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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel
megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
Varga Mihály Balázs képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Jelen vannak továbbá:
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 6 fő megjelent, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes.

A meghívóban közöltek mellett szeretnék még egy napirendi pontot felvenni, első napirendi
pontként A Hulladékszállítási cég alapítása címmel. Ennek fényében teszek javaslatot az ülés
napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. június 26-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1) Hulladékszállítási cég alapítása
2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) Mány Község Önkormányzata szakfeladat rendje
5) Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda 2013-2014. évi nevelési év nyitva tartási rendjére és a
munkatervére történő javaslatra
6) A Mányi Mesevár Óvodában a 2013/2014-as nevelési évben az óvodai csoportok létszámának
meghatározása
7) Bejelentések
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Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
észrevételük?
Dr. Török Péter képviselő:
Kérem, hogy a napirendi pontok tárgyalásánál tartsuk be az SZMSZ szerinti ügymenetet, különösen a
hozzászólások időtartamára vonatkozóan.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igyekszem a kérésnek eleget tenni, van-e egyéb hozzászólás?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
70/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. június 26-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1) A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1) Hulladékszállítási cég alapítása
2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) Mány Község Önkormányzata szakfeladat rendje
5) Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda 2013-2014. évi nevelési év nyitva tartási rendjére és a
munkatervére történő javaslatra
6) A Mányi Mesevár Óvodában a 2013/2014-as nevelési évben az óvodai csoportok létszámának
meghatározása
7) Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt:
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülés óta a napi feladatok mellett az alábbi kiemelt ügyeket intéztem:
Megtörtént a garanciális bejárás az orvosi rendelő és az ügyfélszolgálati iroda kialakításának munkáira.
A feltárt hiányosságokat a vállalkozó folyamatosan javítja, amint kész lesz, újra bejárjuk és kifizetjük a
visszatartott összeget is. Ezzel lezárul az elmúlt évek egyik legtöbb lakost érintő fejlesztése Mányon.
A Saubermacher-Bicske kft. Váratlanul november végével felmondta a hulladékszállítási szerződését
nemcsak Mányon, hanem információim szerint az egész szolgáltatási területén. Emiatt nagyon sok
munkám akadt. Egyrészt tisztázni kellett a Saubermacherral, hogy hogyan látják ők a jövőt, és a
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felmondás megfelel-e a jogszabályoknak. Másrészt fel kellett gyorsítani azt az elhúzódó egyeztetést,
amit a ZSÁMERT keretein belül kezdtünk el a jövő évtől szükséges önkormányzati tulajdonú cég
létrehozása érdekében. Ez az egyik napirendi pontunk is a mai ülésen. Ezek mellett folyamatosan
háttérinformációkat kellett beszerezni, amihez szerencsére a vidékfejlesztési miniszter úr múlt havi
látogatása is segített. Ott megemlítettem neki nehézségünket, így most volt lehetőségem erre
hivatkozva segítséget kérnem. A jövő kedden megyek az illetékes államtitkár úrhoz egyeztetni.
Közben – mint az a napirendi előterjesztésből látszik – intenzív tárgyalás-sorozatba kezdtünk az
Újmajor.COM Kft-vel, mely még tartani fog a jövőben is.
Ezzel párhuzamosan a Leader Egyesület elnöki feladatai is adtak munkát, hiszen egy pályázati ciklus
indult, emiatt és az elnökségben történt lemondások miatt közgyűlés, választás, egyeztető tárgyalások,
döntéshozó ülések voltak a hónap során.
Ez is volt oka annak, hogy csak az Óvoda ballagási ünnepségén tudtam részt venni, az iskolai
ballagásról lemaradtam…
Közben a térfigyelő kamera-rendszer pályázatunknál ellenőrzést kaptunk, ezt sikerrel lebonyolítottuk.
A kiépítés folyamatosan zajlik, már vannak működő kamerák.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk, a beszámolóról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
71/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont: Hulladékszállítási cég alapítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló2012. évi CLXXXV. törvény, amelynek az önkormányzatokkal kapcsolatos
rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni, az alábbiakat tartalmazza:
„2. § 37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény
szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a
települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével
tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként
jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza, vagy
visszahívja.”
A fentiek miatt megkeresett az Újmajor.com Kft., amely a Zsámbéki medencében működő,
hulladékszállítással foglalkozó cég, és azt az ajánlatot tette, hogy Önkormányzatunkkal közösen, a mi
51 %-os tulajdonosi részvételünkkel hulladékszállítási közszolgáltatásra közösen hozzunk létre egy
céget.
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Első lépésben azt ajánlották, hogy az Újmajor.com Kft. 51 %-át vásárolja meg Önkormányzatunk. Ez
azért lett volna jó, mert a Kft. már rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. A cég vagyoni
értéke azonban nagyon magas, Önkormányzatunk pedig nem rendelkezik a vásárláshoz megfelelő
anyagi forrásokkal. Ezért csak egy nagyon bonyolult eljárás után tudták volna részünkre a cég 51 %-át
eladni.
Ekkor kaptunk a Kormányhivataltól a hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatban egy
tájékoztatót, amelyből látható, hogy bár az idő sürget, arra azért van idő, hogy egy teljesen új céget
hozzunk létre erre a feladatra.
Ennek megfelelően készültek el határozati javaslatokban szereplő dokumentumok, amelyeket kérem,
hogy tárgyaljon meg a Tisztelt Képviselő-testület és hozzon döntést az ügyben.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás az Újmajor.com Kft.-vel közös cég alapítására, hulladékszállítási
közszolgáltatás végzése érdekében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Újmajor.com Kft.-vel az alábi
együttműködési megállapodást köti közös cég alapítására, hulladékszállítási közszolgáltatás végzése
érdekében.
Együttműködési megállapodás,
amely létrejött
egyrészről
Mány Község Önkormányzata
2065 Mány, Rákóczi út 67.

másrészről az
Újmajor.com Kft.
2073 Tök, Újmajor 047/3.

– a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –
között, alulírott helyen és napon, az alább meghatározott feltételekkel.
I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma
I.1. Az együttműködés alapvető célja, hogy az új hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelően
működő közszolgáltató céget hozzanak létre a településen, illetve - a későbbiekben - a Zsámbéki
medence településein keletkezett lakosság kommunális és szelektív hulladék begyűjtésére és az
engedéllyel rendelkező lerakó helyen történő ártalmatlanítására, továbbá hulladék feldolgozására.
I.2. Az új cég tulajdonosainak tulajdoni hányadai:
51 % Mány Község Önkormányzata,
49 % Újmajor Kft.
I.3. A létrehozandó Kft-ben az önkormányzat biztosítja a közszolgáltatóknak részére 2014. január 1-től
előírt önkormányzati többséget, az Újmajor Kft. pedig a szakmai hozzáértést.
I. 4. A hulladék szállításhoz, lerakáshoz, ill. feldolgozáshoz szükséges engedélyeket az Újmajor Kft.
szerzi meg, amelyhez az Önkormányzat a szükséges támogatást nyújtja.
II. Az együttműködés fő irányai
II. 1. Az új cég létrehozása
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A Kft. megalakítása, a hulladék szállításhoz, lerakáshoz, ill. feldolgozáshoz szükséges engedélyek
beszerzése, hulladék feldolgozásra alkalmas terület bérlése,
tisztségviselők kinevezése, feladatok
kiosztása.
A Kft. megalakulása idején a vezető tisztségviselő az Újmajor Kft. ügyvezetője lesz. Az induló
finanszírozást az Újmajor Kft. vállalja, utalólagos elszámolással.
II. 2. 2013.12.01.-től a települési szilárdhulladék közszolgáltatásának ellátása
A Kft. célja, hogy a hulladék elszállítás a díját - a fenntarthatóság szemelőt tartásával – csökkentse,
és a begyűjtést minél magasabb színvonalon végezze. A lakossággal napi kapcsolatot tartson fenn, a
panaszok kezelése érdekében.
II. 3. A Zsámbéki medencében található településeken a közszolgáltatás elnyerése
A tulajdonosok egyedi határozatának megfelelően: vagy a pályázatokon indulva, vagy az
Önkormányzatoknak a cégben tulajdonosi rész értékesítésével.
II. 4. Magyar, illetve EU-s pályázatokon való részvétel
A Kft. gépekkel, illetve eszközökkel történő felszerelése érdekében, ennek megtörténtéig az eszközök
bérlése harmadik féltől.
III.
III. 1. Az együttműködési megállapodás hatálya
Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik.
III. 2. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden év végéig, de legkésőbb minden tárgyév
december 31-éig felülvizsgálják, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
III. 3. Az együttműködési megállapodás megszűnése
Az együttműködési megállapodás megszűnik a tagok által létrehozandó Kft. megszűnésével.
III. 4. Kártérítés
Az Újmajor.com Kft. kijelenti, hogy ha közös cég létrehozása bármely okból nem jön létre, költségeinek
és kárának megtérítéséről lemond.
Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2013. június
aláírás

aláírás

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Mivel a feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzése bonyolult és hosszadalmas feladat, már
most döntenünk kellene a cégalapításában is, hogy 2014. január 1-re készen állhasson a szemétszállítási
feladatok ellátására. Az Újmajor.com Kft. ügyvédje el is készítette a társasági szerződést, amelyet
egyeztettünk, módosításainkat átvezették, és azzal együtt terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.
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II. Határozati javaslat:

Tárgy: Társasági szerződés Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság az Újmajor.com Kft.-vel közösen történő alapítására, hulladékszállítási
közszolgáltatás végzése érdekében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Újmajor.com Kft.-vel
közösen céget alapít, a Zsámbéki-medence településein keletkezett lakosság kommunális és
szelektív hulladék begyűjtésére és az engedéllyel rendelkező lerakó helyen történő
ártalmatlanítására, továbbá hulladék feldolgozása érdekében. Ezért a melléklet szerinti
Társasági szerződést hagyja jóvá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2013. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:

Tárgy: Együttműködési megállapodás az Újmajor.com Kft.-vel közös cég alapítására,
hulladékszállítási közszolgáltatás végzése érdekében
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja, az előterjesztéshez mellékelt, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és az
Újmajor.com Kft. közötti együttműködési megállapodást a közös cég alapítására,
hulladékszállítási közszolgáltatás végzése érdekében.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Valamint:

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
39/2013. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Társasági szerződés Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság az Újmajor.com Kft.-vel közösen történő alapítására, hulladékszállítási
közszolgáltatás végzése érdekében
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja, hogy Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Újmajor.com Kft.-vel
közösen céget alapítson, a Zsámbéki-medence településein keletkezett lakosság kommunális és
szelektív hulladék begyűjtésére és az engedéllyel rendelkező lerakó helyen történő
ártalmatlanítására, továbbá hulladék feldolgozása érdekében. Ezért az előterjesztéshez
mellékelt Társasági szerződést jóváhagyja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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dr. Majoros Ildikó jegyző:
Én csak azt szeretném kérdezni a jelen lévő vendégektől, hogy a nem konkrétan a hulladékszállításhoz
kapcsolódó szakfeladatok miért kerültek bele a társasági szerződésbe? Gondolok itt a villanyszerelésre,
víz-gáz szerelésre, bontási tevékenységre.
Könczöl Gábor meghívott vendég:
Én azt gondolom, hogy soha nem lehet tudni, hogy mire lesz szükség, lehetne pl. még a hótolás is.
Nem oszt, nem szoroz, hogy benne van-e vagy sem, de ki lehet venni, ha úgy gondolják.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Nem ez volt a célom, csak érdekelt az oka.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Abban bízunk, hogy lesznek pályázatok, amit kifejezetten a most alakuló cégek számára fognak kiírni,
és amelynek következtében eszközökkel tudjuk majd ellátni céget, pl. kukásautó. Amennyiben nem,
akkor lép be a kft. alvállalkozóként.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Arról volt szó, hogy azért szerződünk az Újmajor.com Kft.-vel, mert megvannak a hulladékszállításhoz
szükséges engedélyei, de így az új cégnek nem lesznek meg az ilyen-olyan engedélyei.
Könczöl Gábor meghívott vendég:
Van időnk arra, hogy felkészüljünk a szolgáltatásra, első lépésben meg kell alapítani a céget.
Lesznek jogszabályi változások is, véleményem szerint várjuk ki.
Ha véletlenül valami miatt nem lesznek meg a szükséges engedélyek határidőre, akkor a KFT, mint
alvállalkozó átmenetileg be tud lépni, és a szolgáltatást mindenképpen meg tudjuk kezdeni.
Dr. Török Péter képviselő:
Lesz lehetőség a jövőben is a szelektív hulladékgyűjtésre? Hol lesz a lerakó?
Könczöl Gábor meghívott vendég:
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lesz, de természetesen meg szeretnénk tartani a szigeteket is.
A lerakó tekintetében is komoly átrendeződés várható, az, hogy mi jelenleg hova szállítunk, az nem
mérvadó, de van szerződésünk Pusztazámollyal, Bicskével, Gyállal. Tatabányával stb.
Dr. Török Péter képviselő:
A lerakót én csak a távolság miatt kérdezem, mert, ha messze szállítanak, az megnöveli a szolgáltatás
díját is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az igazi cél egy mányi válogató megépítése, hiszen, az munkahelyet is teremtene a településen.
Jó lenne a felszereléshez pályázati úton pénzt szerezni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mi a biztosíték, hogy az Újmajor.com Kft nem szerződik le más településsel is a Zsámbéki-medencében?
Kocsondi György, meghívott vendég:
Ez nekünk nem célunk, de Mány többségi tulajdona megmarad akkor is.
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Könczöl Gábor meghívott vendég:
Írhatunk bele egy plusz pontot, hogy „Az Újmajor.com Kft vállalja, hogy a Zsámbéki –medence településein
más együttműködés keretében Mány Község Önkormányzata hozzájárulása nélkül nem végez hulladékszállítási
közszolgáltatást.”
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mennyi lesz a szemétszállítás díja?
Könczöl Gábor meghívott vendég:
Ez még képlékeny, szintén a jogszabályi változásokra várunk, gondolok itt a tervezett rezsicsökkentés
mikéntjére.
16.53 perckor megérkezik az óvoda vezetője, valamint 12 fő óvodai dolgozó.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e, hogy az 1 határozati javaslat szerinti
együttműködési megállapodás, II. 3. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:
„Az Újmajor.com Kft vállalja, hogy a Zsámbéki –medence településein más együttműködés keretében Mány
Község Önkormányzata hozzájárulása nélkül nem végez hulladékszállítási közszolgáltatást.”
Kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
módosító javaslatot elfogadja.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított 1. határozati javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
72/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás az Újmajor.com
hulladékszállítási közszolgáltatás végzése érdekében

Kft.-vel

közös

cég

alapítására,

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Újmajor.com Kft.-vel az
alábi együttműködési megállapodást köti közös cég alapítására, hulladékszállítási közszolgáltatás
végzése érdekében
Együttműködési megállapodás,
amely létrejött
egyrészről
Mány Község Önkormányzata
2065 Mány, Rákóczi út 67.

másrészről az
Újmajor.com Kft.
2073 Tök, Újmajor 047/3.

– a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek – között, alulírott helyen és napon, az alább
meghatározott feltételekkel.
I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma
I.1. Az együttműködés alapvető célja, hogy az új hulladékgazdálkodási jogszabályoknak
megfelelően működő közszolgáltató céget hozzanak létre a településen, illetve - a későbbiekben - a
Zsámbéki medence településein keletkezett lakosság kommunális és szelektív hulladék
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begyűjtésére és az engedéllyel rendelkező lerakó helyen történő ártalmatlanítására, továbbá
hulladék feldolgozására.
I.2. Az új cég tulajdonosainak tulajdoni hányadai:
51 % Mány Község Önkormányzata,
49 % Újmajor Kft.
I.3. A létrehozandó Kft-ben az önkormányzat biztosítja a közszolgáltatóknak részére 2014. január 1től előírt önkormányzati többséget, az Újmajor Kft. pedig a szakmai hozzáértést.
I. 4. A hulladék szállításhoz, lerakáshoz, ill. feldolgozáshoz szükséges engedélyeket az Újmajor Kft.
szerzi meg, amelyhez az Önkormányzat a szükséges támogatást nyújtja.
II. Az együttműködés fő irányai
II. 1. Az új cég létrehozása
A Kft. megalakítása, a hulladék szállításhoz, lerakáshoz, ill. feldolgozáshoz szükséges engedélyek
beszerzése, hulladék feldolgozásra alkalmas terület bérlése, tisztségviselők kinevezése, feladatok
kiosztása.
A Kft. megalakulása idején a vezető tisztségviselő az Újmajor Kft. ügyvezetője lesz. Az induló
finanszírozást az Újmajor Kft. vállalja, utalólagos elszámolással.
II. 2. 2013.12.01.-től a települési szilárdhulladék közszolgáltatásának ellátása
A Kft. célja, hogy a hulladék elszállítás a díját - a fenntarthatóság szemelőt tartásával –
csökkentse, és a begyűjtést minél magasabb színvonalon végezze. A lakossággal napi kapcsolatot
tartson fenn, a panaszok kezelése érdekében.
II. 3. A Zsámbéki medencében található településeken a közszolgáltatás elnyerése
A tulajdonosok egyedi határozatának megfelelően: vagy a pályázatokon indulva, vagy az
Önkormányzatoknak a cégben tulajdonosi rész értékesítésével.
Az Újmajor.com Kft vállalja, hogy a Zsámbéki –medence településein más együttműködés
keretében Mány Község Önkormányzata hozzájárulása nélkül nem végez hulladékszállítási
közszolgáltatást.
II. 4. Magyar, illetve EU-s pályázatokon való részvétel
A Kft. gépekkel, illetve eszközökkel történő felszerelése érdekében, ennek megtörténtéig az
eszközök bérlése harmadik féltől.
III.
III. 1. Az együttműködési megállapodás hatálya
Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik.
III. 2. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden év végéig, de legkésőbb minden
tárgyév december 31-éig felülvizsgálják, melynek során áttekintik az együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés
lehetőségeit.
III. 3. Az együttműködési megállapodás megszűnése
Az együttműködési megállapodás megszűnik a tagok által létrehozandó Kft. megszűnésével.
III. 4. Kártérítés
Az Újmajor.com Kft. kijelenti, hogy ha közös cég létrehozása bármely okból nem jön létre,
költségeinek és kárának megtérítéséről lemond.
Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Mány, 2013. június 27.

………………………………………..
Mány Község Önkormányzata

………………………………………..
Újmajor.com Kft.

10

Kérem, szavazzunk, hogy elfogaduk-e a 2. határozati javaslatot!!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
73/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Társasági szerződés Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
az Újmajor.com Kft.-vel közösen történő alapítására, hulladékszállítási közszolgáltatás végzése
érdekében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Újmajor.com Kft.-vel
közösen céget alapít, a Zsámbéki-medence településein keletkezett lakosság kommunális és
szelektív hulladék begyűjtésére és az engedéllyel rendelkező lerakó helyen történő
ártalmatlanítására, továbbá hulladék feldolgozása érdekében. Ezért a melléklet szerinti Társasági
szerződést hagyja jóvá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. június 30.
17.02 perckor a meghívott vendégek távoznak.
2. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati
rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2013. január 1-jén lépett hatályba a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, amelynek következtében jelentős változások
jöttek létre az önkormányzatokra vonatkozó szabályokban.
A jogszabályváltozás azzal jár, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát is ennek
megfelelően módosítani kell. Mivel azonban ezen rendeletünk megalkotásánál is betartottuk azt a
jogszabály szerkesztési követelményt, hogy csak azok az életviszonyok szabályozhatók önkormányzati
rendeletben, amelyek más, magasabb szintű jogszabályban még nem kerültek szabályozásra, illetve
azok, amelyekre felhatalmazással rendelkezünk, ez a jogszabályváltozás rendeletünket nem érinti
alapjaiban.
Nagyobb mértékű változtatást az jelent, hogy a korábbi körjegyzőség, körjegyző, illetve Ötv.
elnevezéseket Közös Hivatal, jegyző, Mötv. kifejezésekre változtattuk.
A lényegesebb változtatásokat külön jelezzük.
Ezeket a módosításokat már jórészt átvezettük, de egy-egyre még szükség van, illetve szükséges lenne a
polgármester felhatalmazása az önkormányzati hatósági ügyekben történő első fokú határozatok
megalkotására, mely egyszerűsítené az eljárási rendet.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény szerint:
„19. § (2) Ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben első fokon a
képviselő-testület jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a
jegyzőre ruházhatja át.”
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HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet megnevezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( .) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi hatás

A rendelet tartalmazza az képviselő-testület
működésének szabályait, a testületi ülések
összehívásának, levezetésének, az azon történő részvétel
szabályait, stb. Ezen szabályok megismerésével a
állampolgárok tudomást szerezhetnek a részvételi
lehetőségükről, a rendeletek, határozatok
megismerésének módjáról, érdekérvényesítési
lehetőségükről.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása közvetlenül nincs.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása közvetlenül nincs.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

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

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének
a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (4) bekezdésében, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jár el.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásos törvénysértés, a Kormányhivatal alkot
rendeletet az önkormányzat helyett.

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, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( .) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( .) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (4) bekezdésében, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (4) bekezdés d) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„d) a jegyző,”
2. § A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés kivételével az előterjesztések valamennyi típusa csak az érintett bizottságok
véleményének, valamint a jegyző törvényességi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre.”
3. § A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület tagja a Képviselő-testület ülésén, vagy az ülést megelőzően az Önkormányzati
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy
tudakozódásként kérdést tehet fel a Polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez,
valamint a jegyzőhöz.”
4. § A Rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„38. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. Kihirdetésnek a kifüggesztés napja minősül.
(2) Az Önkormányzati rendeleteket a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban, hozzáférhető helyen
kell elhelyezni. Erről a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tájékoztatni kell a
település lakosságát.”
5. § A Rendelet VI. Fejezete elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„VI. Fejezet
A tisztségviselők és a jegyző”
6. § A Rendelet 50. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:
h) első fokon eljár az önkormányzati hatósági ügyekben.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
8. § Hatályát veszti a 28. § (2) bekezdése.
9. § Ez 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 kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 13 /2013. (VI.27.) önkormányzati
rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13 /2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (4) bekezdésében, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (4) bekezdés d) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„d) a jegyző,”
2. § A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés kivételével az előterjesztések valamennyi típusa csak az érintett bizottságok
véleményének, valamint a jegyző törvényességi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre.”
3. § A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület tagja a Képviselő-testület ülésén, vagy az ülést megelőzően az
Önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként
vagy tudakozódásként kérdést tehet fel a Polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok
elnökeihez, valamint a jegyzőhöz.”
4. § A Rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„38. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. Kihirdetésnek a kifüggesztés napja minősül.
(2) Az Önkormányzati rendeleteket a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban, hozzáférhető helyen
kell elhelyezni. Erről a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tájékoztatni kell a
település lakosságát.”
5. § A Rendelet VI. Fejezete elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„VI. Fejezet
A tisztségviselők és a jegyző”
6. § A Rendelet 50. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:
h) első fokon eljár az önkormányzati hatósági ügyekben.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
8. § Hatályát veszti a 28. § (2) bekezdése.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

14
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

3. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( .) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésén, a Humánerőforrások Bizottsága 48/2013. (III.13.)
határozatába foglalt javaslat alapján a következők szerint döntött:
43/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Javaslat a jövedelemhatár emelésére
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert, hogy a
következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:
„11. § (1) Átmeneti segély annak adható,
a) aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem
tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg”
helyett
11. § (1) Átmeneti segély annak adható,
a) aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem
tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó jövedelem 32.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén annak
150 %-át nem haladja meg.
A javaslat alapján elkészült a rendelet módosítás tervezete, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy azt megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet megnevezése

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( .) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Társadalmi hatás

A rendelet kifejezi a Képviselő-testület azon szándékát,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, a magas
élelmiszer árak mellett ne csak azok kaphassanak segélyt,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat nem haladja
meg, hanem ezt a határt 32.000,- Ft-ban határozza meg.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása abban van, hogy a kérelmezők száma
megnőhet, és emiatt előfordulhat, kevés lesz a
segélyezésre szánt összeg.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása abban van, hogy ha a fentiek miatt a
Képviselő-testület emelni kívánja a segélyezésre szánt
keretet, azt a költségvetésen is át kell vezetni.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása, mert ezeket a
feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala,
előfordulhat azonban a kérelmezők nagyobb száma, és
emiatt az ügyek száma is nőhet.

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a)
pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 7. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének bb) pontjában, 45.
§-ában, 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján jár el.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A képviselő-testületi határozat végrehajtásának
elmaradása

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, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( .) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( .) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének bb) pontjában, 45. §-ában, és
47. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Átmeneti segély annak adható,
a) aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó jövedelem 32.000,- Ft-ot,
egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van- e kérdés vagy észrevétel?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság korábban már döntött arról, hogy a segélyezhetőség alsó határát emelni kell.
A megfogalmazás egy kicsit félreérthető, azt talán pontosítani kellene.
Dr. Török Péter képviselő:
Az a baj, hogy ha változik a nyugdíjminimum, akkor mindig módosítani kell a rendeletet is. Javaslom,
hogy az emelés mértékét százalékos arányban állapítsuk meg, így a szöveg is egyértelmű lesz.
Ha azt mondjuk, hogy a nyugdíjminimum 115%-a, akkor az, 32.700,- Ft lesz. Egyedülálló esetén marad
a 150%.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy elfogadják-e Dr. Török képviselő úr javaslatát?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a
módosító javaslatot elfogadja.
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Amennyiben nincs több kérdés vagy hozzászólás, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított
javaslatot!

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi döntést hozza:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 14/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendeletét a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének bb)
pontjában, 45. §-ában, és 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátásokról szóló 17/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Átmeneti segély annak adható,
a) aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és a családjában az egy
főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 115%-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át
nem haladja meg.”
2. § Ez 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: Mány Község Önkormányzata szakfeladatrendje
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a hozzá

kapcsolódó más törvények és egyéb jogszabályok hatálybalépésével 2013. januárjától jelentősen
megváltozott a helyi önkormányzatok által végzett feladatok köre.
Ehhez járul még a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása is, amely átvett néhány
olyan feladatot, amelyet addig az Önkormányzat szakfeladatinál soroltunk fel.
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2013. január 1-től pl. a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el:
Megnevezés

Szakfeladat száma

12.1.

Önkormányzatok és társulások általános, végrehajtó
igazgatási tevékenysége

841126

12.2.

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

12.3.

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841115

12.4.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

12.5.

Európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

12.6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
12.7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
12.8. Statisztikai tevékenység

841118
841133
841173

Továbbá a járási hivatalok létrejöttével, az azok általi feladatelvonások során kikerültek az
önkormányzatok ügyintézéséből például közgyógyellátások, a normatív ápolási díjak, stb. ügyintézése.
Ugyanakkor az időközbeni változások miatt új szakfeladat felvételek is indokolttá váltak.
Jelenleg Önkormányzatunk szakfeladatait az alábbiak szerint határoztuk meg:
35 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat

Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a 62/2011. (VI.23.) önkormányzati határozattal elfogadott,
2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladatrendjének módosítása, a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelettel elfogadott SZMSZ függelékeként, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel
napja hatállyal
Függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Sorszám

Szakfeladat száma

1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

2.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

3.

Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása

381101

4.

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása

381103
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Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése,
szállítása, átrakása

381201

Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390001

7.

Felszíni víz szennyeződésmentesítése

390002

8.

Épületek szennyeződésmentesítése

390003

9.

Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek

390004

10.

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005

11.

Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek

390006

12.

Épületépítési projekt szervezése

411000

13.

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

14.

Út, autópálya építése

421100

15.

Híd, alagút építése

421300

16.

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422100

17.

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422200

18.

Távolsági közúti személyszállítás

493901

19.

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

20.

Közúti áruszállítás, költöztetés

494000

21.

Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521012

22.

Raktározás, tárolás

521020

23.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522001

24.

Postai, futárpostai tevékenység

530000

25.

Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559091

26.

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

559099

27.

Egyéb vendéglátás

562920

28.

Könyvkiadás

581100

29.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581400

30.

Egyéb kiadói tevékenység

581900

31.

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591000

32.

Információ-technológiai szolgálatás

620000

33.

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631000

5.

6.
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Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

650000

34.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

35.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692000

36.

Reklám, piackutatás

730000

37.

Állat-egészségügyi ellátás

750000

38.

Építményüzemeltetés

811000

39.

Takarítás

812000

40.

Zöldterület-kezelés

813000

41.

Önkormányzati jogalkotás

841112

42.

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841114

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115
43.
44.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

45.

Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841116

841117
46.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

47.

Adóigazgatás

841132

48.

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

49.

Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése

841136

50.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

841154

51.

Statisztikai tevékenység

841173

52.

Nemzeti ünnepek programjai

841191

53.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841192

54.

Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

55.

Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

841231
841232
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56.

Kultúra helyi igazgatása és szabályozása

57.

Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása

58.

Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és
szabályozása

59.

Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

60.

Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

61.

Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

62.

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok helyi igazgatása és szabályozása

841239

63.

Közvilágítás

841402

64.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

65.

Közterület rendjének fenntartása

842421

66.

Igazgatásrendészet

842422

67.

Közlekedésrendészet

842425

68.

Bűnüldözés

842427

69.

Bűnmegelőzés

842428

70.

Baleset-megelőzés

842429

71.

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842521

72.

A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842532

73.

Az óvóhelyi védelem tevékenységek

842533

74.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842541

75.

Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

842542

76.

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén)

842543

77.

Tanulmányi ösztöndíj

854313

78.

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

854316

79.

Tankönyv- és jegyzettámogatás

854318

80.

Háziorvosi alapellátás

862101

81.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

841233
841234
841235

841236
841237
841238
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82.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862231

83.

Fogorvosi alapellátás

862301

84.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

85.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

86.

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882000

87.

Aktív korúak ellátása

882111

88.

Időskorúak járadéka

882112

89.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

90.

Ápolási díj alanyi jogon

882115

91.

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

92.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

93.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

94.

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segély

882122

Temetési segély

882123

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása

889967

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Szociális étkeztetés

889921

Házi segítségnyújtás

889922

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

Családsegítés

889924

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889943

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 890216
támogatásuk
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108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.

Civil szervezetek működési támogatása

890301

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

890303

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890442

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása

890502

Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális
tevékenységének támogatása

890504

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890506

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

890509

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910302

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910501

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910502

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

931202

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

931203

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása

931205

Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

931206

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

931301
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129.

130.
131.

Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása

931302

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931903

Közösségi, társadalmi tevékenység

940000

Gyermektartásdíj megelőlegezése

889936

132.

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata szakfeladatrendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozat, hogy Mány Község Önkormányzata
szakfeladatrendjét, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelete 4. függelékeként, a Magyar Államkincstár által történő bejegyzés időpontjától,
az alábbiak szerint határozza meg:
4. Függelék a 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
390003 Épületek szennyeződésmentesítése
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
493901 Távolsági közúti személyszállítás
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493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
521020 Raktározás, tárolás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
530000 Postai, futárpostai tevékenység
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562920 Egyéb vendéglátás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
610002 Egyéb távközlés
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
730000 Reklám, piackutatás
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841132 Adóigazgatás
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841240 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
és szervezése
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869052 Település-egészségügyi feladatok
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890422 Adománygyűjtés és -közvetítés
890423 Mediációs, közvetítői tevékenység
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
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931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
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:
74/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata szakfeladatrendje
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozat, hogy Mány Község
Önkormányzata szakfeladatrendjét, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelete 4. függelékeként, a Magyar Államkincstár által
történő bejegyzés időpontjától, az alábbiak szerint határozza meg:
4. Függelék a 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
390003 Épületek szennyeződésmentesítése
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
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411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
493901 Távolsági közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
521020 Raktározás, tárolás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
530000 Postai, futárpostai tevékenység
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562920 Egyéb vendéglátás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
610002 Egyéb távközlés
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
730000 Reklám, piackutatás
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841132 Adóigazgatás
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841240 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források
igazgatása és szervezése
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
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841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869052 Település-egészségügyi feladatok
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890422 Adománygyűjtés és -közvetítés
890423 Mediációs, közvetítői tevékenység
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
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890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda 2013-2014. évi nevelési év nyitva tartási
rendjére és a munkatervére történő javaslatra
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. decemberére, külön felhívásomra került benyújtásra a visszamenőlegesen, 2012. szeptember 1-től
hatályos, a 2012-2013-as nevelési évre vonatkozó munkaterv, amelyről a Tisztelt Képviselő-testület
olyan véleményt adott, hogy az nem felel meg az előírásoknak, továbbá nem fogadta el a
munkaterveben szereplő heti és éves nyitvatartási idő meghatározását.
„155/2012. (XIL.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda 2012/2013. évi munkatervének véleményezése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő Mesevár Óvoda 20122013. évi munkatervét nem javasolja elfogadásra.”
A Köznevelési törvény 2012. szeptember 1-i hatálybalépésével az alábbiakról is a Képviselő-testület
dönt:
"83. § (2) A fenntartó
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról,".
Tehát a munkaterv véleményezése a heti és az éves nyitvatartási idő meghatározásával összefüggésben
nem elegendő, abban a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell. Azzal, hogy a Képviselő-testület
nem javasolta a munkaterv elfogadását, az abban meghatározott nyitva-tartási időt sem fogadta el.
2013. februárjában egy véglegesített munkatervet kaptam, amely tartalmazza az óvoda nyitva-tartási
időpontjait is, annak ellenére, hogy arról korábban a Képviselő-testület nem döntött, amellyel az
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óvodavezető hatáskörelvonást hajtott végre. A nyitva-tartási idő meghatározására javaslat nem
érkezett.
Ez a munkaterv a nyári nyitva-tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
Nyári ügyeleti nyitva-tartás: július 29. - augusztus 10.-ig
Nyári szünet: augusztus 12. - augusztus 30.-ig
Ez a meghirdetett tájékoztató szerint az jelenti, hogy a nyári szünet alatt az Óvoda zárva tart, az ügyelet
alatt pedig 8 órától 13 óráig van gyermekfelügyelet. Június 15-től pedig szintén csak
gyermekfelügyeletet, közös játékot tartanak, nincs nevelés.
Ez nagyon súlyos gondot okoz az olyan szülők számára, akik nem tudják egy nyáron öt héten keresztül
megoldani az ügyeletet. Emiatt már többen panasszal éltek nálam.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hasonló problémák jövőbeni elkerülése érdekében az
alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda 2013-2014. évi nevelési év nyitva-tartási rendjére és a
munkatervére történő javaslatra
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az Óvodavezető figyelmét, hogy a - a
Köznevelési törvény szabályait betartva – 2013. szeptember elején tegyen javaslatot a Képviselőtestületnek a 2013-2014. évi nevelési év nyitva-tartási rendjére, annak meghatározása és a munkaterv
véleményezése érdekében.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Dr. Török Péter képviselő:
Ha jól látom a helyzetet, akkor erre a döntésre azért van most szükség, mert ebben a tanévben az óvoda
vezetése nem szabályszerűen állapította meg a nyitvatartási rendet. Lesz-e módosítás, vagy most már a
következő tanévre koncentrálunk?
Ha jól tudom, a decemberi döntésünket követően nem érkezett módosítás, vagy javítás az
észrevételünkre.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nem hiszem, hogy a figyelemfelhívásra testületi döntés szükséges! Ez egy szabály, amit teljesíteni kell
az óvodavezetőnek, ha nincs készen, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlójának, jelen esetben a
polgármesternek meg vannak az eszközei arra, hogy kikényszerítse a szabály betartását.
Bálint Istvánné képviselő:
Véleményem szerint, szeptember 1-re mindent elő kell készíteni, hogy mindenki számára egyértelmű
legyen, hogy mire számíthat. A szülők számára is és a dolgozók számára is.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha jól látom a helyzetet, akkor itt két igény találkozik, az egyik a szülők igénye, a másik a dolgozói
igény. Sajnos kevés az óvónő, nehezen tudják a szabadságolást megoldani. Nem hiszem, hogy mi
tudnánk arról dönteni, hogy az óvodában mikor adják ki a szabadságot.
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Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A nyitvatartási rend elkészítését és elfogadásának módját jogszabály szabályozza. Nem
a
szabadságolásról kell most döntenie a Képviselő-testületnek, hanem arról, hogy a jogszabálynak
megfelelően történt-e a nyitvatartási rend megtervezése.
A Hivatalban is meg kell oldanunk a szabadságolás kérdését, annak ellenére, hogy kevesebben
vagyunk, mint amennyi a munka.
Egyébként az óvodában nincs kevés óvónő, a törvényi létszám biztosítva van részükre. Be kell tölteni az
esetleg üres álláshelyet, és az az óvodavezető feladata.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azért fontos a Képviselő-testület részéről a nyitvatartási rend elfogadása, mert azokon a napokon,
amikor zárva tart az intézmény, nekünk kell gondoskodni az ügyeletről, azaz más megoldást találni a
gyermekek ellátására, megegyezni pl. valamelyik környező település óvodájával.
A munkaterv szakmai részében csak véleményezési jogunk van, de az óvoda nyitvatartási idejét a
Képviselő-testületnek kell eldönteni.
Bálint Istvánné képviselő:
Véleményem szerint ez nem egy különleges kérés, az iskolában is szabályosan el kell végezni az ilyen
feladatokat.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Én nem azt mondom, hogy ne tegyünk ennek eleget, hanem azt, hogy, ha az óvodavezető nem képes a
jogszabálynak eleget tenni, akkor azt a polgármester, mint munkáltató saját hatáskörében
szankcionálhatja. Ehhez nem kell a testület kérelmező határozata.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Azért szükséges dönteni róla, mert, ha nem teljesíti az óvodavezetés azt a feladatát, hogy a nyitvatartási
idő tervezetét a Képviselő-testülettel jóváhagyassa, és így saját hatáskörben állapítja meg azt, akkor a
Képviselő-testülettől hatáskört von el. E hatáskör elvonás jövőbeni elkerülése miatt kérjük a Tisztelt
Képviselő-testület döntését.
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető:
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, mivel én mindig a kollégáim érekét
tartom szem előtt, hogy szerintem méltatlanul érik támadások az óvodát. Hallottam a polgármester
úrtól, hogy az panaszolják a szülők, hogy kosz van az óvodában, nem megfelelő a nevelési terv, nem jó
a nevelés minősége. Decemberben a karácsony körüli zárva tartás miatt is kemény megrovást kaptunk,
mert a polgármester úr tájékoztatása szerint a decemberi zárva tartás miatt is érkezett panasz. Azonban
soha nem tudhatjuk meg, hogy kik azok a szülők, akik panaszkodnak.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Először is tisztázni szeretném: soha, egyetlen szülőtől nem kaptam olyan jelzést, hogy kosz van az
óvodában, nem megfelelő a nevelési terv, nem jó a nevelés minősége. Ezt visszautasítom, mert nem
igaz. Emiatt soha nem kellett figyelmeztetnem az óvoda vezetését. Most mondja Zsuzsa, ha ez
másképpen van! Mindenki, akivel csak beszélek, felsőfokban beszél a nevelők és a technikai személyzet
munkájáról. Itt kifejezetten az óvoda nyitva tartásáról és az azzal kapcsolatos kommunikációról van
szó. A panaszkodók pedig kifejezetten kérik a nevük elhallgatását, mert félnek attól, hogy panaszuknak
hátrányos következménye lesz a gyermekükre nézve.
Ha mi szeptemberben elfogadhattuk volna az óvoda nyitva tartási rendjét, akkor a jogszabály szerint
járunk el, mindenki számára időben egyértelmű, hogy mikor van nyitva az óvoda. Nem kerültünk
volna decemberben olyan helyzetbe, hogy rá kell jönnünk, hogy nem szabályszerűen jár el az
óvodavezető, amikor bezárja az óvodát.
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dr. Majoros Ildikó jegyző:
Jelen esetben arról van szó, hogy a 2012/2013-as nevelési év nyitva tartási rendjének jóváhagyása nem
került a Képviselő-testület elé időben. Egyébként a nyári nyitva tartás miatt is vannak panaszok. A
jogszabályok szerint, ha vannak olyan gyermekek, amelyeknek a szülei nem tudják megoldani a zárva
tartások alatt a gyermek felügyeletét, arról az önkormányzatnak gondoskodni kell. Akkor is, ha csak
egy-kettő van ilyen. Lehet, hogy nem kell emiatt az óvodát nyitva tartani, de más megoldást, pl. másik
településsel szerződést kötve, találni kell. De ha erről nem tudunk időben, intézkedni sem tudunk.
Óbarkon az ilyen miatt az ombudsmanhoz fordultak a szülők, aki megállapította, hogy az ügyeletet a
zárva tartás alatt is biztosítani kell.
Mivel az óvodai felvételik is megtörténtek már, de még nem kaptunk értesítést a felvett gyermekekről,
kérem az óvodavezetőt, hogy a 2013/2014. évi felvételik határozatainak másolatát küldje meg részemre!
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető:
A következő nevelési év elején, miután a Testület jóváhagyta a nyitva-tartást, az óvodatanácsnak
véleményezési joga van, illetve a nevelői értekezleten is ki kell hirdetni. Mindezeknek még a
tanévkezdés előtt meg kell történnie.
Bálint Istvánné képviselő:
Akkor én javaslom, hogy a határozatban szereplő szeptember 1-i időpontot módosítsuk augusztus 1-re.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több kérdés nincs, a fentiek alapján kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e a
módosító javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
módosító javaslatot elfogadja.
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint az alábbi határozatot hozza:
75/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Felhívás a Mányi Mesevár Óvoda 2013-2014. évi nevelési év nyitva-tartási rendjére és a
munkatervére történő javaslatra
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az Óvodavezető figyelmét, hogy a - a
Köznevelési törvény szabályait betartva – 2013. augusztus 1-ig tegyen javaslatot a Képviselőtestületnek a 2013-2014. évi nevelési év nyitva-tartási rendjére, annak meghatározása és a munkaterv
véleményezése érdekében.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
6. Napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvodában a 2013/2014-as nevelési évben az óvodai csoportok
létszámának meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A 2013. augusztus 31-ig hatályban lévő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban:
törvény) 102. § (2) c) pontja szerint:
„102. § (2) A fenntartó
c.
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály,
csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható
osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;”
A törvény osztályok, csoportok szervezését meghatározó 3. melléklet II. rész 7. pontja rögzíti
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb
húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai
csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi
csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási
év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
Mivel óvodánkban a négy csoportban a felvehető gyermeklétszám 100 fő, annak 20 %-os emelésével 120
gyermeket tudunk felvenni. Erre azért van szükség, mert látható, hogy a 25 fős csoportlétszám nem
elég, és a fenntartói engedély nélkül nem igényelhetők a létszám feletti gyermekek után a normatív
támogatások.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 2013. szeptember 1-től hatályos rendelkezései
szerint:
„25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a
4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha
azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző
iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az
érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló
aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”
Ebben az évben már két alkalommal módosítottuk a Mányi Mesevár Óvoda alapító okiratát, amelyben
mind a két alkalommal a 2013. augusztus 31-ig hatályban lévő szabályokat figyelembe véve 120 főben
állapítottuk meg az Óvodába maximálisan felvehető gyermekek létszámát. Mivel azonban a törvény
2013. szeptember 1-től a csoportlétszámok megemeléséről szól, döntenünk kell abban, hogy mely
csoportok létszáma térhet el a köznevelési törvényben meghatározott csoport létszámoktól.
Az óvodai csoportlétszámot az alábbiak szerint határozza meg a törvény 2013. szeptember 1-től:
4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Osztály- és csoportlétszámok
A
1
2

Intézménytípus/Oktatási forma

3
4

Óvoda
Gyógypedagógiai óvodai csoport,
iskolai osztály

B
Osztály- és csoportlétszámok
BA minimum
BB maximum
BC átlag
13
5

25
13

20
9

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvény előírásai szerint, az új
finanszírozási rendszerben az alábbi szabályt kell alkalmazni:
„88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó, a
működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja,
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az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény
más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások,
többletlétszámok fedezetét.”
Mivel azonban a gyermekek óvodai ellátásának megoldása az Önkormányzat feladata, és még nem
rendelkezünk más olyan elhelyezési lehetőséggel, ahol a felvételt kérő gyermeklétszám elhelyezhető, az
óvodai csoportlétszámok megemelése a megoldás a gyermekek ellátásának megoldására.
Az óvodavezető kérése alapján a csoportlétszámokat az alábbiak szerint kellene megemelnünk:
Maci csoport 33 fő
Nyuszi csoport 26 fő
Katica csoport 30 fő
Pillangó csoport 25 fő.
Ezek a számok azonban nem jelentik azt, hogy a csoportokba ennyi gyermek jár. Vannak ugyanis olyan
gyermekek, amelyek önmagukban kettő, esetleg három helyet foglalnak, mert akkora odafigyelést
igényelnek. Fizikálisan egy, de a csoportlétszámban kettő, illetve három főként kell számításba venni.
Ez okból + 8 fővel kell számolnunk a 25 főt meghaladó csoportokban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvodában a 2013/2014-as nevelési évben az óvodai csoportok létszámának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mányi Mesevár
Óvodába (2065 Mány, Mester sor 17.), a 2013/2014-as nevelési évben a maximális létszámtól való 20 %os eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7. pontja alapján,
amelynek következtében az Óvodában a 2013/2014. nevelési évben felvehető gyermek száma 120 fő. Az
egyes csoportokba felvezető gyermekek számát az alábbiak szerint határozza meg:
Maci csoport 33 fő
Nyuszi csoport 26 fő
Katica csoport 30 fő
Pillangó csoport 25 fő.
A hat szabad férőhely az év közben esetleg jelentkező igények kielégítését szolgálja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Dr. Török Péter képviselő:
Ha jól értelmezem, akkor az SNI-s gyerekek ebben a létszám meghatározásban nincsenek is benne. Úgy
gondolom, hogy, ha a 33 főre még jön 2-3 problémás gyerek, akkor az nagyon sok, ellehetetleníti a
nevelést. Ebben az esetben hogyan tud módosulni a csoportok összetétele?
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető:
A jelenlegi tanévben a 117 gyermekből 74 gyermeket szociális ellátás keretében fel kellett vennünk az
óvodába. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberi kiscsoportba csak 7 új gyermeket tudtam volna felvenni,
mert több helyünk nincs. Ehhez tudni kell azt is, hogy 26 gyermek jelentkezett. Úgy gondolom, hogy a
nem szociálisan rászoruló gyermekek is jogosultak az óvodai ellátásra. A Maci csoportba jelenleg 33 fő
van, ezek a gyerekek jövőre mind iskolába mennek, őket nem vonhatom össze a kicsikkel.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha jól értem, akkor a legtöbb munka a nagycsoporttal van. Ha jövőre két új nagycsoportot indítunk,
akkor lényegesen jobb helyzetbe kerülünk.
Kalmár Zsuzsa óvodavezető:
A változó jogszabályok szerint jövőre minden olyan gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 6.
életévét, a következő tanévben iskolába kell mennie.
Jelenlegi adatok szerint egy gyermek van, aki szakvéleménnyel és 4 gyermek, aki szülői döntés miatt
marad még egy évet az óvodában.
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:
76/2013. (VI.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvodában a 2013/2014-as nevelési évben az óvodai csoportok létszámának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mányi Mesevár
Óvodába (2065 Mány, Mester sor 17.), a 2013/2014-as nevelési évben a maximális létszámtól való 20
%-os eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7. pontja alapján,
amelynek következtében az Óvodában a 2013/2014. nevelési évben felvehető gyermek száma 120 fő.
Az egyes csoportokba felvezető gyermekek számát az alábbiak szerint határozza meg:
Maci csoport 33 fő
Nyuszi csoport 26 fő
Katica csoport 30 fő
Pillangó csoport 25 fő.
A hat szabad férőhely az év közben esetleg jelentkező igények kielégítését szolgálja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
6. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelenteni valója?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs, akkor én szeretném bejelenteni, hogy a posta mellett élő idős hölgy háza sajnos, nagyon rossz
állapotban van, omlik a tűzfal.
Annyit szeretnék előre jelezni, hogy jó esély van rá, hogy a házi segítségnyújtással, a családsegítővel, az
orvossal való együttműködés keretében, a nyár során nekünk is lépnünk kell ez ügyben valamit.
Ha nincs több hozzászólás, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselőtestületi ülést 17.48 perckor bezárom.
K. m. f.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

