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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. április 24-én, 16 órai kezdettel
megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Fuchs János képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Igazoltan távol:
dr. Török Péter képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Jelen vannak továbbá:
Hopka Rita pénzügyi vezető
Rácz Andrea jkv. vezető
Dr. Balázs Sándor Rendőrkapitány és Lászlóffy Szabolcs körzeti megbízott
A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 2 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 4 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes. Két képviselőnk jelezte, hogy ülésről késni fog.
A meghívóban közöltek szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. április 24-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
2. Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
3. A 2012. évi költségvetés módosítása
4. A 2012. évi költségvetés zárszámadásáról
5. 2013. vis maior támogatási igény benyújtása
6. A 2014. évi költségvetési koncepció
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
8. Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
9. Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton történő részvételről
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10. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
11. BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosítása Bicske
Város Önkormányzata székhelyének változása miatt.
12. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés
visszavonása
13. Bejelentések
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 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
28/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. április 24-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
2. Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
3. A 2012. évi költségvetés módosítása
4. A 2012. évi költségvetés zárszámadásáról
5. 2013. vis maior támogatási igény benyújtása
6. A 2014. évi költségvetési koncepció
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
8. Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
9. Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről
10. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
11. BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosítása
Bicske Város Önkormányzata székhelyének változása miatt.
12. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés
visszavonása
13. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A napi feladatok mellett az alábbi tevékenységeimet szeretném kiemelni és Önök elé tárni:
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A Húsvét előtti héten magam és a Képviselő-testület nevében a szokásos virágmag-csomaggal
köszöntöttem Mány polgárait.
Az ünnepek után a páskomban lévő régi szemétlerakó rekultivációja kezdődött meg a munkaterület
átadással. Várhatóan még idén nyáron megtörténik a terület megújítása. Addig ki kell találni valami
olyan technikai megoldást, ami megakadályozza, hogy a rendbetett területre újabb hulladékot
letegyenek.
A Leader közösségünknek elnökségi ülése volt, melyen a várható pályázati lehetőségekről is
tájékoztatást kaptunk. Ezek szerint még idén nyáron megint lehet majd pályázni olyan projektekkel,
amelyeket 2014 végéig le is kell zárni. Ezek az önkormányzatoknak és egyesületeknek programokra,
fejlesztésekre, és a vállalkozóknak is eszközbeszerzésre, vállalkozásfejlesztésre lesznek kiírva.
Ülése volt a VTKÖT-nek is. Sajnos még mindig nem tudtunk a megszűnésről dönteni, mert a Csabdiban
megvalósuló óvodafejlesztés pályázata még nem zárult le, és addig nem tudják önkéntes társulásba
átvenni. Döntöttünk azonban arról, hogy a közös vagyont képező tárgyi eszközöket eladjuk, melynél a
tag önkormányzatoknak elővásárlási joguk van. Most a felmérés zajlik.
A hónap közepén egy napon zajlott Bicskén a nemzetközi kempó bajnokság és Budaörsön a Nagy vagy
televíziós vetélkedő forgatása. Mindkettőn részt vettem egy kicsit, hiszen mindkét helyen szerepeltek a
mányi gyerekek.
Közben zajlik a falunapok szervezése, emiatt is akadtak egyeztetési, megrendelési stb. feladataim.
16 óra 10 perckor Bálint Istvánné képviselő megérkezik.
Találkozót hívtam össze a Fejérvíz vezetőivel és a BCSM ügyvezetőjével, hogy kibogozzuk a
vagyonátáramlással és üzemeltetéssel érintett tárgyi eszközök és egyéb vagyontárgyak
összekuszálódott rendszerét. Sok kérdésre megoldást találtunk, a nyitottakra még várjuk a választ, de
most már tisztázódnak a dolgok.
A Zsámért ülésén a hulladékszállítás kérdésének megoldásán dolgoztunk tovább. Reményeink szerint
lesz egy olyan közös cégünk, amely megfelel majd az összes olyan kritériumnak, ami kell ahhoz, hogy
januárban saját magunknak gyűjtsük a hulladékot a velünk együttműködő két alvállalkozóval.
Egy szomorú eseményen is részt vettem a múlt héten, a nyugdíjas klub vezetőjének, Etel néninek a
temetésén.
Másnap azonban igen szép számban, negyvenöten gyűltünk össze a Mányért Egyesület és a
Polgárőrség szervezésében, hogy a Föld Napja kapcsán, a településen és a bevezető utakon
összeszedjük a szemetet. A közútkezelőtől kapott száz zsákot megtöltöttük a felelőtlenül szétdobált,
főleg utcán étkezésből származó zacskókkal, sörös és energiaitalos dobozokkal, csoki papírral, üdítős
flakonokkal.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, a beszámolóról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
29/2013. (IV.24.) 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
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1. Napirendi pont: A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Balázs Sándor, Bicskei Rendőrkapitány két éve mutatkozott be Önök előtt. Akkor elmondta terveit,
beszámolt életútjáról.
Kinevezésétől számítva eltelt két év során, érezhető javulás mutatkozik településünk lakosai részéről a
rendőrség munkájának megítélésében, valamint a Polgárőrséggel való együttműködés területén.
16 óra 19 perckor Csizmadia Zsolt képviselő megérkezik.
A rendőrség tevékenységéről szóló éves beszámolót Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány úr megküldte,
amelyet az előterjesztéshez csatolok, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Balázs Sándor bicskei
rendőrkapitány, a rendőrség tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Átadom a szót a Rendőrkapitány úrnak!
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Üdvözlöm a tisztelt Képviselő-testületet, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
Mány Község Önkormányzatának, illetve a Mányi polgárőrségnek, mert az elmúlt időszakban a
kiemelkedően jó együttműködésnek köszönhetően, a körzeti megbízott nagyon sok segítséget kapott az
itt élőktől.
A statisztika szerint volt olyan sor, ahol minimális romlás volt kimutatható, és volt olyan is, ahol
javulást tudtunk kimutatni. Mindent egybevéve azt bizton állíthatom, hogy a polgárok biztonságérzete
nem romlott.
Szabó Zoltán alpolgármester:
A statisztika jó, de hogyan lehetne megelőzni a bajt? Ezen a téren miben tud segíteni a rendőrség?
Esetleg lehetne bizonyos időközönként körlevelet küldeni a nyugdíjasoknak, vagy a helyi újságban is
lehetne egy rendőrségi rovat stb.
A másik kérdésem a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban lenne, mennyire látja hatékonynak a felderítés
szempontjából a kamerák felszerelését? Érdemes-e sok pénzt költeni?
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Köszönöm a kérdéseket!
Az első felvetéssel kapcsolatosan, természetesen, ha szükséges és van rá igény, akkor fogok
bűnmegelőzési előadást tartani a nyugdíjasoknak, itt kérem az Önök együttműködését, hogy
amennyiben ilyen felvilágosítást szervezünk, segítsenek abban, hogy minél több érintetthez eljusson a
hír, így minél többen részt tudjanak venni egy ilyen tájékoztatáson.
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A kamerákkal kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy az ilyen kamerák nagyon fontosak a
bűnmegelőzésben és a felderítésben is. Sokszor már az is visszaszorítja az elkövetési „kedvet”, hogy
tudnak a kamerák létezéséről.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Hogyan működik a kamerák rögzítése?
Ugron Zoltán polgármester:
3 napig őrizzük felvételt, ha addig fény derül a bűncselekményre, akkor bizonyító erejű lehet.
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Mi az ilyen kameraállítási törekvéseknek mindig örülünk, sokban segíti a rendőrség munkáját.
Bálint Istvánné képviselő:
Ha már megtörténik a baj, kihez fordulhat a lakosság segítségért?
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Létezik egy ún. áldozatsegítés, a rendőrkapitányságon lehet érdeklődni az elérhetőségükről.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Itt a településen a másik nagy problémánk a parkok, emlékművek körüli randalírozás, szemetelés,
hangoskodás. A templomkert lámpáit időről-időre tönkre teszik, lerúgják.
Miért nem lehet ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak felkeresni a szüleit és tájékoztatni őket arról
hogy mit csinál a csemete szabadidejében? Talán a szülőkkel való szorosabb együttműködés eredményt
hozhat.
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Természetesen lehet tenni ezek ellen. Az ott, idejüket töltő fiatalok bármikor igazoltathatóak, ha ilyen
megkeresés érkezik felénk, akkor megerősítjük a rendőri jelenlétet és gyakrabban kérjük el a papírjaikat.
Ha pedig valamilyen káresemény történik, akkor a rendszeres „parklátogatókat” tanúként ki lehet
hallgatni, talán az elveszi a kedvüket az ilyesmitől.
Szabó Zoltán alpolgármester:
A másik nagy probléma a terménylopás. Állandó a harc a gazdák és a tolvajok között. A rendőrség
mérlegel, hogy küldjenek-e autót vagy sem. Olyat is hallottam már, hogy a tolvajok a kukorica aratás
előtt kimennek, letördelik és a földre dobják a terményt, a földön lévő terményt a kombájn nem tudja
felszedni. Ha megtörténik az aratás, akkor kimennek böngészni, mert azt szabad, és felszedik, amit
letörtek.
Ugron Zoltán polgármester:
Hasonló a helyzet a fa tolvajokkal szemben is, versenyt vágunk velük, de így is hatalmas kárt okoznak a
helyi erdőkben.
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Ezekkel ellen mindenképpen hatékonyan fel kell lépni, ha kell tanúkutatással, alapos gyanú esetén 72
óra elzárással.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerepelt a beszámolóban egy erkölcs elleni bűncselekmény, de a felderítettek között nem látok ilyet.
Van félnivalónk?
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Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Erről az esetről én is konkrétan tudok, megvan az elkövető, de az ügy még nincs lezárva, ezért nem
szerepel a felderítések között.
Lászlófy Szabolcs körzeti megbízott:
A bűncselekmények felderítését 90%-ban megkapom, ami rendszeresen 4-5 ügyet jelent. Örömmel
mondhatom, hogy ebből három felderítésre is kerül. A kamera jó visszatartó erő lesz 3-4 napig
visszanézhető minden gyanús autó, idegen ember.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés vagy hozzászólás, szavazzunk,
hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
30/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Balázs Sándor bicskei
rendőrkapitány, a rendőrség tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
2. Napirendi pont: Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. június 13-i képviselő-testületi ülésen a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány,
Kossuth u. 2.) ügyvezetője, Szeép Ágnes ismertette a Tisztelt Képviselő-testület előtt a cég azon terveit,
hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg romos állapotban
lévő ingatlant újjáépítenék, és az újjáépítés után vendégfogadóként hasznosítanák. Az újjáépítés
megvalósításának határideje két év. A vendégfogadó céljának tekintené, hogy a klasszikus értelemben
vett vendéglátáson kívül a kulturális életet is fellendítsék a faluban. A kivitelezéshez szükséges
költségeket a cég viselné, ahhoz egy pályázaton indulnának.
A fenti képviselő-testületi ülésen konszenzus jött létre abban, hogy a cég a mányi önkormányzattól az
ingatlan bérleti jogát kéri, és ahhoz kellene a Tisztelt Képviselő-testületnek elviekben hozzájárulnia,
hogy ha a cég a pályázaton nyer, az ingatlan átminősítését kérjük, és a megvalósulás időszakára,
továbbá a pályázati feltételként meghatározott öt év működtetési időre bérleti szerződést kössünk. A
bérlet fejében bérleti díjat szabunk ki, amely az előzetes egyezkedés során kialakultak szerint a lakások
mindenkori bérleti díjának fele lenne, és csak a megvalósulás időpontja utántól járna.
Ennek szellemében előkészítettük előterjesztést, és a Tisztelt Képviselő-testület 2012. június 27-én az
üggyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:
70/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
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2012.” pályázaton, az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti (hrsz.:
53.), jelenleg lakóingatlan átminősítésére kerüljön sor, továbbá a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. részére a pályázatban szereplő célra, annak megvalósulása után legalább öt évig bérbeadásra
kerüljön.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
71/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan átépítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012.” pályázaton, és az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti
(hrsz.: 53.), jelenleg helyi értékvédelem alatt álló lakóingatlan bontásra és újjáépítésre kerül, a
bemutatott tervek alapján a bontáshoz és újjáépítéshez hozzájárul, mert a helyi értékvédelem alatt álló
épület megjelenésében azonos lesz a mostanival, így a helyi értékvédelmi feltételeknek a terv megfelel.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
72/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan bérleti díjáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton, az Önkormányzat a
tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti (hrsz.: 53.), ingatlan bérleti díját a Képviselőtestület a mindenkori összkomfortos lakásbérleti díjnak 50 %-ában fogja meghatározni, melyet csak a
megvalósulási idő lejártát követően kell fizetni.
A fenti pályázaton a Kreagia Kft. nyert, és az ügyvezető a napokban azzal a kéréssel keresett meg
engem, hogy bérlet helyett szeretnék inkább megvásárolni az ingatlant. Ennek az az oka, hogy nem
rendelkeznek a megfelelő mennyiségű önrésszel, és arra kölcsönt szeretnének felvenni. A bank azonban
nem ad kölcsönt olyan ingatlan felújítására, amely nem az ő tulajdonukban van, csak bérlik.
A fentiek miatt arról kellene döntenie a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ingatlant eladásra
kijelöli-e, és megfelelő vételár esetén eladja-e.
Ha az ingatlan eladása mellett döntünk, a bérlettel kapcsolatos elvi döntések visszavonása szükséges.
Ezt azonban addig nem célszerű megtenni, amíg nem ismerjük az ingatlan vételárát, illetve azt, hogy
azon az áron a vételi ajánlattevő hajlandó-e megvásárolni az ingatlant. A hatályos rendeletünk szerint,
ha eladásra kijelöljük az ingatlant, akkor hivatalos értékbecslést kell kérni rá, melyben megállapított
értéken vagy annál magasabb áron lehet értékesíteni.
Mivel az ingatlan és esetlegesen más ingatlan eladása esetén lehetőségünk lenne egy jobb állapotban
lévő, és számunkra hasznosíthatóbb intalant vásárolni, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék:
Határozati javaslat
Tárgy: Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti
ingatlant elidegenítésre kijelöli.
Felkéri a polgármestert az elidegenítéshez szükséges értékbecslés beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy csak abban az esetben
javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám
alatti ingatlant elidegenítésre jelölje ki, ha az eladott ingatlanok vételárából új ingatlan kerül
megvásárlásra.
Felelős: Fuchs János
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Felvettem a kapcsolatot a bicskei Otthon Centrum munkatársával, aki első körben azt nyilatkozta
szóban, hogy szerinte az 5 millió Ft reális összeg ezért a házért, mert a rajta lévő házat úgyis el kell
bontani.
Véleményem szerint érdemes átgondolni a kérdést abban a konstrukcióban, hogy eladjuk a
Sárköziéknek a tűzoltó szertárat, és a kettőért kapott összegért, úgy, hogy azt kipótoljuk, megvesszük a
Friedrich-ék szomszédos „kocsmaépületét”, ami jól zárható épület, és az udvar megfelelő a tűzifa
tárolására.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Most nem az a kérdés, hogy mit veszünk és mennyiért, hanem az, hogy eladjuk-e a Nitti Házat vagy
sem.
Bálint Istvánné képviselő:
Annak nincs értelme, hogy eladjunk ingatlanokat, ha annak az árából nem tudunk egy másik ingatlant
venni, mert akkor az a pénz el fog menni másra. Csak akkor járuljunk hozzá az eladáshoz, ha abból
biztosan másik ingatlan lesz.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Szerintem is ez a kettő két teljesen különálló ügy, nem kell összemosni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy ez a három ügy nagyon is összefügg, de a kérdés most valóban az, hogy az
adott ingatlant kijelöljük-e elidegenítésre, mert akkor értékbecslőt kell megbízni, aki majd egy hivatalos
árat mond. Ha ez meglesz, akkor még mindig ráérünk eldönteni, hogy eladjuk-e annyiért vagy sem.
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Csizmadia Zsolt képviselő:
Nagy kockázat ezzel a döntéssel nincs.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Esetleg, ha valaki rálicitál, akkor mérlegelhetünk.
Fuchs János képviselő:
Én ezt az eladást nem tudom támogatni.
Az, hogy a kocsma épületét megvegyük az nem rossz elképzelés, de a Nitti Ház többet ér, mint 5 millió
Ft. Jó helyen van, a falu központjában, a tervezett fogadónak nincs konkurenciája, főleg, ha mi
megvesszük a kocsmaépületet, mert akkor még az sem fenyegeti őket, hogy valaki ott ismét vendéglátó
egységet üzemeltet. Nagyon nagy a vagyonvesztés, a falu lakossága nem nézné jó szemmel ezt a
döntést.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az ingatlannak megvan a könyv szerinti értéke.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Egy értékbecslő alapjában úgyis azt nézi, hogy a településen az elmúlt három hónapban milyen
eladások voltak és mennyiért. Ha több értékbecslőtől kérünk ajánlatot, akkor nem lesz nagy különbség
közöttük, maximum 10%, mert ők nem a meghirdetett árakat, hanem az elmúlt időszak eladási árait
vizsgálják.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Én annyival javasolnám kiegészíteni a határozatot, hogy az Önkormányzat addig nem kötelezi el magát
az eladással kapcsolatban, azaz a korábbi határozatok mindaddig érvényben vannak, amíg az esetleges
adás-ételi szerződés nem jön létre.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Miért kellene azt fenntartani, úgy kizárjuk más pályázók lehetőségét.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A korábbi határozat és az esetleges eladási szándék üti egymást. Ha visszavonjuk a határozatot, de
esetlegesen nem nekik adjuk el az ingatlant, akkor elveszítik a pályázatot. A korábbi határozatot nem
vonhatjuk csak úgy vissza, mert az kötelez bennünket.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Kérdés az, hogy mi van akkor, ha valaki jön,, és magasabb összeget ajánl, mint, amit a vállalkozó kínál?
Nyilatkoztatni kéne őket, hogy a korábbi, bérletre vonatkozó szándékukat továbbra is fent kívánják-e
tartani?
Benedek Krisztián vendég:
Az a határozat nem jó a Leader-nek, amit korábban hozott a Testület.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Akkor nem nyerték volna meg a pályázatot.
Benedek Krisztián vendég:
Ez valahogyan átcsusszant, de nem jó, az biztos.
Szeép-Pataki Katalin vendég:
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Köszöntöm én is a Tisztelt Képviselő-testületet, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szeép-Pataki
Katalin vagyok, az ügyvezető Szeép Ágnes testvére, aki a mai alkalommal nem tudott jelen lenni, ezért
engem kért meg, hogy a Krisztiánnal képviseljük az érdekeiket.
Én jó ideje segítem a családi vállalkozás beindulását , értem az itt elhangzott érveket és ellenérveket, de
azt is látniuk kell, hogy ez a pályázat 40% önrésszel került kiírásra annak idején, ami azt jelenti, hogy a
családnak igen jelentős összeget kell még beletenni a megnyert összegen kívül. Semmi sem garantálja,
hogy ezt a 40%-ot vissza is tudják termelni. Egyszóval igen nagy a kockázata annak, hogy egy ilyen
nagy összeget beletegyenek a kivitelezésbe, és még annyi biztonságérzetük sincs, hogy a tulajdonjog az
övék, amit később bármikor eladhatnak. Nyilván nem ez a szándék, hiszen itt él a család, a gyermekek
itt születtek, itt járnak iskolába. Kérdésem, hogy Önök szerint elvárható-e egy Kft-től, hogy ennek a
kockázatát felvállalják?
Kérem, ha döntenek, vegyék figyelembe azt is, hogy mi lenne a haszna ennek a projektnek a
megvalósulásából a településnek? A Kreágia Kft. egy igényes kulturális központot szeretne kialakítani a
településen, ahol rendszeresen író-olvasótalálkozókat, könnyű és komolyzenei rendezvényeket
szerveznének, mely mind-mind a falu életéhez tesz majd hozzá.
Az ingatlan könyv szerinti értékét nem ismerem. De azt gondolom, hogy minden ingatlan értékét az
határozza meg, hogy mennyit ad a piac.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Amikor a Képviselő-testület a korábbi döntéseket meghozta, akkor annak alapján döntött, hogy a
tulajdon az Önkormányzat kezében marad. Egyszóval nem e szerint adták a hozzájárulást a pályázaton
való induláshoz.
Benedek Krisztián vendég:
Akkor még nem tudtuk, hogy bontani kell az épületet, és ez plusz költséggel jár.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ezt az állítást én visszautasítom, mert végig arról volt szó korábban is, hogy a meglévőt bontani kell és
egy azonos, de teljesen új épület kerül felépítésre.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mekkora a beruházás összege?
Benedek Krisztián vendég:
26 millió Ft, abból 16 millió pályázati pénz lenne.
Szeép-Pataki Katalin vendég:
Én ismételten csak azt kérdezem, hogy Önök szerint életszerű-e, hogy egy fiatal család ilyen nagy
összeget kockáztasson?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A 40% önrészt tudták már a pályázat kiírásakor is, nem kötelezte önöket senki, hogy induljanak ezen a
pályázaton. Gondolom, hogy nagyon sok oldalról körbejárták a kérdést mielőtt ténylegesen
benyújtották a pályázatot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Röviden összegezném, hogy hol tartunk most:
A vállalkozó számára a bérleti lehetőség nem megfelelő, mert a tulajdonjog vitatható, ezért ennek
tisztázására vételi ajánlattal éltek. Azzal tudnánk előre lépni az ügyben, hogy döntünk arról, hogy
kijelöljük-e az ingatlant eladásra vagy sem. Ha kijelöljük, akkor az értékbecslő állásfoglalása alapján
ismerjük az ingatlan értékét, és dönteni tudunk az eladásáról.
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Varga Mihály Balázs képviselő:
Ha jól értelmezem a vendégek részéről elhangzottakat, akkor a bérleti szándékról most már nincs szó.
Benedek Krisztián vendég:
Nekünk az is jó, ha az épület a mienk, a telek az önkormányzaté.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Több olyan eset is volt már, amikor pórul jártunk, nem szeretném, ha most is ez történne. Ez nem
zsibvásár, ezért véleményem szerint kérdezzük ki a vállalkozó részéről megjelenteket és utána zárt ülés
keretében, beszéljük át, hogy mit is gondolunk mi magunk erről az ügyről.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Jómagam is úgy látom, hogy a pályázat benyújtásakor már ismert volt a 60+40%-os arány, mégis az a
kérelem, illetve döntés született ami.
Benedek Krisztián vendég:
Úgy látszik, hogy akkor nem értettük meg egymást.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Miért nem jó az eredeti megállapodás?
Benedek Krisztián vendég:
Utólag tudtuk meg, hogy fennmaradási kötelezettségünk van öt évre, így is kötnénk a bérleti
szerződést, de 5 év alatt nem tudjuk kitermelni azt az összeget, amit belefektettünk.
Mi történik, ha a falunak másik vezetése lesz a következő választásnál, és 5 év múlva azt mondja, hogy
nem kívánja meghosszabbítani a szerződést?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha letelik az öt év, az nem azt jelenti, hogy kitesszük a Kreágia Kft-t!
Benedek Krisztián vendég:
Erre semmilyen garancia nincs. De nem értem, nem ajándékba kérjük, hanem meg szeretnénk vásárolni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Akkor ezt érthetem úgy, hogy az első három határozattal kapcsolatban úgy nyilatkoznak, hogy kérik a
visszavonását?
Benedek Krisztián vendég:
Igen.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az a kérdés tehát, hogy jelöljük-e ki eladásra a szóban forgó ingatlant vagy sem.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Jelöljük, nincs kockázat benne.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Jelöljük, de véleményem szerint azzal a kikötéssel, amit korábban említettem.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Azzal leszünk bajban, ha jön valaki, aki többet ajánl, mert akkor mit csinálunk?
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mi korábban elköteleztük magunkat, amit tartani kell!
Tűzzük ki eladásra, és majd meglátjuk.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Abban a kérelemben, amit a Kft. benyújtott, nincs konkrét vételi kérelem.
Fuchs János képviselő:
A Gazdálkodási Bizottsági ülésen az egész terület eladásáról döntöttünk, arról is, amin a Német
Önkormányzatnak használati joga van. Én azt már most állíthatom, a Német Önkormányzat nevében,
hogy ha az Önkormányzat érdeke úgy kívánja, hogy lemondjunk a használatról, akkor természetesen
meg fogjuk tenni, de azt, hogy abban az esetben 5millióért menjen el az ingatlan, azt semmi képen nem
támogatom.
Korábban volt szó megosztásról, azt most is át lehetne gondolni, hogy külön kezeljük az épületet és
külön a hátsó pincehelyiséget.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Jegyző asszony tanácsára felteszem a kérdést, hogy hivatalosan nyilatkozzanak a Kft nevében, hogy
tesznek-e vételi ajánlatot a Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlanra?
Benedek Krisztián vendég:
Igen.
A vendég ezzel egy időben benyújt egy összefoglaló levelet, mely vételi ajánlatot tartalmazza.
Fuchs János képviselő:
Én most azt szeretném tudni, hogy ezzel kizárhatjuk-e az egyéb esetleges jelentkezőket a vásárlásból,
illetve, ha igen, akkor mit mondunk akkor, ha valaki más is szeretné megvenni az ingatlant?
Én a magam részéről azt szeretném, hogy senki ne mondhassa azt, hogy nem adtunk lehetőséget
másnak. Nem hozhatunk senkit sem olyan előnybe, hogy a település többi lakójával szemben
igazságtalan legyen.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Korábbi határozatukkal már elkötelezték magunkat, igaz a bérlet mellett, minimális ezt biztosítani kell.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Most volt egy nyilatkozat, hogy inkább meg szeretnék vásárolni az ingatlant.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha mi ezt most visszavonjuk, akkor a pályázat nem él.
Szabó Zoltán alpolgármester:
A könyv szerinti érték alatt, 5 millió Ft-ért biztosan nem fogjuk eladni az ingatlant. Jobb is, ha nem
hitegetjük egymást!
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Nem az van, hogy nem akarjuk eladni az ingatlant, de megfelelő áron szeretnénk.
Benedek Krisztián vendég:
Akkor adunk egy ajánlatot, vagy elfogadja az Önkormányzat vagy nem.
Csizmadia Zsolt képviselő:
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Ha mi ennek alapján visszavonjuk a korábbi határozatainkat, és mégis érkezik kedvezőbb vételi ajánlat,
akkor a Kreágia elbukja a pályázatot.
Benedek Krisztián vendég:
Ha nem sikerül megvenni az ingatlant, akkor nem fogjuk megcsinálni ezt a projektet. Írásban le fogok
mondani a korábbi határozatról.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ki a Kft. ügyvezetője?
Benedek Krisztián vendég:
Szeép Ágnes.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Akkor Ön hivatalosan nem nyilatkozhat ez ügyben!
Fuchs János képviselő:
Ha nem hivatalos a nyilatkozat, akkor holnaptól támadható a döntés.
Szeép-Pataki Katalin vendég:
Annyi kockázat van egy ilyen vállalkozásban, mi van pl., ha a szerződést nem bontja fel, de a működési
engedélyt visszavonja az Önkormányzat, mert valami éppen nem úgy történik, ahogy ő diktálja?
Nem lehet egy fiatal családtól ilyen hatalmas kockázatot elvárni, olyan megoldást kell találni, ami
mindannyiunk számára a legideálisabb.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A Képviselő-testületnek olyan kötelmei vannak, amit nem lehet áthágni.
Szeép-Pataki Katalin vendég:
Köszönjük szépen, hogy meghallgattak, bízom abban, hogy a jó oldalát is látja ennek az egésznek a
Képviselő-testület, és mindannyiunk számára egy megnyugtató döntést tudnak majd hozni.
18 óra 04 perckor a vendégek távoznak.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Bármennyire is szimpatikus ez az egész, több engedményt nem lehet tenni, mert nem fogunk tudni
minden hozzánk forduló mányi vállalkozónak ugyanilyen nagymértékben segíteni.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, ők pályáztak valamire és hibáztak, most pedig futnak az események
után.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Részben nekik is igazuk van, mert a pályázat során volt egy csomó olyan tétel, amiről nem tudták azt,
hogy pályázati pénzből nem tudják megvalósítani, és ezért hitelt kell felvenniük. Ilyen pl. a bontás,
mert azt sem lehet a pályázaton nyert összegből fizetni.
Minden eddig elhangzott hozzászólást figyelembe véve úgy látom, hogy most nem fogunk tudni
döntést hozni, mert nincs vételi ajánlat.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Már csak azért sem lenne helyes, mert nincs szükségünk kártérítési perre.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Mi lenne, ha csak arról döntenénk, hogy szerezzünk be hivatalos értékbecslést, hogy legalább képben
legyünk, hogy mennyit is ér ez valójában?
Amennyiben egyetért velem a tisztelt Képviselő-testület, kérem az alábbi módosító határozati
javaslatomat elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan értékbecsléséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert,
hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlant, az elidegenítéséhez szükséges előzetes értékbecslést
szerezze be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Ha több kérdés nincs, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
31/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan értékbecsléséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert,
hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlant, az elidegenítéséhez szükséges előzetes
értékbecslést szerezze be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.

3. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetés módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében, figyelemmel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatait.
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselőtestület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,
vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
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rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
Az önkormányzat által elfogadott 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben
hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások
is bekövetkeztek. Ezért a zárszámadási rendelet elfogadása előtt szükséges a 2012. évi költségvetési
rendelet módosítása.
Az előirányzat módosítások indoklása:
• A bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata az eredeti előirányzathoz képes 31 eFt-tal
növekedett az igazgatási szolgáltatási díj és a bírság bevétel terven felüli teljesülése miatt.
• Az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata összességében 53 647 eFt-tal
emelkedett a bérkompenzáció fedezetének, az iskolai és óvodai normatív hozzájárulások év
közbeni pótigényének, a jövedelempótló támogatások fedezetének emelkedése és az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának év végi
teljesülése eredményeképpen.
• Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata 8 843 eFt-tal csökkent, mivel a tényleges
intézményi kiadások csökkent összege figyelembe lett véve az intézményfinanszírozásnál.
Továbbá az önkormányzatok körjegyzőségi támogatása a támogatásértékű működési
bevételekhez került át.
• A támogatásértékű bevételek előirányzata 12 595 eFt-tal emelkedett a Körjegyzőség
működéséhez történő önkormányzati hozzájárulások következtében.
• A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 2 901 eFt-tal módosult az év közbeni
adományok teljesülésére tekintettel.
• A kiadási előirányzatoknál a személyi jellegű kiadások és a hozzájuk tartozó munkaadót terhelő
járulékok előirányzata 4 271 eFt-tal valamint 963 eFt-tal módosult a 2012. bérkompenzáció
következtében (fedezete az önkormányzati költségvetési támogatásoknál megtalálható).
• A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 2 376 eFt-tal növekedett a nemzetiségi tankönyv
támogatásból fedezett tankönyv beszerzés, valamint az Önhiki támogatásból fedezett vízdíj,
megemelkedett étkeztetési költségek fedezetére tekintettel.
• Az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata 5 218 eFt-tal megemelkedett a tényleges
kiadásokra tekintettel.
• A támogatásértékű kiadások előirányzata 1 719 eFt-tal változott, figyelembe véve az etyeki
családsegítő és gyermekjóléti társulásnak év végén átutalt hátralékot.
• Az államháztartáson kívülre irányuló pénzeszköz átadások előirányzata 1 340 eFt-tal módosult
(pl. Mentsvár Alapítvány támogatása, Mányi TK Sportegyesület támogatása).
• Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás
előirányzata a bevételeknél részletezett okok miatt 8 843 eFt-tal csökkent.
• Az általános tartalék előirányzata nagyrészt az év végén teljesült adósságkonszolidáció és
Önhiki támogatás miatti előirányzat változások következtében emelkedett 38 206 eFt-tal.
• A finanszírozási kiadások előirányzata az év végi adósságkonszolidáció keretében Mány Község
Önkormányzata részére megítélt 22 405 eFt támogatást és háromnegyedéves teljesítési adatokat
figyelembe véve 15 081 eFt-tal emelkedett.
A rendeletmódosítást az előterjesztéshez csatolom.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
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Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.
(II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2013. (
) önkormányzati rendelete
Társadalmi hatás

Az alaprendelet szabályozza az önkormányzat bevételeit és
kiadásait. A módosító rendelet az évközben keletkezett,
előre nem tervezett kiadások, és az előre nem tervezett
bevétek miatti eltérésekkel módosított számokat
tartalmazza. Ezzel az önkormányzati költségvetés teljessé,
és átláthatóvá válik mindenki számára.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, hogy annak
pénzügyi alapjait teremti meg.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása nagy, éppen az előre meghatározott
költségvetést módosítja. A hatás azonban a múltban
keletkezett, és annak a leképezése történik a rendelet
módosításával.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

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

A rendelet megalkotásának
szükségessége

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő a
megalkotásra irányuló kötelezettséget.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

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

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez
csatolt rendelettervezet alapján szíveskedjenek elfogadni.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati
rendelete módosításáról szóló /2013. (
) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89. és
91. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
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kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a alapján a következőket
rendeli el.
1.

§ A 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg.”

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
510 008 eFt,
b) kiadási főösszegét
510 008 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+43 406 eFt
d) pénzmaradványát
+9 712 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
138 041 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
36 246 eFt,
c)
dologi kiadások
65 586 eFt,
d) speciális célú támogatás
4 998 eFt,
e) egyéb működési célú kiadások
213 389 eFt.
(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

8 005 eFt,
254 eFt,
23 489 eFt”

3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek közötti
megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.”
5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A 4. §-ban meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési bevételeket intézményenként – a rendelet 1/A-1/E. melléklete tartalmazza.”
6. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint határozza meg.
7. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások önállóan
működő költségvetési szervek szerinti megoszlását e rendelet 1/A.-1/E. és 6. melléklete szerinti
összegben állapítja meg.”
8. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és
feladatonként a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”
9. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet
tartalmazza.”
10. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 43 406 eFt összegben
határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására szolgál.”
11. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2012. évi létszámkeretét az 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.”
12. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
13. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
14. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
15. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2012. évi költségvetés módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.9.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. (
) önkormányzati rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János

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 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.9.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89.
és 91. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a alapján a következőket
rendeli el.
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg.”
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
510 008 eFt,
b) kiadási főösszegét
510 008 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+43 406 eFt
d) pénzmaradványát
+9 712 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
138 041 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
36 246 eFt,
c)
dologi kiadások
65 586 eFt,
d) speciális célú támogatás
4 998 eFt,
e) egyéb működési célú kiadások
213 389 eFt.
(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

8 005 eFt,
254 eFt,
23 489 eFt”

3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek közötti
megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.”
5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„6. § A 4. §-ban meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket - intézményenként – a rendelet 1/A-1/E. melléklete tartalmazza.”
6. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint határozza meg.
7. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások
önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását e rendelet 1/A.-1/E. és 6. melléklete
szerinti összegben állapítja meg.”
8. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és
feladatonként a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”
9. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet
tartalmazza.”
10. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 43 406 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevételek pótlására szolgál.”
11. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2012. évi létszámkeretét az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.”
12. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
13. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
14. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
15. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

4.Napirendi pont: A 2012. évi költségvetés zárszámadásáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
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„91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet
alkot.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő
mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a
pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulását.
(3) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás zárszámadásának
megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten
zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete, illetve a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat – a helyi
nemzetiségi önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a
többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás beszámolási feladatainak ellátásáért a 27. § (4) és (5)
bekezdése szerint felelős szervezet vezetője látja el”.
Az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet szerint:
„10. § (7) A helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a
könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselőtestület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell
közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni.”
A fentiek alapján Mány Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását az alábbiaknak
megfelelően terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
A 2012. évi költségvetés zárszámadásához tartozó szöveges tájékoztatót az előterjesztéshez csatolom.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet
megnevezése

Társadalmi hatás

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (
) rendelete az önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról

A rendelet tartalmazza a 2012. évi költségvetés
zárszámadását, az önkormányzat teljesített bevételeit és
kiadásait. A rendelet megalkotásával történik meg a 2012.
pénzügyi év lezárása.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, hogy egy év
pénzügyi gazdálkodását zárja le.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása a múltban keletkezett, a rendelet
megalkotása a 2012. évben történek lezárása.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.
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Adminisztrációs terhek

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

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) és (2) bekezdése írja elő a megalkotásra
irányuló kötelezettséget.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

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

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet javaslat
elfogadására.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló /2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. (IV.25. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. §
(1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 157. § b. pontja, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a alapján, továbbá a
AD§MÜ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Független könyvvizsgálói jelentése alapján a
következőket rendeli el.
1. Bevételek és kiadások
1. § (1) Mány Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati
összevont beszámolót az 1. és 6. melléklet szerinti részletezés alapján, 510.008 eFt módosított bevételi és
kiadási előirányzattal,
a) 477.452 eFt bevételi teljesítéssel
b) 474.239 eFt tényleges kiadással, ezen belül
ba) 134.813 eFt személyi juttatással
bb) 34.531 eFt munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 78.727 eFt dologi és egyéb folyó kiadással, ebből
bd) 1.481 eFt kamatkiadással
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be) 157.304 eFt irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított működési támogatással
bf) 8.475 eFt támogatásértékű működési kiadással
bg) 3.809 eFt működési célú pénzeszközátadással
bh) 25.455 eFt társadalom-, szoc.politikai és egyéb támogatással
bi) 0 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival
bj) 5 eFt felújítással
bk) 6.829 eFt intézményi beruházási kiadással
bl) 23.489 eFt finanszírozási kiadással
fogadja el.
2. Az önkormányzat és intézményei, valamint Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.-1/E. mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.
2. A költségvetés fejezetei
2. § A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.
3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6.
melléklet szerint fogadja el.
3. Létszámkeret
4. § Az önkormányzat és intézményei éves eredeti költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet alapján 63
fővel, míg módosított költségvetési létszámkeretét 60 fővel hagyja jóvá.
4. A 2012. évi költségvetés alakulásának más szempontok szerinti bemutatása
5. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint, a mérlegben
szereplő adatok alapján, 2.041.369 eFt-ban állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 28.607 eFt összegben a 17. melléklet
szerint fogadja el.
7. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos bevételeit a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat valamint a támogatásértékű és az államháztartáson
kívüli pénzeszköz átadásokat az 1. és 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel állományának alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet
tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adóbevételeinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet mutatja be.
11. § A költségvetésben nem szereplő felhalmozási kiadások a 11. melléklet szerint alakulnak.
12. § A költségvetésben nem szereplő működési kiadások a 12. melléklet szerint alakulnak.
13. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a 13. melléklet
tartalmazza.
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14. § A bevételek címrendjét a 14/A. melléklet, a kiadások címrendjét a 14/B. melléklet tartalmazza.
15. § A pénzforgalom egyeztetését és az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet
tartalmazza.
16. § A befektetett eszközök állományának alakulását a 18. melléklet mutatja be.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja.
18.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2012. évi költségvetés zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,
Mány Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló /2013. (IV.25.)
önkormányzati rendeletét.
Felelős: Fuchs János
Határidő: azonnal
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nekem annyi kérdésem lenne az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 3 sorával kapcsolatosan, hogy a
három oszlopban három szám szerepel, 63 210 és 65 586 valamint 78 727. Kérdés, hogy miből adódik a
tervezett és a tényleges összeg között ilyen nagy különbség?
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Ebben az összegben minden benne van, az iskola, az óvoda és a körjegyzőség is. Sok mindent kellett ide
átvezetni. Ha ezt a kérdést a képviselő úr hamarabb felteszi, akkor utána néztem volna, és most kész
választ tudnék Ön elé tenni. Ebben a pillanatban csak azt tudom mondani, hogy utána kell nézni.
De ha intézményenként gyorsan megnézem, akkor elmondható, hogy az iskola 107%-on, az óvoda 89%on, a könyvtár 114%-on, a körjegyzőség 99%-on, az önkormányzat 149%-on teljesített. Ebben volt benne
az Önhiki összege, a 8 millió Ft.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ebben van benne a település-fenntartás, azaz az összes rezsi.
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Csizmadia Zsolt képviselő:
A 49. sor miért 29 millió Ft?
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Az adósságkonszolidáció miatt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több kérdés nincs, a fentiek alapján kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e a
javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből, a jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló 8/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2013. (IV.25. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a,
továbbá a AD§MÜ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Független könyvvizsgálói jelentése alapján
a következőket rendeli el.
1. Bevételek és kiadások
1. § (1) Mány Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati
összevont beszámolót az 1. és 6. melléklet szerinti részletezés alapján, 510.008 eFt módosított
bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 477.452 eFt bevételi teljesítéssel
b) 474.239 eFt tényleges kiadással, ezen belül
ba)
134.813 eFt személyi juttatással
bb)
34.531 eFt munkaadókat terhelő járulékkal
bc)
78.727 eFt dologi és egyéb folyó kiadással, ebből
bd)
1.481 eFt kamatkiadással
be)
157.304 eFt irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
működési támogatással
bf)
8.475 eFt támogatásértékű működési kiadással
bg)
3.809 eFt működési célú pénzeszközátadással
bh)
25.455 eFt társadalom-, szoc.politikai és egyéb támogatással
bi)
0 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival
bj)
15 eFt felújítással
bk)
6.829 eFt intézményi beruházási kiadással
bl)
23.489 eFt finanszírozási kiadással
fogadja el.
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2. Az önkormányzat és intézményei, valamint Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.-1/E. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
2. A költségvetés fejezetei
2. § A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.
3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6.
melléklet szerint fogadja el.
3. Létszámkeret
4. § Az önkormányzat és intézményei éves eredeti költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet alapján
63 fővel, míg módosított költségvetési létszámkeretét 60 fővel hagyja jóvá.
4. A 2012. évi költségvetés alakulásának más szempontok szerinti bemutatása
5. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint, a
mérlegben szereplő adatok alapján, 2.041.369 eFt-ban állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 28.607 eFt összegben a 17. melléklet
szerint fogadja el.
7. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos bevételeit a 20. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat valamint a támogatásértékű és az
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásokat az 1. és 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel állományának alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet
tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adóbevételeinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet mutatja
be.
11. § A költségvetésben nem szereplő felhalmozási kiadások a 11. melléklet szerint alakulnak.
12. § A költségvetésben nem szereplő működési kiadások a 12. melléklet szerint alakulnak.
13. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a 13.
melléklet tartalmazza.
14. § A bevételek címrendjét a 14/A. melléklet, a kiadások címrendjét a 14/B. melléklet tartalmazza.
15. § A pénzforgalom egyeztetését és az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet
tartalmazza.
16. § A befektetett eszközök állományának alakulását a 18. melléklet mutatja be.
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17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

5. Napirendi pont: 2013. vis maior támogatási igény benyújtása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az ismeretes, 2013. március 14-én szélsőséges időjárás alakult ki az országban, melynek
következményeként szükségessé vált a Bicske–Zsámbék közötti útszakaszon, valamint a település
belterületén a védekezés megkezdése. Ennek részleteiről az előző ülésen be is számoltam. Az
önkormányzat helyi vállalkozók és lakosok bevonásával, munkagépek segítségével végezte a hó
eltakarítási és mentési munkálatokat. A településen rekedt személyek a Művelődési Házban történő
elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A fenti rendkívüli helyzetben Önkormányzatunkra
olyan kiadások hárultak, amelyeket előre nem terveztünk, arra költségvetési fedezet nincs.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletet
éppen az ilyen helyzetben keletkezett váratlan kiadások, károk enyhítése céljából alkotta meg a
Kormány, amelynek 3. § (4) bekezdése alapján Mány Község Önkormányzata nevében 2013. március
21-én bejelentettem a Belügyminisztériumnak a vis maior eseményt.
A kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követő 40 napon belül köteles benyújtani az
önkormányzat a védekezéssel kapcsolatban elkészített támogatási igényét a meghatározott
dokumentumokkal és mellékletekkel együtt.
A támogatási igény mellékleteként az alábbi határozati javaslatok Képviselő-testület általi elfogadása
szükséges:
Határozati javaslat I.:
Tárgy: 2013. évi vis maior támogatási igény benyújtása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A vis maior esemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségessé váló védekezés.
Helye: Mány, 1294/1. helyrajzi számú helyi közút.
A védekezés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2013. év
115 443 Ft

%
30%
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Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior támogatási igény
Források összesen

0 Ft
0 Ft
269 367 Ft
384 810 Ft

0%
0%
70%
100%

A védekezés tervezett összköltsége 384.810,- Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja
biztosítani.
Az adott védekezéssel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos

Határozati javaslat II.:
Tárgy: 2013. március 14.-16.-i vis maior eseménnyel kapcsolatos védelmi készültség elrendelése és
megszüntetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a polgármester saját
hatáskörben, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében meghozott alábbi intézkedéseit:
A 2013. március 14. - 2013. március 16. közötti rendkívüli időjárási helyzet kapcsán a védelmi
készültség elrendelésének időpontja: 2013. március 14.
Az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elrendelt védelmi készültség megszüntetésének
időpontja: 2013. március 16.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: 2013. évi vis maior támogatási igény benyújtása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtson be a
Belügyminisztériumhoz.
A vis maior esemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségessé váló védekezés.
Helye: Mány, 1294/1. helyrajzi számú helyi közút.
A védekezés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése

2013. év
115 443 Ft

%
30%

0 Ft

0%
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Egyéb forrás
Vis Maior támogatási igény
Források összesen

0 Ft
269 367 Ft
384 810 Ft

0%
70%
100%

A védekezés tervezett összköltsége 384.810,- Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja
biztosítani.
Az adott védekezéssel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt.
A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.
Felelős: Fuchs János
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
32/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2013. évi vis maior támogatási igény benyújtása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A vis maior esemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségessé váló védekezés.
Helye: Mány, 1294/1. helyrajzi számú helyi közút.
A védekezés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
115 443 Ft

%
30%

0 Ft
0 Ft
269 367 Ft
384 810 Ft

0%
0%
70%
100%

A védekezés tervezett összköltsége 384.810,- Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja
biztosítani.
Az adott védekezéssel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
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33/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2013. március 14.-16.-i vis maior eseménnyel kapcsolatos védelmi készültség elrendelése és
megszüntetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a polgármester saját
hatáskörben, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében meghozott alábbi intézkedéseit:
A 2013. március 14. - 2013. március 16. közötti rendkívüli időjárási helyzet kapcsán a védelmi
készültség elrendelésének időpontja: 2013. március 14.
Az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elrendelt védelmi készültség megszüntetésének
időpontja: 2013. március 16.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos

6. Napirendi pont: A 2014. évi költségvetési koncepció
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző, főjegyző,
körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre
vonatkozó költségvetési koncepciót az eddigi őszi időpont helyett a polgármester már április 30-áig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a
szerint a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti
döntései figyelembevételével állítja össze.
A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok
véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési
koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének
egészéről véleményt kell alkotnia.
A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása támpontot adhatna a helyi önkormányzati
költségvetési koncepció összeállításához, sajnos eddig nem jelent meg ez a háttéranyag, illetve segédlet.
Fontos megjegyezni, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és
formai előírás.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az alábbi formában és tartalommal fogadja el.
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A 2014. évi költségvetési koncepció
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
2012. évben az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így megteremthető –jól átgondolt és
a kötelező önkormányzati feladatokra koncentráló gazdálkodás mellett – a gazdasági stabilitás, a
működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya
megszűnt, s hitelt – likviditási hitel kivételével – az önkormányzat 2014. évben csak abban az esetben
vesz fel ha az egy akkor nyíló és előremutató, jövedelmet termelő fejlesztéshez szükséges.
Célunk az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (óvoda, könyvtár, konyha) valamint az
Óbarok községgel közösen fenntartott Mányi Közös Önkormányzati Hivatal működőképességének a
takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani
kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a
kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
Ennek érdekében szükséges a helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Mind az Önkormányzatnál, mind az intézményeknél, illetve Közös Hivatalnál törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az Önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való
együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a
kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt
vesznek.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek valamint
a lakosság felajánlásainak (társadalmi munka, eszköz stb.) kihasználása, hiszen csak ezek segítségével
tudunk fejlesztéseket végezni.
A felújításokra és esetleg felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra csak abban az
esetben csoportosíthatók át, ha nagy összegű váratlan kiadási kötelezettség (pl. káresemény, géphiba
stb.) miatt a működés másképpen nem biztosítható.
Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
Bevételek
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Az adókintlévőségek csökkentése érdekében ki kell építeni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
Az egyéb kintlévőségeink remélhetőleg az idei évben már behajtottak lesznek.
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.
Kiadások
Működési kiadások: foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint
állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A
költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az alábbi formában és tartalommal elfogadásra javasolja.
A 2014. évi költségvetési koncepció
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
2012. évben az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így megteremthető –jól átgondolt és
a kötelező önkormányzati feladatokra koncentráló gazdálkodás mellett – a gazdasági stabilitás, a
működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya
megszűnt, s hitelt – likviditási hitel kivételével – az önkormányzat 2014. évben csak abban az esetben
vesz fel ha az egy akkor nyíló és előremutató, jövedelmet termelő fejlesztéshez szükséges.
Célunk az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (óvoda, könyvtár, konyha) valamint az
Óbarok községgel közösen fenntartott Mányi Közös Önkormányzati Hivatal működőképességének a
takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani
kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a
kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
Ennek érdekében szükséges a helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
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Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Mind az Önkormányzatnál, mind az intézményeknél, illetve Közös Hivatalnál törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az Önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való
együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a
kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt
vesznek.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek valamint
a lakosság felajánlásainak (társadalmi munka, eszköz stb.) kihasználása, hiszen csak ezek segítségével
tudunk fejlesztéseket végezni.
A felújításokra és esetleg felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra csak abban az
esetben csoportosíthatók át, ha nagy összegű váratlan kiadási kötelezettség (pl. káresemény, géphiba
stb.) miatt a működés másképpen nem biztosítható.
Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
Bevételek
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében ki kell építeni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
Az egyéb kintlévőségeink remélhetőleg az idei évben már behajtottak lesznek.
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.
Kiadások
Működési kiadások: foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint
állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A
költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
34/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az alábbi formában és tartalommal fogadja el.
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A 2014. évi költségvetési koncepció
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
2012. évben az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így megteremthető –jól
átgondolt és a kötelező önkormányzati feladatokra koncentráló gazdálkodás mellett – a gazdasági
stabilitás, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat
hitelállománya megszűnt, s hitelt – likviditási hitel kivételével – az önkormányzat 2014. évben csak
abban az esetben vesz fel ha az egy akkor nyíló és előremutató, jövedelmet termelő fejlesztéshez
szükséges.
Célunk az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (óvoda, könyvtár, konyha) valamint
az Óbarok községgel közösen fenntartott Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
működőképességének a takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
Ennek érdekében szükséges a helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Mind az Önkormányzatnál, mind az intézményeknél, illetve Közös Hivatalnál törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára. 2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az Önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való
együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása,
melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás
szerint részt vesznek.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek
valamint a lakosság felajánlásainak (társadalmi munka, eszköz stb.) kihasználása, hiszen csak ezek
segítségével tudunk fejlesztéseket végezni.
A felújításokra és esetleg felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra csak abban
az esetben csoportosíthatók át, ha nagy összegű váratlan kiadási kötelezettség (pl. káresemény,
géphiba stb.) miatt a működés másképpen nem biztosítható.
Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
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Bevételek
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében ki kell építeni a végrehajtási és ellenőrzési
tevékenységet. Az egyéb kintlévőségeink remélhetőleg az idei évben már behajtottak lesznek.
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.
Kiadások
Működési kiadások: foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező
valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre
kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés
során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármester
7. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési
terve
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők – az
önkormányzat annak minősül - éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt
értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kell
meghatározni.
A nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi törvény
határozza meg, 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig irányadó értékhatárok:
A klasszikus ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár:
· árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
· építési beruházás esetében: 15 millió forint;
· építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
· szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
· szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.
A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár:
· árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
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építési beruházás esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

A 2013. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható olyan
beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor egy határozat meghozatalával a
képviselő-testület a terv-készítési kötelezettségét teljesíti.
Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést
kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv módosítása.
Kérem, hogy a fentiek alapján az előterjesztéshez csatolt 2013. évi közbeszerzési tervet szíveskedjenek
elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt, az
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2013. (IV.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt, az
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
35/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt, az
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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8. Napirendi pont: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-től iskolánk fenntartását és működtetését a Klébersberg Intézményfenntartó Központ
vette át, az étkeztetés azonban önkormányzati feladat maradt.
E feladatunk ellátása érdekében végeztük el az iskola ingatlanról annak az ingatlannak a leválasztását,
amelyen a konyha helyezkedik el, és létrehoztuk az önálló Mányi Önkormányzati Konyhát 2013. január
1. hatállyal. Az előkészítés során és az élelmezésvezető kiválasztásakor is felmerült, hogy
költséghatékonysági és szervezési szempontok miatt az Óvodában működő konyhát is ezen intézmény
keretei között működtessük.
Az Óvoda konyháját ekkor még nem szerveztük a Mányi Önkormányzati Konyha alá, mert nevelési év
közben intézményátszervezést nem lehet végrehajtani.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
„4. § 11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)k) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,” illetve:
„21. §
(3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a
szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,
k) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”
Az átszervezésről minden év május utolsó munkanapjáig lehet dönteni:
„84. §
(7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
(8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó
munkanapja.”
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék döntést hozni abban a kérdésben, hogy
kívánja-e a Mesevár Óvoda konyháját a Mányi Önkormányzati Konyha alá szervezni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. szeptember 1-től a Mányi
Önkormányzati Konyha alá szervezi a jelenleg a Mesevár Óvoda szervezeti egységében működő
konyhát.
Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéssel érintett intézmények alapító okiratának módosítását a
következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
36/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Önkormányzati fenntartású főzőkonyha kibővítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. szeptember 1-től a Mányi
Önkormányzati Konyha alá szervezi a jelenleg a Mesevár Óvoda szervezeti egységében működő
konyhát.
Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéssel érintett intézmények alapító okiratának módosítását
a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Ugron Zoltán Gábor polgármester 18.45-kor 10 perc szünetet rendel el.
18.55 az ülés folytatódik.
9. Napirendi pont: Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint arról már többször szó esett a korábbi testületi üléseken és különböző napirendi pontok kapcsán,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2014. szeptemberétől előírja minden 3 éves gyerek
kötelező felvételét az Óvodába, valamint 2 m2-re növeli az egy gyerekre számított négyzetméter
minimumát a csoportszobában. Így a jelenlegi óvodánk nem lesz megfelelő az ilyen létszámban
jelentkező óvodásaink ellátására, már csak a csoportszobák mérete miatt sem. Jelenleg 120 gyermek jár
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a Mesevár Óvodába, és várhatóan még éveken keresztül így lesz. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy
megváltozott az iskolába kerülés feltétele is.
Mindezek szakmailag is indokolják, hogy 6 csoportosra (2 kicsi, 2 középső, 2 nagy) bővítsük az
óvodánkat.
Ezért (is) tartottuk szabadon használható tulajdonunkban a Hársfadombi Általános Iskola
konyhaépületét, és ezért állapodtunk meg a KIK-kel úgy, hogy ott az emeleten két óvodai csoportszobát
alakíthassunk ki.
Most lehetőségünk van 80%-os intenzitás mellett pályázni ennek átépítésére, és a szükséges
felszerelések és eszközök beszerzésére.
A 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezete szabályozza a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása címen benyújtandó pályázatok feltételeit.
„2. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési
támogatás) alapján
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre,
nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai
feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már
meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.”

Az előkészületek során derült ki, hogy az előterjesztéshez képest kiegészítő határozatra van szükség,
mert a kiírás nem számol azzal, hogy nem egy a két oktatási helyszín, ezért az alapító okiratot
módosítani kell, úgy, hogy két feladat-ellátási helyet kell megjelölni.
Mivel a bővítést egészen biztosan nem tudjuk kizárólag saját erőből megvalósítani, de a feladatellátást
meg kell oldani, javaslom a fenti pályázaton történő részvételt, ezért, a következő határozati
javaslatotokat teszem.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton részt kíván venni.
Kijelenti, hogy a pályázati feladat megvalósításához szükséges 1.105.693,-Ft önrésszel rendelkezik,
amelyet a költségvetési tartalékából kíván fedezni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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2. Határozati javaslat :
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázattal kapcsolatban a Mesevárt Óvoda alapító okiratának módosításról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázat kapcsán a Mesevár Óvoda alapító okiratát
módosítani kívánja a Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Mány 7. hrsz-ú, Szent István u.
4. ingatlan emeletén kialakítandó 2. óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a Képviselőtestületnek, hogy induljon az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1)
bekezdésében kiírt "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton.
Javasolja, hogy a pályázati feladat megvalósításához szükséges önrészt a költségvetési tartalékából
fedezze.
Felelős: Fuchs János
Határidő: azonnal
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én támogatnám, mert jó dolog, amire viszont itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy elgondolkodtató
az a tény, hogy a jelenlegi információim szerint, az óvodából 35 mányi gyermek kerül ki, és ebből csak
19-en kezdik meg a tanulmányaikat a helyi iskolában. Én ezt nem tudom elfogadni. Véleményem
szerint szankcionálni kellene azokat, akik mányi létükre nem ide íratják gyermeküket. Pl., legyen fizetős
azok számára az óvodai ellátás, akik nem kívánják igénybe venni az itteni iskolai ellátást.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Abban igaza van a Zsoltnak, hogy akik nem ide járnak iskolába, azok soha nem lesznek igazi mányiak,
hiába lakik itt, akkor is csak aludni fog hazajárni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az, hogy ki hova íratja a gyermekét, az nem erkölcsi kérdés, mindenki a legjobbat szeretné a
gyermekének, és akinek van rá lehetősége, az hozza-viszi. Az iskola a piacon van, és tudomásul kell
venni, hogy vannak szülők, akik úgy gondolják, hogy ez az iskola sok esetben nem éri el azt a szintet,
amit elvárnának tőle. Megérteném ezt a felvetést, ha a 8.-os gyermekek nagy százaléka nyelvvizsgához
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elegendő szintű tudással menne tovább stb., de ez nem így van. Az iskola fenntartásával a ráhatásunk is
kikerült a kezünkből.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én ezt egészen másképpen látom. Korábban is és ma is, napi szinten járok fel az iskolába, folyamatosan
figyelemmel kísérem az ott folytatott nevelőmunkát. Úgy érzem, hogy gyermekeink bármikor
felvehetnék a versenyt bármely környező település diákjaival, ami nem egyszer meg is történik a
különböző szaktárgyi versenyeken, és sorra hozzák el a dobogós helyezésekért járó díjakat.
Úgy gondolom, hogy akik elviszik a gyermekeket más iskolába, azok vallási okokból teszik azt, vagy
azért, mert van egy két olyan tanuló, aki lehetetlenné teszi egyes gyermekek nyugodt fejlődését, és
amikor ott vannak az iskolában, terrorizálják őket. Vannak olyanok is, akik Pesten, vagy más
településen dolgoznak, és másképpen nem tudják megoldani a felügyeletet csak úgy, ha az egész család
utazik.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy az 1. határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
37/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton részt kíván venni.
Kijelenti, hogy a pályázati feladat megvalósításához szükséges 1.105.693,-Ft önrésszel rendelkezik,
amelyet a költségvetési tartalékából kíván fedezni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a 2. határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
38/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázattal kapcsolatban a Mesevárt Óvoda alapító okiratának módosításról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázat kapcsán a Mesevár Óvoda alapító okiratát
módosítani kívánja a Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Mány 7. hrsz-ú, Szent István
u. 4. ingatlan emeletén kialakítandó 2. óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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10. Napirendi pont: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat már régóta tervezi, hogy a Szent István utca végén, az
erdőbe vezető úgynevezett „csapás” mentén emlék-keresztet állít egy kis pihenőhellyel körülvéve. Ez
egyben a Mányon is áthaladó Mária-út egyik beérkezési pontja is, ahol a zarándokok az első
benyomásaikat kaphatják a faluról.
A tervek mára elhatározássá érettek, megvalósításukhoz azonban szükséges, hogy a Szent István utca
végén lévő, Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő 47-es helyrajzi számú terület egy
részének emlékmű céljára történő ingyenes használatához, valamint az emlékmű állításhoz Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájáruljon.
A kérelmező az emlékmű megvalósításához anyagi támogatást nem kér.
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
(…)
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
(…)”
A fentiek miatt tehát az emlékhely felállításához történő hozzájárulást a Tisztelt Képviselő-testületnek
kell megadnia.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Mányi
Német Nemzetiségi Önkormányzat a 47 hrsz-ú, Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlanon emlék-keresztet állítson. Az emlékmű közvetlen környezetét képező földterületet
ingyenesen adja használatba.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a Képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 47 hrsz-ú,
Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon emlék-keresztet állítson. Az emlékmű
közvetlen környezetét képező földterületet ingyenesen adja használatba.
Felelős: Fuchs János
Határidő: azonnal
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
39/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat emlékmű állítási kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 47 hrsz.-ú, Mány Község Önkormányzata tulajdonában
lévő ingatlanon emlék-keresztet állítson. Az emlékmű közvetlen környezetét képező földterületet
ingyenesen adja használatba.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
11. Napirendi pont: BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. társasági szerződés
módosítása Bicske Város Önkormányzata székhelyének változása miatt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft. alapító okirat módosítása szükséges Bicske Város Önkormányzata
székhelyének változása miatt. Ez érinti a tagok adatait és a társaság székhelyét egyaránt. Ugyanakkor a
cégbíróságon be kell jelenteni a tagok adószámát is.
Határozati javaslat
Tárgy: BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft. alapító okirat módosítása Bicske Város Önkormányzata székhelye
változása miatt.
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.
a BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft. társasági szerződését módosítja az alábbiak szerint:
A Társaság alapítói:
Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.)
adószáma: 15727048-2-07
képviseli: Tessely Zoltán polgármester
Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Adószáma 15727536-2-07
képviseli: Ugron Zoltán polgármester
Csabdi Község Önkormányzata (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u.44.)
adószáma:..........................
képviseli: dr. Tankó Károly polgármester
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A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe
székhely:
2060 Bicske, Hősök tere 4.
telephely:
fióktelep:
2065 Mány 0104. hrsz.
2065 Mány 0121. hrsz.
2.
megbízza dr. Kelemen Péter ügyvédet, hogy a változás cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye
3.
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
- a Társaság taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon,
- az egységes szerkezetű alapító okiratot és a módosító okiratot aláírja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
40/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft. alapító okirat módosítása Bicske Város Önkormányzata
székhelye változása miatt.
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.
a BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft. társasági szerződését módosítja az alábbiak szerint:
A Társaság alapítói:
Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.)
adószáma: 15727048-2-07
képviseli: Tessely Zoltán polgármester
Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Adószáma 15727536-2-07
képviseli: Ugron Zoltán polgármester
Csabdi Község Önkormányzata (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u.44.)
adószáma:..........................
képviseli: dr. Tankó Károly polgármester
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székhely:
telephely:
fióktelep:

2060 Bicske, Hősök tere 4.
2065 Mány 0104. hrsz.
2065 Mány 0121. hrsz.

2.
megbízza dr. Kelemen Péter ügyvédet, hogy a változás cégbírósági bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye
3.
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
- a Társaság taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon,
- az egységes szerkezetű alapító okiratot és a módosító okiratot aláírja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
12. Napirendi pont: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló
döntés visszavonása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozatában
döntött a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásának 2013. január 1. nappal
történő megindításáról annak tekintetében, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl
más tevékenységet nem lát el, és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb, mint felére
csökkent.
Bicske Város Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata az alábbi előterjesztés megtárgyalását,
és határozat elfogadását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől:
1. Csabdi Község Önkormányzatának polgármestere 2013. január 30-án megkereséssel élt, melyben javasolja a
Kft. végelszámolásáról szóló határozat visszavonását (1. melléklet). Csabdi Község Önkormányzata javasolja
végelszámolás helyett a Kft. olyan feladatokkal történő megbízását (pl. biomassza alapú megújuló energia
előállítása), amely mindhárom érintett önkormányzat által hatékonyabban és gazdaságosabban végezhető.
Fentiek alapján Csabdi és Mány települések polgármestereivel az egyeztetés a végelszámolás visszavonásáról
megtörtént, így javasoljuk nevezett határozati javaslat 4. pontjának visszavonását.
2. Természetesen a törvény által előírt tőkemegfelelésnek a végelszámolás visszavonása esetében eleget kell tenni,
így a tagoknak gondoskodni kell a pótbefizetés előírásáról, vagy a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve
törzstőke leszállításáról, vagy a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról.
A folyó ügyek, valamint a cég lehetséges működése szükségessé teszik a saját tőke törvényben előírt megfelelésének
biztosítását. Annak érdekében, hogy a működés a továbbiakban biztosított legyen, valamint a saját tőke
megfeleljen a jogszabályban előírt követelményeknek megközelítőleg 12 MFt működési támogatás szükséges a
társaság részére, melynek megoszlása a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányada szerint az alábbiak szerint
alakulna:
Bicske Város Önkormányzata 76,61 %

9.193.200,- Ft

Mány Község Önkormányzata 15,46 %

1.855.200,- Ft

Csabdi Község Önkormányzata 7,93 %

951.600,- Ft
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Jelenleg a társaság eredménytartaléka (vesztesége) -13.703.562,- Ft, jegyzett tőkéje 12.610.000,- Ft. A
különbözettel, mely 1.093.562,- Ft + a jegyzett tőke 50%-ával, azaz 7.398.562,- Ft összeggel a törvényi
tőkemegfelelés biztosítható lenne, de ez az összeg a 2012. évi veszteséget nem tartalmazza, mely megközelítőleg 5
MFt körül várható.
Mindazonáltal a társaság jelentős kintlévőséggel rendelkezik, mivel a Képviselő-testület 119/2011. (IV.28.) számú
határozatában meghatározott 2011. évi vízszolgáltatási díjat a fogyasztók nem fogadják el. A Kft. könyvvizsgálója
megkereséssel élt a Képviselő-testületek felé annak tekintetében, hogy a kintlévőségek behajtására a szükséges jogi
lépéseket szíveskedjenek megtenni (2. melléklet).
Jelenleg a társaság egyetlen bevételi forrását a Fejérvíz által fizetendő bérleti díj jelenti, melyből szinte csak az
elfogyasztott víz díját sikerült kiegyenlíteni. 2012. július hónaptól nem került kifizetésre a könyvvizsgáló és a
számviteli megbízott díja, illetve az ügyvezető bére, ezen felül a járulék, illetve ÁFA befizetési kötelezettségnek
sem tudtunk eleget tenni.
Amennyiben a Társaság további fenntartásáról dönt a Tisztelt Képviselő-testület, úgy a működéshez, illetve a
tőkemegfeleléshez támogatást is biztosítani kell.
Határozati javaslat:
Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés visszavonása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról rendelkező 161/2012. (XII.19.)
önkormányzati határozat 4. pontjában megfogalmazott döntést visszavonja.
2. A 161/2012. (XII.19.) önkormányzati határozat 1.-3. és 5. pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. taggyűlésén a
taggyűlésnek javasolja a végelszámolásra vonatkozó döntés visszavonását.
4. Felhatalmazza Bicske Város Önkormányzata jogi képviselőjét, hogy a kintlévőségek behajtására vonatkozóan a
szükséges jogi lépéseket tegye meg.
5. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 1.855.200,- Ft összegű működési támogatást
biztosít a korábbi évek veszteségeinek finanszírozására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Véleményem szerint azonban nekünk nincs anyagi forrásunk arra, hogy egy olyan kft.-t tartsunk fenn –
akár a mi kisebb tulajdoni hányadunkkal is – amely részünkre semmiféle szolgáltatást nem tud
nyújtani. A Kft. korábbi működéséből is tapasztalhattuk, hogy csak vitte a pénzt. A törvényi változások
miatt a kft-ben levő víziközmű vagyon ránk eső része átáramlott hozzánk, így – ami miatt a Kft-t
létrehoztuk – a közös osztatlan tulajdonú kút hasznából továbbra is arányosan részesülünk.
Pont a bérleti szerződés átalakítása illetve a vagyonátadás miatt a napokban találkozót beszéltem meg a
Fejérvíz Zrt. képviselőivel és a BCSM ügyvezetésével. Ezen a megbeszélésen az is körvonalazódni
látszott, hogy a BCSM kintlévőségeinek döntő részét valószínűleg még peres úton sem tudjuk behajtani,
ezért onnan nem várható visszatérülése a most befizetendő működési támogatásnak.
A két másik Kft. tulajdonos által felvázolt tevékenységnek Mányon nem lenne haszna, hiszen –
Csabdival ellentétben – Mány nem nyert a kazánpályázaton, így sem a fa aprítékot, sem egyéb
megújuló energiát nem tud hasznosítani, ezért azt javaslom, hogy a határozati javaslatot ne fogadjuk el,
és ha másként nem oldható meg, Mány lépjen ki a Kft.-ből.
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Határozati javaslat:
Tárgy:
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés
megerősítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról rendelkező 161/2012.
(XII.19.) önkormányzati határozatban kifejezett szándékát megerősíti
2. amennyiben a Kft. a két másik tulajdonos döntése alapján fennmarad, kifejezi a Kft.-ben lévő
tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
taggyűlésén a taggyűlésnek javasolja a végelszámolásra vonatkozó döntés fenntartását, a másik két
tulajdonos döntése alapján történő fennmaradás esetén jelentse be Mány Község Önkormányzatának a
Kft.-ben lévő tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság tagja:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2013. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy:
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés
megerősítése
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi pontokat:
1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról rendelkező 161/2012.
(XII.19.) önkormányzati határozatban kifejezett szándékát megerősíti
2. amennyiben a Kft. a két másik tulajdonos döntése alapján fennmarad, kifejezi a Kft.-ben lévő
tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
taggyűlésén a taggyűlésnek javasolja a végelszámolásra vonatkozó döntés fenntartását, a másik két
tulajdonos döntése alapján történő fennmaradás esetén jelentse be Mány Község Önkormányzatának a
Kft. tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.
Felelős:
Határidő:

Fuchs János
azonnal

Szabó Zoltán alpolgármester:
A kutat mi vittük be a Kft-be.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, de a Fejérvíz az adott település Önkormányzatával kötött megállapodást, azaz velünk, ezért ez az
akadály elhárult. Lényegét tekintve ezért akartuk megszüntetni a kft-t.
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Csizmadia Zsolt képviselő:
Én nem értem Bicskét, miért ezt akarják továbbra is fenntartani, amikor egyszerűbb és olcsóbb egy új kft
alapítani a most jelentkező igényeknek megfelelően.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Talán még bíznak abban, hogy a jelenleg fennálló kintlévőségekből be tud folyni valamennyi összeg.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
41/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy:
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról szóló döntés
megerősítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról rendelkező 161/2012.
(XII.19.) önkormányzati határozatban kifejezett szándékát megerősíti
2. amennyiben a Kft. a két másik tulajdonos döntése alapján fennmarad, kifejezi a Kft.-ben lévő
tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.
taggyűlésén a taggyűlésnek javasolja a végelszámolásra vonatkozó döntés fenntartását, a másik két
tulajdonos döntése alapján történő fennmaradás esetén jelentse be Mány Község
Önkormányzatának a Kft.-ben lévő tulajdoni részre vonatkozó eladási szándékát.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

13. Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelenteni valója?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést 19 óra 27
perckor bezárom. Zárt üléssel folytatjuk.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

