Ügyszám: 3204-2/2014/M.

Jegyzőkönyv
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. április 30-án, 16 órakor megtartott
nyílt, rendes képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán polgármester
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Bálint Istvánné képviselő
dr. Török Péter képviselő
Varga Mihály képviselő
Igazoltan távol:
Szabó Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Hopka Rita pénzügyi vezető
Továbbá:
Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyv-vezető
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítom, hogy Mány Község Önkormányzata
7 fős Képviselő-testületéből 5 fő képviselő megjelent, a képviselő-testületi ülés határozatképes.
A meghirdetett napirendek közé kérem felvenni a „A Mányi Mesevár Óvoda óvodavezetői
pályázatának megismételt kiírása” című napirendi pontot, amelynek anyagát az ülés előtt
kiosztottuk.
A napirend felvételét a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja.
Határozati javaslat:
Tárgy: 2014. április 30-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2013. évi költségvetés módosítása
2. A 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (
) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
4. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban történt
változások
5. A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló
költségelszámolás
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6. A Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás
lebonyolítójával kötendő megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati
határozat 4. pontjának módosítása
7. Mesevár Óvoda óvodavezetői pályázatának megismételt kiírása
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Amennyiben
nincs, kérem, szavazzunk.
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2014. április 30-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. A 2013. évi költségvetés módosítása
2. A 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (
) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
4. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban történt
változások
5. A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló
költségelszámolás
6. A Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás
lebonyolítójával kötendő megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III. 26.) önkormányzati
határozat 4. pontjának módosítása
7. Mesevár Óvoda óvodavezetői pályázatának megismételt kiírása
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző testületi ülést követő napokban részt vettem Bicskén a 2014-20-as uniós tervezési ciklusra
épülő, Fejér megyei pályázatokat előkészítő munkacsoport ülésén, Másnap a Leader egyesület
elnökeként Nagyigmándon voltam egy régiós találkozón és este pedig az országgyűlési
választásokhoz kapcsolódóan a szavazatszámláló bizottságok tagjaitól vettem esküt. Ezen a
hétvégén volt a Föld órája elnevezésű környezetvédelmi akció, melyhez Mány is kapcsolódott,
ezért szombat éjszakára lekapcsoltam a díszkivilágításokat.
Április első hetében már a falunapok szervezése miatt is voltak megbeszéléseim, és megkezdtem
az egyeztetést és az adatszolgáltatást a hulladékszállítási közbeszerzési eljárásának lefolytatójával.
A következő hét szombatján volt az idei Antall ünnepségünk, melynek idei színfoltja volt, hogy
annak keretében nyitottuk meg az Autonómia anatómiája vándorkiállítást Mányon. Az ünnepség
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és kiállítás-megnyitó megszervezése, valamint magának a kiállításnak a kialakítása is adott
feladatot. Itt köszönöm meg a Mányért Egyesület tagjainak a segítségét, mert az ő munkájuk volt a
kiállítás helyszínének előkészítése és a képek elhelyezése. Ehhez a Házasságkötő teremben egy
olyan tartószerkezetet készítettek, mely ezentúl más kiállításoknál is használható lesz. Ezen a
héten volt még a Polgárőrségnek és a Leader egyesületünknek is a közgyűlése, melyeken szintén
jelen voltam.
Leader ügyben sok feladatom volt a hónapban, mert nemcsak a közgyűlés, hanem elnökségi ülés is
volt, illetve külön egyeztetéseken vettem részt az alapszabály-módosítás miatt a jogászunkkal,
illetve az elnökségi tagokkal.
A hónap közepén a helyi védelem alá vétel előkészítéseként találkoztam Siklósi Gyula régésszel
Székesfehérváron, majd egy helyszíni bejárást is tartottunk a napokban. Ezek eredményeként
készítette el szakvéleményét. Ugyanezen a héten térségi menetrend-egyeztetés volt most
kivételesen Csákváron, és megkeresett a Mária-út zarándokútvonal egy felkért szakértője, aki az
útvonal ellenőrzését végzi. Tájékoztattam a Csabdi felé vezető utat érintő kerítésépítésről, és ő
vissza is jelzett, hogy valóban nem tudott az eredeti útvonalon haladni, hanem csak az erdőn
keresztül.
Szomorú kötelességem volt még, hogy nagycsütörtökön az Önkormányzat nevében én
búcsúztattam el Greznár Jánost, aki a mányi cigányság meghatározó alakja volt.
Húsvét hétfőjére a térség többi polgármesterével közösen vehettünk részt a felcsúti Pancho-Aréna
megnyitóünnepségén. Impozáns látvány a szép stadion, valódi „szentélye” lett a labdarúgásnak a
Makovecz épület. Külön öröm, hogy az építkezés műszaki vezetője a mányi Schmitt Zoltán volt,
így mi is egy kicsit büszkék lehetünk rá.
A hét folyamán voltam Budapesten egy településfejlesztési egyeztetésen, ahová olyan falvak
polgármestereit hívták meg, akiktől innovatív ötleteket vártak ahhoz, miként lehet kevés pénzből
is fenntartani és fejleszteni községeket. És találkoztam pályázatíróval is, akivel az idei
lehetőségeket tekintettük át. Sajnos mindketten úgy informálódtunk, hogy csak az ősszel
várhatóak új lehetőségek. Szombaton pedig az első mányi pálinkamustrán vettem részt, melyet
igen jó kezdeményezésnek tartok. Remélem, hogy jövőre még több helyi lakos mer előállni saját
főzetével, mert ebben a találkozóban is a közösségi élmény volt a meghatározó, nem pedig a
pálinkák mennyisége és minősége.
Tegnap pedig megint Fehérváron jártam a megyei Munkaügyi Központ tájékoztatóján, melyen az
idei lehetőségeinkről volt szó és értékeltük az előző évet. Hozzászólásomban az adminisztratív
terhek csökkentését és az adatszolgáltatáshoz nagyobb határidőket kértem, mert mostanában késő
délutáni emailekben kérnek másnap reggel 9-re bonyolult táblázatokat.
Várom a kérdéseiket!
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Korábban már említettem a Mária út tervezése során, hogy a vadászterület területén nem igazán
szerencsés átvezetni egy túristautat. Most kimondottan a lesek mellett megy el az út.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az útvonal ellenőrzésére felkért személy az eredeti úton nem tudott tovább menni, csak az erdőn
keresztül. Erről visszajelzett, pont azért, hogy közösen valamikor meg kell határozni, hogy merre
menjen az út.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Az egésznek az a problémája, hogy a vadleseknél megy el az út.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A Mária út vezetősége kérte meg ezt az embert, hogy menjen végig az útvonalon, és nézze meg,
hogy van benne probléma.
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Csizmadia Zsolt, képviselő:
Az út 4 db lest érint.
Ugron Zoltán, Gábor polgármester:
Az ellenőr arra kapott meghatalmazást, hogy jelöljön pontokat, jelezze, és vegye fel az érintett
települések polgármestereivel a kapcsolatot, majd a Mária út vezetősége leegyezteti a
tulajdonosokkal a továbbiakat. Felvette a kapcsolatot ezt a térképet küldte. (Kivetíti prjektorral a
képet.)

Fuchs János, képviselő:
A jelenlegi helyzet szerint a gond ott van, ahol a 264 pontnál kerítés van, el lett kerítve az út, ezért
a les előtt jönnek el. Azonban a 265-ös pontnál már el tudnának menni a mező felé és a fasoron
keresztül a 268-as pontig.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ebben, mint Képviselő-testületnek nincs semmi dolgunk. A Mária út vezetősége majd felveszi a
vadászokkal a kapcsolatot és az Erdőgazdálkodóval. Majd egyezkedni nekik kell.
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. napirendi pont: A 2013. évi költségvetés módosítása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási
előirányzatonként.
„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 képviselő-testület 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, előirányzatátcsoportosítás 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 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 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év
közben hozott képviselő-testületi döntések születtek. 2013. évben egy alkalommal került sor a
költségvetési rendelet módosításra, ezért a zárszámadási rendelet elfogadása előtt szükséges a
2013. évi költségvetési rendelet ismételt módosítása.
Az előirányzat módosítások összefoglalása:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Jogcím

Előirányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított
előirányzat

-760 (6,61%)

10 733

BEVÉTEL
Intézményi műk. bev.

11 493

Önkormányzatok
működési
költségvetési
támogatása

120 687

+12 855
(10,65%)

133 542

Műk. c. tám.ért.bev.

16 187

+269 (1,66%)

16 456

400

+100 (25%)

500

Működési célú pénzeszköz
átvétel

5

Közhatalmi bevétel

31 531

+6 192 (19,63%)

37 723

Felhalmozási
jellegű bevétel

és

tőke

320

-320

0

Támogatási
visszatérülése

kölcsönök

600

-587 (4 615%)

13

Pénzmaradvány

19 025

+4 523 (37,72%)

ÖSSZESEN

26 201

+22 272

KIADÁS
Személyi
juttatás
(kompenzáció, védőnő)

23 917

+1 340 (5,6%)

25 257

Munkaadót terhelő járulék

6 346

+750 (11,82%)

7 096

Dologi kiadások (villamos
energia,
karbantartás,
kisjavítás, egyéb befizetési
kötelezettség)

25 123

+5 429 (21,61%)

30 552

Ellátottak pbeli juttatásai
(Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás,
természetben
nyújtott
lakásfenntartási
támogatás,
oktatásban
résztvevők
pénzbeli
juttatásai)

29 480

+10 728
(36,39%)

40 208

Irányító szervi fin.

102 019

Működési célú pénzeszköz
átadás

6 885

Működési c.tám.ért.kiad.

7 644

Tartalék felhasználás
Felújítás
Beruházás

-4 273 (4,19%)
+5 275 (56,62%)

97 746
12 160

-1 519 (19,87%)

6 125

907

+4 875 (637%)

5 782

0

+611

611

944

-944

ÖSSZESEN

0

+23 216

MESEVÁR ÓVODA
Jogcím

Előirányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított
előirányzat

-3 090 (6,57%)

50 117

BEVÉTEL
Irányító szervi tám.

47 027

ÖSSZESEN

-3 090

KIADÁS

6

Személyi juttatás (komp.)

28 149

+400 (1,4%)

28 549

Munkaadót terhelő járulék

7 546

+242 (10,5%)

8 339

Dologi kiadások (szakmai
szolg.)

9 689

-47 (0,5%)

9 642

Tartalék

10 906

-3 685 (33,78%)

7 221

ÖSSZESEN

-3 090

MÁNYI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA
Jogcím

Előirányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított
előirányzat

Intézményi
működési
bevétel (térítési díj)

4 896

+2 219 (45,32%)

7 115

Irányító szervi tám.

11 987

+740 (6,17%)

12 727

BEVÉTEL

ÖSSZESEN

2 959

KIADÁS
Személyi
(kompenzáció)

juttatás

5 060

+649( 12,82%)

5 709

Munkaadót
járulék

terhelő

1 366

+380 (27,81%)

1 746

Dologi
kiadások
(élelmiszer, távközlési díj,
áfa)

10 386

+1 091 (9,05%)

11 477

0

+839 (100%)

839

Tartalék
ÖSSZESEN

2 959

MÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jogcím

Előirányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított
előirányzat

-3 342 (10,34%)

28 980

BEVÉTEL
Irányító szervi tám.

32 322

Működési célú tám. ért.
bevétel (Óbarok)

15 551

+3 042 (16,36%)

ÖSSZESEN

18 593
-300

KIADÁS
Tartalék

496

-300 (39,52%)

ÖSSZESEN

-300

7
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Szöveges kiegészítés a 10% feletti előirányzat módosításokról:
Mány Község Önkormányzata:
A bevételi előirányzatok közül az önkormányzatok működési költségvetési támogatása
előirányzata az évközi adatszolgáltatások eredményeképpen 10,65%-kal módosult, míg a
közhatalmi bevételek előirányzata a helyi adóbevételek teljesítését figyelembe véve került
módosításra (19,63%-kal). A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata az adományok
évközi várható bevétele alapján módosult 25%-kal, míg a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és
a támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatok az eredeti előirányzatok összegére kerültek
módosításra. A pénzmaradvány előirányzata (37,72%) és a kiadási oldalon a tartalék előirányzata
(637%), az évközi többletek és elmaradások figyelembe vételével kerültek módosításra.
A kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát
(11,82%-os változás) a személyi juttatásokhoz és a tényleges teljesítéséhez szükséges igazítani. A
dologi kiadások előirányzatának a módosítása a villamos energia, a karbantartás, kisjavítás és az
egyéb befizetési kötelezettség teljesítésének függvényében került módosításra. Az ellátottak
pénzbeli juttatása (segélyek) az alábbi jogcímeken, a kiadásokhoz kerültek kiigazításra:
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás,
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai. A működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata
(19,87%) a társulási formában ellátott feladatokra átadott összegek alapján került módosításra. A
beruházás az eredeti előirányzat szerint módosult, a felújításoknál pedig a fogorvosi rendelő
végszámlája és a gyalogoshíd összköltsége alapján került az előirányzat módosításra.
Mesevár Óvoda:
A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát (10,5%-os változás)
a személyi juttatásokhoz és a tényleges teljesítéséhez szükséges igazítani.
A taralék előirányzat változtatását (33,78%) a bevételi oldal változása és a költségvetési egyensúly
figyelembe vétele indokolta.
Mányi Önkormányzati Konyha:
A bevételi oldalon az intézményi működési bevétel előirányzata azért módosult 45,32%-kal, mert
az óvodai térítési díjak 2013. szeptember 1-jétől az Önkormányzati Konyhánál realizálódnak.
A kiadási oldalon a személyi juttatások (12,82%-os változás) és a munkaadókat terhelő járulékok és
a szociális hozzájárulási adó előirányzatának módosítását (27,81%-os változás) a jogszabály alapján
kötelezően kifizetendő kompenzáció és annak járulékai indokolják, míg a tartalék előirányzatának
változása a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükséges.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal:
A bevételi oldalon technikai átrendeződés történt az előirányzatoknál, mivel az Óbarok Község
Önkormányzata által megkapott normatív támogatást nem irányítószervi támogatásként (10,34%os módosítás), hanem működési célú támogatásként kell nyilvántartani (16,36%-os változás).
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
/2014. (

) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról
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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.

Társadalmi hatás

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 2013. évi költségvetési rendelet módosítását az
előterjesztéshez csatolt rendelettervezet alapján szíveskedjenek elfogadni.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2013. évi költségvetés
módosításáról szóló /2014. (
) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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/2014. (
) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, valamint az államháztartás végrehajtásáról
szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a következőt rendeli el.
1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
14/a. És 14/b. melléklete helyébe a jelenlen rendelet 11/a. és a 11/b. melléklete lép.
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelékezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
353 534 eFt,
b) kiadási főösszegét
353 534 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+14 538 eFt,
d) pénzmaradványát
+26 201 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások

92 460 eFt,
25 756 eFt,
63 759 eFt,
40 208 eFt,
130 669 eFt.

(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait
az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

71 eFt,
611 eFt,
0 eFt.”

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § A R. 1/A. Melléklete helyébe a rendelet 1/A. melléklete lép.
5. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
6. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
7. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. mellékelte lép.
8. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 14 538 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevételek pótlására szolgál.”
11. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
14. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
INDOKOLÁS

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási
előirányzatonként.
Az önkormányzat által elfogadott 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év
közben hozott képviselő-testületi döntések születtek. 2013. évben egy alkalommal került sor a
költségvetési rendelet módosításra, ezért a zárszámadási rendelet elfogadása előtt szükséges a
2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
Fuchs János, Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2014. (IV.28.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetés módosítása
A Gazdálkodási Bizottság egyetért a 2013. évi költségvetés módosításával és javasolja elfogadásra
a képviselő-testület felé.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Ugron Zoltán, Gábor polgármester:
Az előterjesztésről a vitát megnyitom.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
A pénzügyi vezetővel pontosítottam a kérdéseimet, a 10 % felettiről kértem tájékoztatást, melyet
megkaptam. Látszik, hogy többlet feladatokhoz, többlet pénzek érkeztek.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az jó hírnek számít, hogy a tartalékunk az eredetihez képest 637%-cal nagyobb lett. Ez
eredményes gazdálkodást jelent.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Nekem úgy tűnik, hogy a bevételi oldalhoz képest túl sok a bérjellegű kiadás, kevés az amiből
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fejlesztési vagy jövőbe mutató dolgokat lehet csinálni.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ez azért is nehéz, mert nem lehet összevonni a maradék pénzösszeget.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Ez egy olyan spirál, amelyben egy idő után elfogy a pénz.
Hopka Rita pénzügyi vezető:
A normatívákat feladatra kapjuk és nem fejlesztésekre. Saját bevételből és pályázati pénzekből
lehet csak megoldani a fejlesztéseket. A működésre kapott összegeket nem lehet másra használni.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Akkor egy kényszerpályán vagyunk. Mint önkormányzatnak már nincs dolgunk. A beérkező
pénzeket nem használhatjuk fel másra.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Jó lenne, ha lennének a településen adózás szempontjából olyan cégek, melyek bevételt
biztosíthatnának, akkor tudnánk fejleszteni.
Fuchs János, képviselő:
Nekem is hiányérzetem van, egyetértek azzal, amit Csizmadia képviselő társam mondott. Ha mi
nem vagyunk olyan helyzetben, hogy fejleszteni tudjunk, akkor mi képviselők feleslegesen ülünk
itt. Nem arra tettünk esküt, hogy csak itt üljünk az üléseken és egymás után fogadjuk el azokat a
határozatokat, amikhez kell a döntés. Azért vállaltuk el a képviselőséget, hogy segítsük a
települést azzal, hogy a közös gondokat megoldjuk. Én azt látom, hogy a képviselői munkánk 90
%-a azzal telik el, hogy jogszabályi feltételeknek megfeleljünk. Testület csak szavaz, nem tud
jövőbe mutató kérdésekben dönteni. Azt szeretném, ha a lehetőségekhez mérten az itt élő emberek
élete jobb lenne, és mi a munkánk során ahhoz járulnánk hozzá, hogy azt kellemesebbé tegyük.
Ugron Zoltán Gábor, képviselő:
Ezzel a feladat alapú finanszírozással most jobb az anyagi helyzete a falunak, mert az állam
valóban ad annyit, amennyibe az adott feladat ellátása kerül. De nem tudunk előre lépni, mert nem
lehet ebből átcsoportosítani fejlesztésre. Azok a települések jártak igazán jól, ahol magas az
Önkormányzat adóbevétele, mert abból lehet hozzátenni a működéshez, illetve abból lehet
fejleszteni. Az ez évi költségvetésben mi is terveztünk közvilágítás-fejlesztést és még maradt is
tartalék.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Van egy országgyűlési képviselőnk, aki a mienk is, de csak a felcsúti stadion és iskola fejlődik.
Mindenféle politikát félretéve aránytalannak tartom a támogatást, juttatást. Valamilyen formában
elgondolkodtató, hogy nemcsak a felcsútiak, hanem a mányiak is megválasztották őt. Segítenie
kellene ezt a részt is. Mivel a polgármesternek tudom elmondani, azért mondom most, mert ő
találkozik vele. Mi, mint képviselők, szerintem, kérhetjük, hogy járjon el a polgármester a mányiak
nevében. A mányiak is szavaztak rá. Valamilyen formában Mányt is támogatnia kellene.
Ugron Zoltán Gábor, képviselő:
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, valamint az államháztartás
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a következőt rendeli el.
1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
14/a. És 14/b. melléklete helyébe a jelenlen rendelet 11/a. és a 11/b. melléklete lép.
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelékezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
353 534 eFt,
b) kiadási főösszegét
353 534 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+14 538 eFt,
d) pénzmaradványát
+26 201 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait
az alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások

92 460 eFt,
25 756 eFt,
63 759 eFt,
40 208 eFt,
130 669 eFt.

(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

71 eFt,
611 eFt,
0 eFt.”

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § A R. 1/A. Melléklete helyébe a rendelet 1/A. melléklete lép.
5. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
6. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
7. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. mellékelte lép.
8. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 14 538 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt
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bevételek pótlására szolgál.”
11. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
14. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

2. napirendi pont: A 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„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.”
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény 42. §-a előírja, hogy az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott
módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az előírt adatszolgáltatást.
A törvényi előírás célja az, hogy az önkormányzat rendelkezzék a tulajdonában lévő vagyonnal
való gazdálkodáshoz szükséges adatbázissal, továbbá a közvagyonról vezetett nyilvántartás
igazodjon a nemzetgazdaság vagyoni helyzetének áttekintését biztosító információs rendszerhez.
A rendelkezés részletes szabályait az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet határozza meg.
E jogszabályi előírásoknak az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartása felel meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény határozza meg, illetve csoportosítja az
önkormányzatok tulajdonába tartozó vagyont, amely a törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az
önkormányzati vagyonkörből külön kiemelésre került a törzsvagyon (forgalomképtelen vagyon
illetve korlátozottan forgalomképes vagyon) melyet a többi vagyontól elkülönítetten kell
nyilvántartani. A vagyonra vonatkozó adatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak
megfelelően az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell megjeleníteni és a
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Képviselő-testület elé terjeszteni. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: 2013. évi vagyonkimutatás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község 2013. évi
vagyonkimutatását az előterjesztéshez csatolt 18. számú melléklet szerint elfogadja
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A fentiek alapján Mány Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadását az alábbiaknak
megfelelően terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
A rendelet-tervezet megnevezése
/2014. (
) rendelete az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról
A rendelet tartalmazza a 2013. évi költségvetés
zárszámadását, az önkormányzat teljesített bevételeit és
kiadásait. A rendelet megalkotásával történik meg a 2013.
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 2013. évben
történek lezárása a rendelet megalkotása.
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
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
szükségessége
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91. § (1) és (2) bekezdése írja elő a megalkotásra irányuló
kötelezettséget.
A jogalkotás elmaradásának
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
várható következményei
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 Képviselő-testületet, hogy Mány Község Önkormányzatának a 2013. év
költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Társadalmi hatás
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2013. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló /2014. (
) önkormányzati rendeletet.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014.(IV. .) rendelete
az önkormányzat 2013. évi 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.
törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Mány Község Önkormányzatára, valamint költségvetési intézményeire
terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 338 281 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 297 901 e Ft-ban,
c) hiányát/tartalékát +14 538 e Ft-ban,
d) pénzmaradványát
26 201 e Ft-ban
hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásonkénti bontását az
1. – 1/E. mellékletek tartalmazzák.
4. § A fejlesztési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet
tartalmazza.
7. § A 2013. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7.
melléklet tartalmazza.
10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2013-ban a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete
tartalmazza.
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14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet
tartalmazza.
15. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a 13.
melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat címrendjét - bevétel és kiadás bontásban – a 14/a. és 14/b. melléklet
tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 15. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet mutatja be.
19. § Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet mutatja be.
22. § Az önkormányzat tájékoztató adatait a 20. melléklet foglalja össze.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.)
önkormányzati rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (IV.28.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 2013. évi zárszámadásról
A Gazdálkodási Bizottság egyetért a 2013. évi zárszámadással és javasolja elfogadásra a képviselőtestület felé.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az előterjesztés felett a vitát megnyitom. Kérdezem, van-e valakinek észrevétele? Először a
vagyonkimutatással kapcsolatban kérem hozzászólásaikat.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szeretném jelezni, hogy a vagyonban rendezni kellene az apró területeket úgy, hogy ne járjon
vagyonvesztéssel. Ha a testület jóváhagyása kell, akkor szavazzunk róla, hogy az önkormányzat
vagyonát felméretjük és meg kell vizsgálni annak használatát is.
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dr. Török Péter, képviselő:
Kérdezem, hogy ez nem a Gazdálkodási Bizottság hatásköre? Nem hiszem, hogy kellene erre
külön testületi felhatalmazás.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kezdjük el, ne kelljen várni.
Varga Mihály képviselő 17 óra 20 perckor megérkezett. A képviselő-testület jelenlévő
képviselőinek létszáma 6 fő.
dr. Török Péter, képviselő:
Én úgy gondolom, hogy súlyozni kellene, melyek a stratégiailag fontosabbak, és azokat
feldolgozni. Hirdetést is lehetne feladni a feladat ellátására, hiszen ehhez érteni kell és sok időt is
kell ráfordítani.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Ez nem képviselői feladat, de ellent mondva Török képviselő úrnak, nem súlyozva kellene
elvégezni mi fontos, mi nem fontosabb. Így ugyanarra a területre többször is ki kell menni. Inkább
fel kell osztani a települést és akkor már be lehet mutatni, hogy mi van már kész.
dr. Török Péter, képviselő:
Én fontossági sorrendet állítanák fel az elvégzendő feladatokról.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Én azt gondolom, hogy valóban fontos kérdés, hogy hol vannak kihasználatlan földjeink, tényleg
kell vele foglalkozni. Korábban már kezdeményeztem a Hivatal műszaki ügyintézőjénél ennek
összeírását, de a nyugdíjazások és az elmúlt időszak átszervezései miatt ez félbemaradt.
Meggondolandó továbbá, hogy ilyen nagy volumenű társadalmi munkát el lehet-e várni valakitől.
dr. Török Péter, képviselő:
Azt, hogy csináljuk meg, én is fontosnak tartom, de azt, hogy mikor és ki csinálja meg ezt már
vitatom. Én azt gondolom, vegyük fel napirendre, keressük meg a költségvetési hátterét, az
embert, legyen egy előterjesztés és akkor majd döntünk a kérdésben.
Fuchs János, képviselő:
Jó lenne tudni pontosan, hogy mi hol van, és azok az ingatlanok, melyek a vagyonkateszterben
szerepelnek milyen állapotban vannak. A jó gazda gondosságával kell gazdálkodnunk.
dr. Török Péter, képviselő:
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a júniusi ülésen egy napirendi pontot szánjon rá a testület,
és arra a Gazdasági Bizottság tegyen javaslatot, hogy a kataszteri felmérés mivel módon és milyen
formában kerüljön feldolgozására.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérem, hogy a képviselői indítványról szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal elfogadja a képviselői indítványt, hogy Képviselő-testület a 2013 évi
júniusi ülés napirendjében kívánja tárgyalni az ingatlan kataszter feldolgozását. Egyben felkéri a
Gazdálkodási Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a feldolgozásra vonatkozóan.
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Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérem, szavazzunk a vagyonkimutatás elfogadásáról a határozati javaslat alapján!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, 0 nem és 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2013. évi vagyonkimutatás elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község 2013. évi
vagyonkimutatását az előterjesztéshez csatolt 18. számú melléklet szerint elfogadja
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a zárszámadásról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 6 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkot:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2014.(IV. 30.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi 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.
törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Mány Község Önkormányzatára, valamint költségvetési
intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 338 281 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 297 901 e Ft-ban,
c) hiányát/tartalékát +14 538 e Ft-ban,
d) pénzmaradványát
26 201 e Ft-ban
hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásonkénti
bontását az 1. – 1/E. mellékletek tartalmazzák.
4. § A fejlesztési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4.
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melléklet tartalmazza.
7. § A 2013. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7.
melléklet tartalmazza.
10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2013-ban a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete
tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12.
melléklet tartalmazza.
15. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a
13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat címrendjét - bevétel és kiadás bontásban – a 14/a. és 14/b. melléklet
tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 15. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet mutatja
be.
20. § Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet mutatja be.
22. § Az önkormányzat tájékoztató adatait a 20. melléklet foglalja össze.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.)
önkormányzati rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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3. napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (
)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi rendelet-tervezetet a Tisztelt Képviselő-testület 2014. március 26-án már tárgyalta. Akkor
azonban a tiltott magatartások meghatározásával kapcsolatban átdolgozandónak találta, és az
alábbi önkormányzati határozatával ezt kérte is:
38/2014. (III.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendelettervezet tárgyalásának elnapolása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ,,a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet tárgyalását elnapolja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Ezt követően a képviselő-testület tagjai megküldték részemre rendeletalkotási javaslataikat,
amelyeket a rendelet-tervezetbe beépítettünk, és azzal együtt terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé.
Mint Önök előtt is ismeretes, az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI.14.) AB határozatával 2012.
novemberében megsemmisítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon rendelkezéseit, amelyek felhatalmazást adtak a
helyi önkormányzatoknak a tiltott, közösségellenes magatartásoknak, valamint azok elkövetőivel
szembeni pénzbírság kiszabására vonatkozó szabályok rendeletben történő megállapítására.
Annak idején, még a felhatalmazásnak megfelelően, Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete is megalkotta a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletét, de a felhatalmazás visszavonása miatt
hatályon kívül kellett helyeznünk a rendeletüket, illetve annak egyes részeit.
A helyi önkormányzatoknak azonban fennmaradt az az igényük, hogy a közösség együttélését
zavaró magatartások ne maradhassanak jogkövetkezmények nélkül. Erre az Mötv. 2013. január 1jén hatályba lépett rendelkezései újra lehetőséget adnak. Rendeletben határozhatják meg a
közösségi együttélés szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit az Mötv.
alábbi rendelkezései szerint:
„8. § (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.”
„143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg:
d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;”
Mivel a korábbi rendeletünket is azért alkottuk meg, mert szükségesnek tartottuk az abban
meghatározott magatartások tiltását, ezért a szabályozás indokoltsága most is fennáll.
A fentiek alapján elkészítettük az új rendelet tervezetet, amelynek alapja a korábbi, hatályok kívül
helyezett rendeletünk, átdolgozva az azóta létrejött jogszabályi változásoknak megfelelően.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni
szíveskedjék:
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
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A rendelet-tervezet
megnevezése

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/
2014. ( ) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés
alapvető
szabályairól,
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

Társadalmi hatás

A rendelet megalkotásával mindenki számára világossá
válik, hogy a település lakosságát képviselők milyen
magatartásokat tartanak a közösségi együttélés szabályaival
ellentétesnek. Mindenki láthatja, hogy ha mégis tiltott
magatartást tanúsít, mi lesz annak a következménye.
Remélhetőleg a szabályok megalkotása megfelelő visszatartó
erővel rendelkeznek majd, és csökken a településen a
nemkívánatos cselekmények száma.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása a rendeletalkotásnak annyiban van, hogy a
tiltott magatartások miatt létrejövő esetleg károk nem
következnek be, azoknak kijavítására nem kell anyagi
fedezetet biztosítani. Továbbá az esetlegesen kiszabásra
kerülő büntetések bevételt jelentenek az Önkormányzat
számára.
Költségvetési kihatása a rendeletnek nincs.
Környezeti következménye abban van, hogy a környezettel
összefüggő tiltott magatartások – pl. rongálások – nem jönnek
létre.
Egészségügyi következményei nincsenek.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
kis mértékben van csak hatása.

Költségvetési hatás
Környezeti következmények

Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek
A rendelet megalkotásának
szükségessége

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. §
(4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
jár el az Önkormányzat.

A jogalkotás elmaradásának
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés nincs, nem
várható következményei
kötelező a jogalkotás.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
/2014. (
) önkormányzati
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (
) önkormányzati rendelete
közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4)
bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mány Község közigazgatási területén a közösségi együttélés
alapvető szabályait megsértőkre.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
kapcsolatos pénzbírság kiszabásának eljárási szabályai
2. § Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szembeni eljárásokban a jegyző jár el.
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szemben természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedhető közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. §-ának megfelelően az eljáró hatóság
elkobzást alkalmazhat.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel kapcsolatos pénzbírság kiszabása
eljárásának lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
4. § A helyi közterületek rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el
a) aki a zöldterületeken, azok sétaútjain járművel közlekedik, várakozik, járművet javít,
vagy tisztít,
b) aki a játszóteret sötétedés után használja, vagy ott tartózkodik,
c) aki az emlékműveket, azok környékét, az utcabútorzatot, egyéb utcai berendezési
tárgyat, valamint lépcsőt nem rendeltetésének megfelelően használja,
d) aki a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 8/2009. (VI.24.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi,
e) aki a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, vagy a közterületi névtábla
kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
f) aki a közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongál, eltakar, vagy bármely
más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
g) aki közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.
h) aki hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre a célra kijelölt helyre helyez
el, vagy akinek az érdekében hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre a
célra kijelölt helyre helyeznek el,
i) aki a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein
történő elhelyezésének tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet megsérti,
j) aki közterületen előzetes engedély nélkül fát vág ki,
k) aki parkokban lévő növényzetet, rongálja,
l) aki a játszótérre kutyát vagy egyéb háziállatot bevisz.
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5. § Az Önkormányzat jelképei használatának rendje elleni közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el, aki Mány község nevét, zászlaját, címerét, vagy címerének
elkülöníthető részét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, illetve számban használja.
6. § A békés együttélés rendje elleni, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el,
a) aki az avar, kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendeletben
meghatározottól eltérően avart, kerti hulladékot éget,
b) aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati

rendeletben meghatározott szabályokat megszegi,
c) aki a temetők használatának rendjét megsérti.

7. § A helyi köztisztaság elleni, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el
a) aki az ingatlanát övező, a telekhatártól a közút széléig nyúló közterület tisztán tartásáról,
hó- és síkosság mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, a zöldterület karbantartásáról felszólítás ellenére nem
gondoskodik,
b) aki az általa a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszköz tisztán
tartásáról nem gondoskodik,
c) aki a lakóépületek és az ehhez tartozó helyiségek, valamit az udvar, építési telek
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-, és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik,
8. § A kereskedelem és szolgáltatás rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el
a) aki kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát jogosulatlanul végez,
b) aki az általa üzemeltetett üzletben – vendéglátó üzlet, alkalmi rendezvény és alkalmi
vásár, valamint december 31. és január 1. napja kivételével – a hét minden napján 22 órától
06 óráig szeszes italt forgalmaz,
c) aki az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a
tevékenységet.
9. § Az állattartás rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az
a) aki közterületen állatot tart,
c) aki belterületi zöldterületen haszonállatot legeltet,
d) aki a település belterületén a haszonállatok tartási helyéről közterületre való kijutását,
vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg,
f) aki a település külterületén az eb és a haszonállatok tartási helyéről közterületre való
kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy azokat kóborolni
hagyja.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
INDOKOLÁS

Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI.14.) AB határozatával 2012. novemberében megsemmisítette
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
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Mötv.) azon rendelkezéseit, amelyek felhatalmazást adtak a helyi önkormányzatoknak a tiltott,
közösségellenes magatartásoknak, valamint azok elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabására
vonatkozó szabályok rendeletben történő megállapítására.
A korábbi felhatalmazásnak megfelelően, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete is
megalkotta a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló rendeletét, de a felhatalmazás visszavonása miatt hatályon kívül
kellett helyeznünk a rendeletüket, illetve annak egyes részeit.
A helyi önkormányzatoknak azonban fennmaradt az az igényük, hogy a közösség együttélését
zavaró magatartások ne maradhassanak jogkövetkezmények nélkül. Erre az Mötv. 2013. január 1jén hatályba lépett rendelkezései újra lehetőséget adnak. Rendeletben határozhatják meg a
közösségi együttélés szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit az Mötv. 8. §
(2) bekezdése szerint.
Mivel a korábbi rendeletünket is azért alkottuk meg, mert szükségesnek tartottuk az abban
meghatározott magatartások tiltását, ezért a szabályozás indokoltsága most is fennáll.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A vitát megnyitom a napirend felett. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel?
Különösen a rendelet 8. § b) pontjában foglaltakról kérdezem, hogy mi a véleménye testületnek.
Szerepeltessük, vagy vegyük ki?
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Nyitvatartási idő valahol van-e szabályozva?
Varga Mihály, képviselő:
Nincs, csak bejelentési kötelezettsége van a vállalkozásnak.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Rendeletben lehetne szabályozni a nyitvatartási időt, de most nincs ilyen rendeletünk. Külön
rendeletet lehet alkotni róla és ebben a rendeletben lehetne hivatkozni arra a rendeletre.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Engem nagyon zavar, hogy fiatalok az utcán éjszaka zajonganak, sérti a nyugalmamat.
Közösségellenes magatartás, hogy a Deák Ferenc utcában hajnalban nem lehet pihenni. És ezt mi
nem szabályozzuk? Nyáron zárt ablak mellett kell aludni az éjszakai zajok miatt!
Varga Mihály, képviselő:
Én vagyok annak a vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, amellyel kapcsolatban utalsz az éjszakai
zajongásra. Anno, ezzel kapcsolatban én mindenkit megkerestem az utcában, személyesen. Lehet
erről beszélni, de szerintem nem ide tartozik.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Fel lehet lépni valamilyen eszközzel az ellen, hogy hajnali négykor hogyan viselkednek a
vendégek, főleg hétvégén, péntek és szombat éjjel. Az az utca csendes, nyugodt utca volt
korábban, de most a szórakozás nem az épületen belül zajlik, hanem kint történik.
Varga Mihály, képviselő:
Nem lehet mindenki után menni. Ha minden héten van rendezvény, de csak két-három
alkalommal van baj, az nagyon jó arány. A szülök mondják, hogy örülnek, hogy gyermekeik nem
más településre mennek szórakozni.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Maximálisan ellene vagyok, hogy az utcában reggel 4 óráig legyen nyitva bár mi.
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Varga Mihály, képviselő:
Örüljünk, hogy nem más településre mennek a gyerekek szórakozni és emiatt nincsenek
közlekedési balesetek.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Azt kérem a két képviselőtől, hogy bár megértem a probléma súlyosságát, de nem tartom jónak,
hogy most ennek a napirendnek a keretében beszéljünk róla. Ez a rendelet, most a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet.
Ebben a rendeletben fel lehet sorolni, hogy ha valahol már szabályoztuk a jogsértéseket vagy
magasabb jogszabály tartalmazza, akkor azok megsértése miként szankcionálandó, melyeket kell
ebbe a rendeletbe beemeljünk. Tehát ahhoz, hogy ide bekerüljön az, hogy az utcán hangoskodni
nem lehet éjszaka, ezt tiltani kell egy másik rendeletünkben.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Ha a közösségi együttélést nem itt szabályozzuk, akkor hol fogjuk?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A rendelet-tervezet 6. § b) pontja hivatkozza meg a a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló
20/2012. (XI.5.) önkormányzati rendeletünket. Ha azt szeretnénk, hogy tiltott cselekmény legyen,
hogy az utcán éjjel 2 és 4 óra között ne lehessen hangoskodni, akkor kezdeményezni kell a
zajrendelet módosítását.
dr. Török Péter, képviselő:
Mivel nem a zajrendelet a napirend, hanem a közösségi együttélés szabályaival foglalkozó, kell
egy módosító javaslat. Másodjára van itt az előterjesztés, jó lenne már elfogadni.
Képviselői indítványom, hogy vizsgáljuk felül a zajrendeletünket, és a következő ülésre a Humán
Bizottság készítse elő, tárgyalja meg, hogy a zajrendeletet milyen módon módosíthatja képviselőtestület.
Ugron Zoltán Gábor,polgármester:
Van egy képviselő indítvány, hogy a képviselő-testület soron következő ülésre a
Humánerőforrások Bizottság készítse elő a 20/2012. önkormányzati rendelet módosítását a
mostani vitában elhangzottak figyelembe vételével.
Ki ért egyet dr. Török Péter képviselői előterjesztésével?
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a képviselő indítványt elfogadva úgy dönt, hogy soron következő ülésén
tárgyalja a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati módosítását.
Felkéri a Humánerőforrás Bizottságot tegyen javaslatot a rendelet módosítására, figyelembe véve a
jelen ülésen elhangzottakat.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ezek után, kérem, szavazzunk a rendelet alkotásról.
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, 1 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4)
bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mány Község közigazgatási területén a közösségi együttélés
alapvető szabályait megsértőkre.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
kapcsolatos pénzbírság kiszabásának eljárási szabályai
2. § Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szembeni eljárásokban a jegyző jár el.
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szemben természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedhető közigazgatási
bírság szabható ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. §-ának megfelelően az eljáró hatóság
elkobzást alkalmazhat.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel kapcsolatos pénzbírság kiszabása
eljárásának lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
4. § A helyi közterületek rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el
a) aki a zöldterületeken, azok sétaútjain járművel közlekedik, várakozik, járművet javít,
vagy tisztít,
b) aki a játszóteret sötétedés után használja, vagy ott tartózkodik,
c) aki az emlékműveket, azok környékét, az utcabútorzatot, egyéb utcai berendezési
tárgyat, valamint lépcsőt nem rendeltetésének megfelelően használja,
d) aki a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 8/2009. (VI.24.)
számú önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi,
e) aki a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, vagy a közterületi névtábla
kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
f) aki a közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongál, eltakar, vagy
bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
g) aki közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.
h) aki hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre a célra kijelölt helyre
helyez el, vagy akinek az érdekében hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az
erre a célra kijelölt helyre helyeznek el,
i) aki a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein
történő elhelyezésének tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet megsérti,
j) aki közterületen előzetes engedély nélkül fát vág ki,
k) aki parkokban lévő növényzetet, rongálja,
l) aki a játszótérre kutyát vagy egyéb háziállatot bevisz.
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5. § Az Önkormányzat jelképei használatának rendje elleni közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el, aki Mány község nevét, zászlaját, címerét, vagy címerének
elkülöníthető részét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, illetve számban
használja.
6. § A békés együttélés rendje elleni, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el,
a) aki az avar, kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendeletben
meghatározottól eltérően avart, kerti hulladékot éget,
b) aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati

rendeletben meghatározott szabályokat megszegi,
c) aki a temetők használatának rendjét megsérti.
7. § A helyi köztisztaság elleni, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el
a) aki az ingatlanát övező, a telekhatártól a közút széléig nyúló közterület tisztán
tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, a zöldterület karbantartásáról felszólítás
ellenére nem gondoskodik,
b) aki az általa a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszköz tisztán
tartásáról nem gondoskodik,
c) aki a lakóépületek és az ehhez tartozó helyiségek, valamit az udvar, építési telek
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-, és rágcsálómentesítéséről nem
gondoskodik,
8. § A kereskedelem és szolgáltatás rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el
a) aki kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát jogosulatlanul végez,
b) aki az általa üzemeltetett üzletben – vendéglátó üzlet, alkalmi rendezvény és alkalmi
vásár, valamint december 31. és január 1. napja kivételével – a hét minden napján 22
órától 06 óráig szeszes italt forgalmaz,
c) aki az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a
tevékenységet.
9. § Az állattartás rendje elleni közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el
az
a) aki közterületen állatot tart,
c) aki belterületi zöldterületen haszonállatot legeltet,
d) aki a település belterületén a haszonállatok tartási helyéről közterületre való
kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg,
f) aki a település külterületén az eb és a haszonállatok tartási helyéről közterületre való
kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy azokat
kóborolni hagyja.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

28

4.
napirendi
pont:
A
nemzetiségi
megállapodásokban történt változások

önkormányzatokkal

kötött

együttműködési

Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A napirendi ponthoz írásos hozzászólásom van, melyről most szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Képviselő-testületet.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztést nem véletlenül nem én jegyzem, mert mind annak tartalmával, mind annak
napirenddé tételével fenntartásaim vannak. Nem először fordul elő ugyanis, hogy az
önkormányzatok felett törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatal ügyintézője telefonon
hívja fel a jegyzőket, és szóban tájékoztatja őket különböző jogi aggályairól, végül kérve egy
módosítást. Jelen esetben is így történt.
Azzal a kérésemmel, hogy az előterjesztést a jegyző asszony tegye meg, valamint jelen
felszólalásommal szeretném hangsúlyozni, hogy nem értek egyet a Kormányhivatal
tisztségviselőinek ezen gyakorlatával.
Ugyanis amennyiben a rendelkezésükre álló korábbi megállapodást összevetették volna a
kifogásolt együttműködési megállapodással, kiolvashatták volna belőle azt, amit most tőlünk
határozat elfogadásával kérnek.
Ugyanerre a tényre egyébként a szintén megküldött jegyzőkönyv szövege is rávilágított, amikor
azt mondtam: „Lényegében a feladatellátás nem változott ahhoz képest, amelyet az előző megállapodás
tartalmaz. Most csak a jogszabályi változások kerültek átvezetésre.” A Tisztelt Képviselő-testület ezen
információ birtokában fogadta el a határozatot.
Úgy vélem, hogy a Kormányhivatal részéről felesleges és akadékoskodó egy külön határozat
kérése, mellyel pluszfeladattal terhelik meg mind a hivatalunk dolgozóit, mind a képviselőket.
Továbbá a szóban történő felszólítás a változtatásra nem egzakt, könnyen félreérthető és nem
bizonyítható megtörténte. Ezért álláspontom szerint csak az írásban történő törvényességi
észrevételekkel lehet érdemben foglalkozni egy testületi anyagban.
Kérem felszólalásom szó szerinti jegyzőkönyvezését, ezért ezt írásban átadom.”
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatott bennünket, hogy annak ellenére, hogy a
nemzetiségekkel való együttműködés feltételeit rendeletben - szervezeti működési
szabályzatunkban – rögzítettük, továbbá ennek alapján 2014. januárjában határozatban
fogadtuk el a teljes szabályzat szövegét, annak végrehajtásáról külön határozatot kell hozni. A
határozat hivatkozási alapja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény:
„80. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc
napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi
önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén
az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési
feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.”

Mivel az új együttműködési megállapodás kötelezettségek, jogok és vállalt feladatok tekintetében
nem hozott változást az előzőhöz képest, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban történt
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változások
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a jegyző azon
tájékoztatását, hogy az önkormányzat a településen működő nemzetiségi önkormányzatok részére
a 2011. évi CLXXIX. törvény alapján, változatlan módon biztosítja az együttműködés feltételeit.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: jegyző
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A napirend felett a vitát megnyitom. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, 0 nem és 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban történt
változások
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a jegyző azon
tájékoztatását, hogy az önkormányzat a településen működő nemzetiségi önkormányzatok
részére a 2011. évi CLXXIX. törvény alapján, változatlan módon biztosítja az együttműködés
feltételeit.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: jegyző
5. napirendi pont:A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló
költségelszámolás
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ehhez a napirendi ponthoz is írásos hozzászólásom van, melyről most szeretném tájékoztatni a
Tisztelt Képviselő-testületet.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Ezt az előterjesztést sem véletlenül nem én jegyzem, mert mind annak tartalmával, mind annak
napirenddé tételével fenntartásaim vannak. Ahogy az előző napirendi pontnál, úgy itt is
ugyanarról a kormányhivatali gyakorlatról van szó, melyet feleslegesnek és bürokratikus
túlkapásnak tartok.
Ugyanis amennyiben a kormányhivatal tisztviselője a rendelkezésükre álló rendeletet és a hozzá
tartozó előterjesztést és jegyzőkönyvet összevetette volna a jogszabályokkal, kiolvashatta volna
belőle, hogy nincs miről számot adjunk. Ezért az, amit most tőlünk határozat elfogadásával kér, a
képviselők és a hivatalnokok idejével való visszaélés.
Továbbá a szóban történő felszólítás nem egzakt, könnyen félreérthető és nem bizonyítható
megtörténte. Ezért álláspontom szerint csak az írásban történő törvényességi észrevételekkel lehet
érdemben foglalkozni egy testületi ülésen.
Kérem felszólalásom szó szerinti jegyzőkönyvezését, ezért ezt írásban átadom.”
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint:
„44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes

költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési
önkormányzatnak benyújtani.”
A Tisztelt Képviselő-testület 2014. január 29-én fogadta el a befogadóba nem vezetett háztartási
szennyvíz begyűjtéséről szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletét, amely 2014. június
1-én lép hatályba, ezért a tárgyévről, amely 2013., még nem tudunk részletes költségelszámolást
készíteni. A Kormányhivatal azonban arról tájékoztatott bennünket, hogy ennek ellenére –
tájékoztató jelleggel – döntést kell hozni a kérdésben.
Mivel nem Önkormányzatunk fogja ezt a feladatot ellátni, most folyik a szolgáltató
kiválasztásának eljárása, amelynek végén a Tisztelt Képviselő-testület fogja meghatározni, hogy
melyik szolgáltató látja majd el településünkön ezt a feladatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:

Tárgy: A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló
költségelszámolás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a polgármester
tájékoztatóját arról, hogy mivel még 2013-ban még volt kijelölt közszolgáltató a településen
keletkező folyékony hulladék elszállítására, nem tud részletes költségelszámolást beterjeszteni.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: jegyző
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2013-ban nem volt folyékony hulladék elszállítására
kijelölt közszolgáltató. A napirend felett a vitát megnyitom. Kérdezem, hogy van-e valakinek
kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, nem és 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A folyékony hulladékszállításról szóló közszolgáltatói tevékenységéről szóló
költségelszámolás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a polgármester
tájékoztatóját arról, hogy mivel még 2013-ban még volt kijelölt közszolgáltató a településen
keletkező folyékony hulladék elszállítására, nem tud részletes költségelszámolást
beterjeszteni.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: jegyző
6.napirendi pont: A Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az
eljárás lebonyolítójával kötendő megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati
határozat 4. pontjának módosítása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
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Tisztelt Képviselő-testület!
2014. március 26-i képviselő-testületi ülésünkön az alábbi határozatot hoztuk:
40/2014. (III.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás lebonyolítójával kötendő
megbízási szerződés
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község illetékességi területén
történő szilárd hulladék elszállítása érdekében, „Közszolgáltatási szerződés, települési szilárd (kommunális)
hulladékbegyűjtésére és ártalmatlanítás helyére történő elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására Mány
község közigazgatási területén szolgáltatási koncesszió keretében” című közbeszerzési eljárást in dít, 5 éves
időtartamra.
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Petri Ákos (1043
Budapest, Munkásotthon u. 38. )közbeszerzési tanácsadót a szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű
bonyolítói feladatainak ellátásával, az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény feladásáig, a megküldött
árajánlata alapján.
A megbízási díj 350.000.-Ft+áfa, amelyet a Képviselő-testület a tartalékkeret terhére biztosít.
3. Felhatalmazza a polgármestert az eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció jóváhagyására
és aláírására.
4. A pályázatbontási és bírálóbizottsági feladatokat a vonatkozó szabályok megtartása mellett a Gazdálkodási
Bizottság látja el.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Az akkor megválasztott közbeszerzési tanácsadó véleménye szerint a határozatban szereplő
bírálóbizottság nem lehet a Gazdálkodási Bizottság, ugyanis a közbeszerzési törvény pontosan
meghatározza, hogy abban milyen szakembereknek kell helyet foglalniuk.
A jogszabályokat átvizsgálva a következőkre jutottunk:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint:
„22. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése
során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és
szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel
kell rendelkezniük.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú
bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy
indokolás [67-70. §] megadását követő - 63. § (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására. A bírálóbizottság
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró
döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja.
Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”
A fentiek miatt határozatunkat módosítani kell, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
Tárgy: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás
lebonyolítójával kötendő megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati határozat
4. pontjának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szilárd hulladék
elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás lebonyolítójával kötendő megbízási
szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 4.pontját az alábbiak szerint
módosítja:
4. A pályázatbontási és bírálóbizottsági feladatokat a vonatkozó szabályok megtartása mellett
1. dr. Majoros Ildikó, jegyző
2. Hopka Rita, pénzügyi vezető
3. Petri Ákos, közbeszerzési tanácsadó
látja el.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A napirend felett a vitát megnyitom. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 6 igen, nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
58/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás
lebonyolítójával kötendő megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati
határozat 4. pontjának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szilárd hulladék
elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás és az eljárás lebonyolítójával kötendő
megbízási szerződésről szóló 40/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 4.pontját az alábbiak
szerint módosítja:
4. A pályázatbontási és bírálóbizottsági feladatokat a vonatkozó szabályok megtartása mellett
1. dr. Majoros Ildikó, jegyző
2. Hopka Rita, pénzügyi vezető
3. Petri Ákos, közbeszerzési tanácsadó
látja el.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
7. napirendi pont:A Mányi Mesevár Óvoda óvodavezetői pályázatának megismételt kiírása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2014. március 26-án, a 39/2014. (III.26.) önkormányzati határozattal a
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Mányi Mesevár Óvoda vezetőjének kiválasztására pályázatot írt ki.
A pályázatot mind a Közigálláson, mind az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelentettük.
A Jegyző asszony a tegnapi napon a Közigállás hírdetését megnézve, tapasztalta, hogy ott, a
keresőben a munkakör megnevezésénél nem “óvodavezető”, hanem “óvodapedagógus” szerepel.
Ez a hiba azt eredményezi, hogy csorbul a pályázni vágyok esélyegyenlősége, hiszen, aki
óvodavezetői állást keres, nem fogja megnézni az óvodapedagógus kiírást. Még pert is
kezdeményezhetnek ellenünk, ha valaki emiatt nem pályázik, pedig szeretett volna.
Érdeklődésünkre, a Közigállás munkatársai elmondták, hogy csak úgy tudják javítani a hírdetést,
ha a pályázatot újból kiírjuk.
Szerencsére nem vagyunk elkésve pályázat ismételt kiírásával, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A 39/2014. (III.26.) önkormányzati határozat visszavonása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a
39/2014. (III.26.) önkormányzati határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A óvodavezetői pályázat kiírása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Mesevár Óvoda
óvodavezetői pályázati felhívását alábbiak szerint írja ki:
PÁLYÁZAT
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető állású) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony feltétele határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése a
Mányi Mesevár Óvodában.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1. – 2019. július 31-ig szól.
A megbízás feltétele határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése.

A munkavégzés helye: Mányi Mesevár Óvoda 2065 Mány, Mester sor 17., Fejér megye
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önkormányzati
fenntartású önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény óvodavezetői feladatainak ellátása, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Az intézmény szakmai tevékenységének irányítása. Óvónői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szükség esetén szolgálati lakás
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biztosítása megoldható.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú (legalább főiskolán szerzett) óvodapedagógus végzettség,
•
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
• nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén aláveti magát a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
1. Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
2. Középfokú német nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
• három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány,
• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
• szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, és
abba betekinthetnek,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat tárgyalását nyilvános, vagy zárt képviselőtestületi ülésen kéri,
• kézzel írott motivációs levél,
• Fénykép.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati
felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: vezetési program). A
pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel
véleményezteti.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2014. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való megjelenést követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázattal kapcsolatban Ugron Zoltán Gábor polgármester ad tájékoztatást a 06-22-350-143 telefonszámon. A szakmai program elkészítéséhez lehetőséget adunk az intézmény megismerésére.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázati dokumentációt két példányban, személyesen vagy
postai úton, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (2065 Mány, Rákóczi u.
67.) kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „óvodavezetői pályázat”.
Hirdetésben további szöveg:
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A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes honlapján 2014. -től, valamin az Oktatási Közlöny . számában tekinthető meg.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
Felelős: polgármester
Határidő : a hirdetmény közzétételére 2014. május 15.
Határidő : folyamatos, illetve 2014. augusztus hó 15.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólás, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
dr. Török Péter, képviselő:
Javaslom, hogy húzzuk ki a pályázati kiírásból a kézzel írott motivációs levél és fénykép
megkövetelését, mert feleslegesnek tartom. Ma már szövegszerkesztővel készítik a pályázatokat is.
A többivel egyetértek.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Ezt azért nem javaslom, mert a pályázati kiírást a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta
és az ezzel a feltétetel kiírt szöveghez adták egyetértésüket, ezért nem lehet módosítani anélkül,
hogy ők újra ne tárgyalnák.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Nekem is lenne egy észrevételem, javaslatom. Amikor mi bekerültünk a testületbe, akkor is pont
egy váltás zajlott. Akkor az iskolaigazgató megválasztása került a testület hatáskörébe. Én arra
gondolok, hogy arra kellene lehetőséget találni, hogy ne mi döntsünk a következő testület
együttműködéséről, hanem döntsön a következő testület.
dr. Török Péter, képviselő:
Nincs más lehetőségünk, mert a vezetői megbízatás lejár. Én október hónapig képviselő leszek, és
addig én kell döntsek, és vállalom is a döntéseimért a felelősséget.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Szerintem, van más lehetőség, hogy ne kelljen most kiírni a pályázatot.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Javaslom hallgassuk meg a jegyző asszonyt.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Mindenképpen meg kell hirdetni az óvoda vezetői állást, és ha az eredménytelen, akkor lehet
megbízni valakit, akinek a vezetői megbízáshoz a végzettségei megfelelnek.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Akkor nem lehet, hogy most a jelenlegi vezető megbízatását meghosszabbítsuk?
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Nem, mindenképpen ki kell írni a pályázatot.
Csizmadia Zsolt, képviselő?
Kérdezem Török Péter képviselőtől, hogy nem érzi-e úgy, hogy másnak a vállára tesszük ezzel a
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döntésünkkel a felelősséget? Az előző testület felelőtlen döntése a jelenlegire hárította az
együttműködést az iskolánál.
dr. Török Péter, képviselő:
Visszautasítom a felelőtlen jelzőt! Most mi vagyunk abban a helyzetben, hogy erről döntenünk
kell. Ez a döntés az én felelősségem, a mi felelősségünk. A vezetői megbízatás most jár le, most kell
kiírni a pályázatot, most kell dönteni. Az iskolaigazgató választásnál is felelősen döntöttünk, most
is úgy fogunk tenni.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérem, zárjuk le ezt a vitát! A testületünkben korábban nem volt szokás a személyeskedés és a
korábbi határozathozatalokra való visszamutogatás, jó lenne ha ez így is maradna. Egyetértek
Török Péter képviselővel, hogy nem jó dolog halogatni a döntést. Ha ez a mi dolgunk, nekünk kell
dönteni. Jegyző asszony is elmondta, hogy ki kell írni a pályázatot, tehát ki kell írni. Tájékoztatásul
el tudom mondani, hogy ez alatt a 30 nap alatt három érdeklődő volt. Egy érdeklődő volt olyan,
aki meg is nézte az óvodát, egy másik csak telefonon beszélt velem.
dr. Török Péter, képviselő:
Nem tudhatjuk, hogy jól döntünk-e. Most ezt nem tudjuk.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Szerintem a mányi lakosokat érinti az iskola és az óvoda, fontos, hogy mi történik az
intézményben.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Arról szeretném tájékoztatni a testületet, hogy nagyon megdöbbentő információt kaptam. Ugyanis
az óvodavezető asszony megküldte részember az iskolaérettségről szóló óvodai
szakvéleményeket. Ebben dönt az óvoda arról, hogy mehetnek-e iskolába a gyermekek, vagy sem.
Ezek szerint 21 gyereket fognak visszatartani. Ez egy komplett óvodai csoport. Emiatt van
maximális létszám felett 20 %-kal az óvódában a gyermekek létszáma, és lehet, hogy emiatt kell az
óvodát bővíteni. A maximális létszám feletti gyermeklétszámra állami normatívát sem kapunk.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérem, zárjuk le a vitát a napirenddel kapcsolatban. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, 1 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
59/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 39/2014. (III.26.) önkormányzati határozat visszavonása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a
39/2014. (III.26.) önkormányzati határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 6 képviselő 5 igen, 1 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A óvodavezetői pályázat kiírása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Mesevár Óvoda
óvodavezetői pályázati felhívását alábbiak szerint írja ki:
PÁLYÁZAT
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető állású)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony feltétele határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése
a Mányi Mesevár Óvodában.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1. – 2019.
július 31-ig szól.
A megbízás feltétele határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése.
A munkavégzés helye: Mányi Mesevár Óvoda 2065 Mány, Mester sor 17., Fejér megye
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önkormányzati
fenntartású önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény óvodavezetői feladatainak ellátása, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő
ellátása. Az intézmény szakmai tevékenységének irányítása. Óvónői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szükség esetén szolgálati
lakás biztosítása megoldható.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú (legalább főiskolán szerzett) óvodapedagógus végzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
• nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén aláveti magát a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
• Középfokú német nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
2. három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány,
3. részletes szakmai önéletrajz,
4. az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
5. szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, és
abba betekinthetnek,
7. nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat tárgyalását nyilvános, vagy zárt képviselőtestületi ülésen kéri,
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8. kézzel írott motivációs levél,
9. Fénykép.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: vezetési program). A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő
szakértővel véleményezteti.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2014. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való megjelenést követő
30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázattal kapcsolatban Ugron Zoltán Gábor polgármester ad tájékoztatást a 06-22-350-143
telefonszámon. A szakmai program elkészítéséhez lehetőséget adunk az intézmény megismerésére.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázati dokumentációt két példányban, személyesen vagy
postai úton, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „óvodavezetői pályázat”.
Hirdetésben további szöveg:
A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes honlapján 2014. -től, valamin az Oktatási Közlöny . számában tekinthető meg.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
Felelős: polgármester
Határidő : a hirdetmény közzétételére 2014. május 15.
Határidő : folyamatos, illetve 2014. augusztus hó 15.
8. napirendi pont: bejelentések
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Megkeresett levélben Iski Istvánné, aki közvetlen szomszédja a szelektív hulladékgyűjtő szigetnek.
Levelében azt taglalja, hogy nagy a szemét a környéken, amelyről mindannyian tudunk. Azért
tartom fontosnak, hogy a levelet a testület elé hozzam, mert egyrészt sokan mondják, és én is sokat
vitázom a szolgáltatóval, másrészt mert megoldási ötletet is tartalmaz. Javaslata, hogy a
közmunkások közül valakinek az legyen a feladata, hogy ezzel foglalkozzon, minden reggel
rendbe tegye a sziget környezetét stb., megfontolandó.
Amiért szintén kell beszélni erről az az, hogy azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy ha ez a
kérdés a beszélgetéseikben előkerül, mondják el a lakosságnak, hogy küzdünk a probléma
megoldásával, várhatóan már csak egy évig lesz így, mert törvény írja elő, hogy 2015 után házhoz
menő szelektív gyűjtésnek kell lennie, a szigetek megszűnnek.
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Csizmadia Zsolt, képviselő:
Az egy éves problémát ettől függetlenül ez nem fogja megoldani.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A túloldalon lesz a nyáron kialakítva a konténer telep új helye, de ez is csak egy éves időtartamú.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Nem a konténerrel van baj, hanem azzal, aki mellé teszi a szemetet.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az a tapasztalat, ha még a konténer üres is, akkor sem teszik mindig a konténerbe a hulladékot.
Fuchs János, képviselő:
Sajnos, a szemét több, mint felét más településen élők hozzák ide, átutazók.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek bejelenteni valója? Ha nincs, megköszönöm a képviselőtestület munkáját, 20 órakor az ülést bezárom.

K.m.f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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