Az önálló képviselő-testületi előterjesztési joggal nem rendelkező javaslattevő a Képviselőtestületnek címzett, írásbeli kérelemben kérheti a forgalomképes ingatlan hasznosítását.
12. § Az ingatlan hasznosítása az önkormányzat hivatalának feladata.
13. § Ingatlan vagyon esetén nyilvános versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, ha az ingatlan értéke
meghaladja a 10 millió forintot.”
A Tisztelt Képviselő-testület 101/2012. (IX.26.) önkormányzati határozatában a fenti ingatlant
elidegenítésre kijelölte, és megbízott az értékbecslés beszerzésével.
Az értékbecslés elkészült, amelyet az előterjesztéshez csatolok.
Az értékbecselés az ingatlan értékeként 55.000,- Ft és 82.000,- Ft közötti értéket állapít meg. Mivel nem
vagyok felhatalmazva az ingatlan értékének meghatározására, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
szíveskedjék dönteni annak mértékében. Az értékbecslés a Képviselő-testületet annyiban köti csak,
hogy annál alacsonyabb vételárát nem köthet ki.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az
Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárát ……..Ft-ban határozza meg, egyben felkéri
a Polgármestert az adásvételi szerződés előszítésére.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2013. (III.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad
vételárát 70.000,-Ft-ban határozza meg, egyben kérje fel a Polgármestert az adásvételi szerződés
előszítésére.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy elfogadjuk- e a Gazdálkodási Bizottság által javasolt 70.000,-Ft, azaz Hetvenezer forint
vételárat?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
javaslatot elfogadja.
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A fentiek alapján az alábbi módosított határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az
Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárát 70.000,-Ft-ban azaz, Hetvenezer forintban
határozza meg, egyben felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés előszítésére.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
24/2013. (IIL.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az
Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad vételárát 70.000,-Ft-ban azaz, Hetvenezer forintban
határozza meg, egyben felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés előszítésére.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
10. Napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi önkormányzati feladatok körében a sport és
ifjúsági ügyek támogatása, és a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei
alapján – saját anyagi lehetőségeitől függően –, hogy ezt a feladatot milyen mértékben és módon látja el.
A Mány, 814. hrsz.-ú ingatlan – amely a mányi Sportpálya – Mány Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában áll.
Az Önkormányzat az Egyesület használatába adja a fent körülírt ingatlant, amelyen az alábbi
létesítmények vannak:
- 1 db füves sportpálya,
- Sportöltöző és - szertár épülete,
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. februári ülésének Bejelentések napirendi pontjában került szóba a
mányi sportpályával kapcsolatos ügyek között az, hogy a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel kötött
korábbi együttműködési megállapodás nem található sem a Hivatal irattárában, sem az Egyesületnél.
Ezért szükségesnek láttam, hogy egy új együttműködési megállapodás tervezetet készítsek elő,
amelyben szabályozásra kerülnek a sportpályával kapcsolatos feladatok elvégzése.
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Az Együttműködési megállapodást egyeztettem az Egyesület elnökével, Varga Mihállyal is.
A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Mányi Testgyakorlók
Köre Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képviseli: Ugron
Zoltán Gábor polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, valamint a
Mányi Testgyakorlók Köre (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képviseli: Varga Mihály Balázs egyesületi
elnök), a továbbiakban Egyesület
között, a mai napon, az alábbiak szerint:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi önkormányzati feladatok körében a sport és
ifjúsági ügyek támogatása, és a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei
alapján – saját anyagi lehetőségeitől függően –, hogy ezt a feladatot milyen mértékben és módon látja el.
2. Felek megállapítják, hogy a Mány, 814. hrsz.-ú ingatlan – amely a mányi Sportpálya – Mány Község
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
Az Önkormányzat az Egyesület használatába adja a fent körülírt ingatlant, amelyen az alábbi
létesítmények vannak:
- 1 db füves sportpálya,
- Sportöltöző és - szertár épülete,
3. Az Egyesület a 2. pontban meghatározott ingatlan használata fejében az alábbi feladatok ellátását
vállalja:
A község szabadidős és diáksport eseményeihez - bajnokságokhoz, villámtornákhoz, sportnapok
lebonyolításához, a labdarúgó utánpótlás foglalkoztatásához, biztosítja a sportpályát, az öltözőket,
szociális helyiségeket, sporteszközöket a munka és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotban.
4. A 3. pontban meghatározott feladatokat az Egyesület legalább évi 20 órában látja el. Az
együttműködési megállapodás feladatainak teljesítését az önkormányzat részéről a polgármester
igazolja.
5. Az együttműködés időtartama a jelen megállapodás alapján 2013. április 1-től – határozatlan időre
szól. A megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül 180 napra felmondhatja.

6. Az Önkormányzat a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése esetén az egyesületi
sportlétesítmény elektromos áram- és vízdíjait, előzetes jóváhagyás alapján, számla ellenében vállalja.
Az előzetes jóváhagyásra és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult.
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7. Az Egyesület a 2. pontban meghatározott ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni és
saját költségén karbantartani. Köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a fenntartási költségek
a lehető legalacsonyabbak legyenek.
8. A 7. pontban foglalt követelmények nem teljesítése esetén köteles az Egyesület a többletkiadások
vállalására, illetve megfizetésére.
9. Az ingatlanon bármilyen átalakítási, felújítási, beruházási munkálatokat az Önkormányzat előzetes
jóváhagyásával, külön megállapodásban rögzített feltételek szerint végezhet az Egyesület.
10. A jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. ( ) önkormányzati
határozatával hagyta jóvá.
11. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
Jelen együttműködési megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 2013. március

Mány Község Önkormányzata
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

a Mányi TK Egyesület
Varga Mihály Balázs
elnök

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Varga Mihály Balázs képviselő:
Ez egy általános megállapodás, sok pontosításra van szükség. Akkor tudnék egy jó együttműködési
megállapodást elképzelni, ha átvennénk valamit, ami jó, és azt őriznénk. Jelenleg nem működik a csap,
veszélyes a bojler, nincs pénz új radiátorra, pedig nagyon kellene.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez a megállapodás azért kell, hogy tudjon a sportkör pályázni a központi pályázatokon.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Ez a kisebbik része a dolognak, de a napi dolgok, gondolok itt az elmúlt időszak magas vízdíjára, ami
feszültséget okoz, és nem szerencsés egy olyan megállapodást aláírni, ami nincs aprólékosan
letisztázva. Legyen konkrét mennyiség arra vonatkozólag pl. hogy mennyi víz locsolható el évente,
mert nem lehet az előző 1-2 hónap fogyasztása alapján átlagot számolni, hiszen vannak száraz évek és
vannak nagyon csapadékosak. A szövegezést tekintve nem védi a Sportkört semmi.
Dr. Török Péter képviselő:
Véleményem szerint ez egy javaslat, mi fogadjuk el, a Sportkör, módosítással élhet.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Egyetértek, amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
25/2013. (III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Mányi Testgyakorlók Köre Egyesülettel
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Mányi
Testgyakorlók Köre Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képviseli:
Ugron Zoltán Gábor polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, valamint a
Mányi Testgyakorlók Köre (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képviseli: Varga Mihály Balázs egyesületi
elnök), a továbbiakban Egyesület
között, a mai napon, az alábbiak szerint:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi önkormányzati feladatok körében a sport
és ifjúsági ügyek támogatása, és a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei
alapján – saját anyagi lehetőségeitől függően –, hogy ezt a feladatot milyen mértékben és módon
látja el.
2. Felek megállapítják, hogy a Mány, 814. hrsz.-ú ingatlan – amely a mányi Sportpálya – Mány
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
Az Önkormányzat az Egyesület használatába adja a fent körülírt ingatlant, amelyen az alábbi
létesítmények vannak:
- 1 db füves sportpálya,
- Sportöltöző és - szertár épülete,
3. Az Egyesület a 2. pontban meghatározott ingatlan használata fejében az alábbi feladatok ellátását
vállalja:
A község szabadidős és diáksport eseményeihez - bajnokságokhoz, villámtornákhoz, sportnapok
lebonyolításához, a labdarúgó utánpótlás foglalkoztatásához, biztosítja a sportpályát, az öltözőket,
szociális helyiségeket, sporteszközöket a munka és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő
állapotban.
4. A 3. pontban meghatározott feladatokat az Egyesület legalább évi 20 órában látja el. Az
együttműködési megállapodás feladatainak teljesítését az önkormányzat részéről a polgármester
igazolja.
5. Az együttműködés időtartama a jelen megállapodás alapján 2013. április 1-től – határozatlan időre
szól. A megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül 180 napra felmondhatja.
6. Az Önkormányzat a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése esetén az egyesületi
sportlétesítmény elektromos áram- és vízdíjait, előzetes jóváhagyás alapján, számla ellenében
vállalja.
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Az előzetes jóváhagyásra és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult.
7. Az Egyesület a 2. pontban meghatározott ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni és
saját költségén karbantartani. Köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a fenntartási
költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.
8. A 7. pontban foglalt követelmények nem teljesítése esetén köteles az Egyesület a többletkiadások
vállalására, illetve megfizetésére.
9. Az ingatlanon bármilyen átalakítási, felújítási, beruházási munkálatokat az Önkormányzat
előzetes jóváhagyásával, külön megállapodásban rögzített feltételek szerint végezhet az Egyesület.
10. A jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013. (III.27.) önkormányzati
határozatával hagyta jóvá.
11. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Jelen együttműködési megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 2013. március
Mány Község Önkormányzata
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

a Mányi TK Egyesület
Varga Mihály Balázs
elnök

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: polgármester
11. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelenteni valója?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én csak röviden szeretnék felszólalni. Szeretném kérni, hogy a jövőben a képviselő-testület mentsen fel
a Gazdálkodási Bizottságban való tagságom alól, kérem, hogy részemre valamely más bizottság
keretein belül jelöljön ki feladatot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 20 óra 13 perckor bezárom. Zárt üléssel folytatjuk.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

