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Ügyszám: 3400-1/2014/M
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án, 16 órai kezdettel
megtartott nyílt, rendes képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Varga Mihály Balázs képviselő
Igazoltan távol:
dr. Török Péter képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Meghívott: dr. Kovácsné Kaszás Ágnes Oltalom Szociális Intézmény
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Üdvözlöm a megjelenteket a képviselő-testületi ülést megnyitom. Dr. Török Péter képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Bálint Istvánné képviselő asszony pedig kicsit
később érkezik.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes.
A meghirdetett napirendekkel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. május 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendek:
1. A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-as nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám meghatározása
2. A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
3. Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
4. Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
5. Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a közszolgáltatás
díjtételeinek meghatározása
6. A „Mány Község közigazgatási területén keletkező települési hulladék begyűjtése,
ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos
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jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó díj pénzügyi
rendezése.” című közbeszerzési pályázatra érkezett pályázatok elbírálása
7. Javaslat Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete módosítására
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
61/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2014. május 28-i napirendek elfogadása
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendek:
1. A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-as nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám
meghatározása
2. A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
3. Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
4. Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
5. Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a közszolgáltatás díjtételeinek meghatározása
6. A „Mány Község közigazgatási területén keletkező települési hulladék begyűjtése, ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó díj pénzügyi
rendezése.” című közbeszerzési pályázatra érkezett pályázatok elbírálása
7. Javaslat Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete módosítására
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 áprilisi testületi ülést követő napon volt a hivatal előtti parkolóban a bicskei rendőrség által
szervezett kerékpár regisztráció, mely közepesen sikeresnek mondható. Sajnos sokan nem értették
meg a lehetőség lényegét, és nem merték elhozni a biciklijüket. Utólag hallottam, hogy többen attól
féltek, hogy nem szabályosan felszerelt járművükért büntetni fognak. Kérem a Képviselőket, hogy
ha ilyet hallanak, nyugtassák meg az embereket, mert a regisztrálásnál ezt egyáltalán nem
vizsgálták. A kapitány úr tájékoztatása szerint szeretnék az akciót az ősszel megismételni.
Ugyanezen az ünnepi hétvégén voltak az idei Falunapok, amely a változékony időjárás ellenére ismét nagyon jól sikerült. Levélben már megtettem, de ezúton is köszönöm mindenkinek azt az
önzetlen segítséget, amelyet az idei Falunapok megszervezésekor és lebonyolításakor nyújtottak!
Jó volt megtapasztalni, hogy az összefogás és egymás segítése egy közös cél érdekében milyen erőt
ad az abban részt vevőknek. Ez volt az alapja annak, hogy a két nap alatt a rendezvénysorozaton
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megfordult több mint 3.500 ember jól érezte magát, és szép emlékekkel tért haza, a máshonnan
érkezettek pedig ezen felül megtapasztalhatták a mányiak vendégszeretetét és magas színvonalú
szervezőkészségét is.
A rákövetkező héten polgári védelmi ellenőrzés volt Mányon. Az árkok és vízfolyások állapotát ellenőrizték. Ennek során megállapították, hogy az út menti árkaink javarészt rendben vannak, a Sajgó patak azonban nem minden helyen. Különösen az okoz gondot, hogy a patak menti telkek tulajdonosai sok helyen a patak medrébe szórják a keletkező gallyakat, levágott füvet stb. Ezzel
egyrészt leszűkítik a patakmeder keresztmetszetét, másrészt egy felhőszakadás alkalmával
lezúduló víz ezeket magával sodorja, azonban ezek összeakadnak és percek alatt szabályos gátat
építenek saját magukból. A múlt heti eső alkalmával megállapításuk be is igazolódott, mert csak
centiken múlt, hogy nem öntött ki a Sajgó, amikor egy ilyen dugó visszaduzzasztotta a falu
közepén a vizet. Azt is megállapították, hogy úgynevezett Vízkár-elhárítási tervet kell
készíttetnünk, mert az jogszabályi kötelezettség körülbelül 20 éve, de Mánynak nincs. Emiatt
felvettem a kapcsolatot erre jogosult vízügyi mérnök vállalkozással, akik már jártak is nálunk
előzetes terepszemlén.
A munkanappá alakult következő szombaton volt országszerte a TeSzedd környezetvédelmi
akció, amelyben mi is részt vettünk az iskolásokkal. Köszönöm Kati néni és Kriszti néni segítségét,
akik az osztályaikkal bekapcsolódtak ebbe! Amíg ők a kicsikkel és a lányokkal a falu belső utcáin
gyűjtötték a szétdobált szemeteket, én a tőlük „kölcsönkapott” nagyobb fiúkkal a lovaspályán
tartottam nagytakarítást az előző hétvégi rendezvény nyomait eltüntetendő. Jó volt látni az alsós
gyerekek lelkesedését és elkötelezettségét a környezet iránt. Szociológiai kutatás témája lehetne,
hogy hova száll a kicsikből ez a lelkesedés, mire felsősök lesznek, ugyanis megdöbbentő módon
még aznap délután, az iskolások hazafelé menet a templomdombon az aznapi uzsonnára kapott
csokoládé papírjait és az ebédhez kapott almalé flakonjait máris szétszórták…
Az ősszel változás volt a Közútkezelő kápolnásnyéki üzemigazgatóságánál. Az új vezetővel most
sikerült találkoznom, közösen tartottunk egy bejárást az általuk kezelt szakaszokon, megmutattam
neki az évek során tapasztalt problémákat, kezdve a hófogók hiányától, folytatva a zsámbéki bevezető szakasz „hullámvasútjával” és a bányaút kátyúival stb. Nyitottnak éreztem a gondjainkra,
ezért remélem, az együttműködésünk a jövőben legalább olyan jó lesz, mint az elődjével volt.
Ha már az utaknál tartok, itt jegyzem meg, hogy újraválasztott országgyűlési képviselőnkkel, Tessely Zoltánnal is bejárást tartottunk a Kossuth utcában. Kértem, hogy menjünk végig csak 30-cal,
fékezés nélkül az úton. Így ő is tapasztalhatta, hogy valóban kritikus állapotú az út. Kértem
segítségét, hogy külön forrást kaphassunk a felújítására, mert ezt kátyúzni lehetetlen, így hagyni
viszont nem szabad, 35 millió forintot pedig egyszerre soha nem fogunk tudni felmutatni.
Bálint Istvánné, képviselő 1715 órakor megérkezik. A jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.
Május hónap van, az éves záróbevallások ideje, ezért a községünk különböző jogi személyiségű
társulásainak és vállalkozásainak közgyűlései voltak: Zsámert, Völgyvidék Leader Egyesület,
Budavidék Zöldút, BCSM Kft., Fejérvíz stb., és még lesz a héten néhány.
Az újból kiírt Óvodavezetői pályázat kapcsán is sok feladatom volt: kerestek telefonon és személyesen többen is, volt aki az épületet is megnézte, van, akivel ez a későbbiekben lesz meg.
A mai ülés napirendi pontjai között szerepel a lakossági szemétszállítást végző cég kiválasztására
kiírt közbeszerzési eljárás, illetve a szippantós kiválasztása is. Mindkét üggyel folyamatosan kellett
foglalkoznom a hónap során.
Tegnap sikerült egy már 8 éve folyó ügyet lezárni, mert végre aláírásra került az a szerződés, amel-

4
lyel a Jánoshegyi részen a gyümölcsöshöz felvezető út végét most már jogszerűen lehet használni,
mert azt a pár négyzetmétert a Nemzeti Vagyonkezelő eladta Mánynak. A költségeket
természetesen a gyümölcsös tulajdonosai állják, hiszen az ő érdekük a megközelíthetőség
biztosítása.
Várom a kérdéseiket! Amennyiben nincs kérem, fogadja el a képviselő-testület a beszámolómat!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
62/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-ös nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám meghatározása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi Mesevár Óvoda Óvodavezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy határozza meg a
Tisztelt Képviselő-testület az Óvoda csoportjai számát és azok létszámát, továbbá az óvodába
felhető maximális gyermeklétszámot 20 %-kal emelje meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint:
„(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglét számát a 4.
melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított
maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési
év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt….”
4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Osztály- és csoportlétszámok
A
1

Intézménytípus/Oktatási forma

2
3

B

Óvoda

Osztály- és csoportlétszámok
BA minimum

BB maximum

BC átlag

13

25

20

A Mányi Mesevár Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évben a már óvodai jogviszonnyal
rendelkező és a beiratkozott gyermekek száma 115. Ezek együttes száma ebben az évben is
szükségessé teszi a törvényben meghatározott maximális létszám túllépését. A húsz százalékkal
való túllépés lehetővé teszi a beiratkozáskor jelentkezők óvodai felvételét. Mivel a jelentkezők
számával együtt létszáma tizenöttel meghaladja a 100 fős maximális létszámot, ezért az
Óvodavezető kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az óvodai csoport maximális
létszámának húsz százalékkal való túllépését.
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Az óvodavezető kérése a csoportlétszámokat az alábbiak szerint kellene megemelnünk:
Maci csoport
29 fő
Nyuszi csoport
28 fő
Katica csoport
23 fő
Pillangó csoport
30 fő.
Ezek a számok azonban nem jelentik az, hogy a csoportokba ennyi gyermek jár. Vannak ugyanis
olyan gyermekek, amelyek statisztikailag kettő, esetleg három helyet foglalnak, mert akkora odafigyelést igényelnek. Fizikálisan egy, de a csoportlétszámban kettő, illetve három főként kell számításba venni.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Óvoda vezetője megküldte a Jegyző
asszony részére annak a 21 fő, hatodik életévét betöltött gyermeknek óvodai szakvéleményét, akik
annak alapján nem minősülnek iskolaérettnek. Mivel ez igen magas szám, és a listában vannak
olyan gyermekek is, akik már 8 évesek lesznek jövőre (!), a Jegyző asszony bekérte az Óvodavezetőtől valamennyi óvodás listába foglalt adatát és csoportbeosztását.
A rendelkezésre bocsátott adatokból az alábbiak állapíthatók meg:
1. Jelenleg az Óvodába 50 olyan gyermek jár, aki 2014. augusztus 31-el betölti a 6. életévét, tehát
iskolaköteles. Ennek ellenére az 50 gyermekből csak 26 megy iskolába, 24 továbbra is óvodás marad.
2. A 24 gyermekből csak kettő olyan, aki a jelenlegi nagycsoportból marad az óvodában, a többi
hatodik életévét betöltött gyermek csak középső csoportos, tehát a nevelési év elején szándékosan
középső csoportba lettek besorolva, amely azt jelenti, hogy legtöbbje vagy a kiscsoportot, vagy a
középső csoportot kétszer járta. Ennek az a következménye, hogy hiába is tölti be a gyermek a 6.
életévét, és lesz iskolaköteles, nem mehet iskolába, mert az iskolafelkészítő foglalkozásokban csak
a nagycsoportban részesülnek a gyermekek.
3. Bár az óvodai nevelés három évfolyamos, a Mesevár Óvodában a fenti döntéssel – a
csoportszobák számához igazítva – négy évfolyamos óvodát hozott létre az Óvoda vezetése,
ahová a gyermekek jó része négy évig jár.
4. Ha a fenti 24 gyermek nagy része most iskolába mehetne, nem kellene a maximális, 100 fős gyer meklétszámot megemelni, illetve nem kellene azon gondolkodni, hogy hogyan feleljünk meg a
maximális csoportlétszám, a 25 fő követelményének egy új, ötödik csoportszoba létesítésével,
amely természetesen együtt jár további 3 fő – óvőnő és dajka – alkalmazásával is.
6. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy köznevelési törvénynek a köznevelés finanszírozására vonatkozó rendelkezései szerint a többletlétszám engedélyezésének költségeit Önkormányzatunknak kell vállalnia:
„88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó,
a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett
szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a
köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa
engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.”
Ez azt jelenti, hogy a többletlétszámra az óvoda normatívát nem tudjuk lehívni, a többletköltségeket az Önkormányzat bevételeiből kell az óvoda működéséhez hozzátenni, és a jelenlegi
15 fős létszámtúllépéssel számolva, gyermekenként évi 450.000,- e Ft-ot figyelembe véve, összesen
6.750.000,- Ft-ot nem tudunk normatívaként lehívni.
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Mivel a jelenlegi helyzetben kényszerpályán mozgunk, és el kell látni a már felvett, de még iskolai felkészítésben még csak most részesülő 6. életévüket betöltött, óvodában visszamaradt gyermekeket is, nem tehetünk mást, minthogy a 2014/2015. nevelési évre is megemeljük az óvodába felvehető gyermekek maximális létszámát 20 %-kal, ezért az alábbi határozati javaslatot teszem.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-as nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám meghatározása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mányi Mesevár Óvodában (2065 Mány, Meseter sor 17.), a 2014/2015-as nevelési évben a maximális létszámtól való 20 %-os eltérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése
alapján, amelynek következtében az Óvodában a 2014/2015. nevelési évben felvehető gyermek
száma legfeljebb 120 fő.
Az Óvoda csoportszámát és annak létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Maci csoport 29 fő
Nyuszi csoport
28 fő
Katica csoport 23 fő
Pillangó csoport
30 fő.
2.
Egyben felszólítja az óvodavezetőt, hogy az óvodai nevelési tervet úgy alakítsa ki, hogy a
törvényi előírásoknak megfelelően az iskolaköteles kort elérő óvodások mindegyike az adott
nevelési évben iskolai felkészítő foglalkozásokon vegyen részt annak érdekében, hogy következő
nevelési évre az óvodai összlétszám a rendelkezésre álló csoportszobákban – a jogszabályoknak
megfelelően – elhelyezhető legyen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az előterjesztésből kiderül, hogy kényszerpályán vagyunk, 21 fő van, akik betöltötték a 6. életévüket de az óvoda nem javasolja, hogy iskolában menjenek. Alapvetően azért nem alkalmasak a
gyermekek, hogy iskolában menjenek, mert nem vettek részt a nagycsoportosok iskolai
felkészítésében. Kicsit nehezíti a helyzetünket, mert arra számítottunk, hogy a törvényi változások
miatt a 6. életév után kötelező iskolába menniük, és ha ez megtörtént volna, most kb. 100 fő
gyermeknek kellene járnia az óvodába. Ez a törvényes férőhely szám is. Így azonban túllépjük a
keretet. Többletlétszámra azonban nem jár többletfinanszírozás.
Bálint Istvánné, képviselő Humánerőforrás Bizottság elnöke:
A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést tárgyalta, és javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot. A bizottsági ülésen felvétődött, hogy a 120 fős létszám valószínű, hogy nem felel meg a
tényleges létszámnak. mert a gyerekek úgy szerepelnek a létszámban, hogy nem tudható
egyértelműen, hogy 1, 2 vagy 3 főnek számítanak. Kell kérni az intézményvezető asszonytól, hogy
tüntesse fel, hogy ténylegesen hány gyermek van beíratva az óvodába.
A Humánerőforrások Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
14/2014. (V.26.) Humánerőforrások Bizottsága határozata:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-as nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám
meghatározása
A Humánerőforrások Bizottság javasolja elfogadásra a Mány Község Önkormányzata
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Képviselő-testületnek, hogy engedélyezi a Mányi Mesevár Óvodában (2065 Mány, Mester sor
17.), a 2014/2015-as nevelési évben a maximális létszámtól való 20 %-os eltérést a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, amelynek
következtében az Óvodában a 2014/2015. nevelési évben felvehető gyermek száma legfeljebb
120 fő.
Felelős: elnöke
Határidő: azonnal
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Ki adja a véleményeket, hogy iskolaérett a gyermek?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A nevelő javaslata alapján az óvodavezető adja meg a véleményét, és a szülő ha nem ért vele egyet,
akkor fordulhat a nevelési tanácsadóhoz, hogy állapítsák meg a gyermek iskolaérettségét.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Ki javasolta, hogy ez a 21 gyerek visszamaradjon?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az óvodában az óvódavezető állítja ki a szakvéleményt a gyermekről, és ezekben az esetekben
ezzel a szülők egyet is értettek.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
A megoldás lehetne, hogy az óvoda és a nevelési tanácsadó közösen határozza meg a
szakvéleményt. Itt van egy szülői nyomás. Ezt ki kellene iktatni a rendszerből.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Hogy tovább maradjanak az óvodában a gyerekek, már akkor eldöntötte az óvoda, amikor a
gyerekek bekerültek a rendszerbe. Mi, mint fenntartó, úgy gondoljuk, hogy a gyermek bekerül 3
évesen az óvodába kiscsoportba, 4 évesen középső csoportos, 5 évesen pedig nagycsoportos lesz,
és ha nem alkalmas az iskolába még egyszer nagycsoportos lesz. Itt Mányon az történt, hogy
bekerült a gyermek egy gyűjtőcsoportba, utána 4 évesen lett kiscsoportos, 5 évesen középsős, majd
6 évesen lett csak nagycsoportos. Nem a nagycsoportosok közül marad vissza a gyerek, hanem a
kiscsoportot ismételte meg.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
A statisztika mit mutat? Ennyi gyermek alkalmatlan lenne Mányon? Ez talán a vezető felelősség
esetleg? A határozati javaslatban az van, hogy „felszólítjuk”. Nem lehet mást tenni?
Varga Mihály, képviselő:
Egy a gondom, hogy mindig utólag van lekontrollálva. Legyen leírva, hogy az óvodavezetőnek
mikor mit kell lejelentenie.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Ezek a vélemények márciusban készültek el, és csak most kerültek ide hozzám. 2013. január 1-től
hatályos az a jogszabály, hogy a szakvéleményeket meg kell küldeni a jegyzőnek. Korábban nem is
láttuk ezeket.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
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A szakvélemények hatására, én olyan listát kellett bekérjek az intézményvezetőtől, hogy melyik
csoportban, melyik gyermek, mikor született és ekkor derült ki, hogy hány 6 éven túli gyermek
van.
Varga Mihály, képviselő:
Ne utólag menjünk utána, hanem előtte kell, nem most kell szankcionálni!
Fuchs János képviselő:
Egyet értek a Varga Mihállyal. Most az összes anyagi vonzatát ennek a problémának az
önkormányzatnak kell állni.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda 2014/2015-as nevelési évi óvodai létszám és csoportlétszám
meghatározása
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mányi
Mesevár Óvodában (2065 Mány, Meseter sor 17.), a 2014/2015-as nevelési évben a maximális
létszámtól való 20 %-os eltérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdése alapján, amelynek következtében az Óvodában a 2014/2015. nevelési évben felvehető
gyermek száma legfeljebb 120 fő.
Az Óvoda csoportszámát és annak létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Maci csoport
29 fő
Nyuszi csoport
28 fő
Katica csoport
23 fő
Pillangó csoport
30 fő.
2.
Egyben felszólítja az óvodavezetőt, hogy az óvodai nevelési tervet úgy alakítsa ki, hogy
a törvényi előírásoknak megfelelően az iskolaköteles kort elérő óvodások mindegyike az adott
nevelési évben iskolai felkészítő foglalkozásokon vegyen részt annak érdekében, hogy
következő nevelési évre az óvodai összlétszám a rendelkezésre álló csoportszobákban – a
jogszabályoknak megfelelően – elhelyezhető legyen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
2. napirendi pont: A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a Mányi Mesevár Óvoda kiadási előirányzatait a költségvetés készítésekor úgy határozta meg, hogy a karbantartásra, kisjavításra 140.000 forintot írt elő.
A költségvetés elfogadása óta számos olyan tény merült fel, amelyek azt mutatják, hogy elképzeléseink egy része nem valósítható meg, ilyen például a óvodabővítés az iskolai konyha feletti
termekben, amelyre 2 millió forintot tettünk félre, vagy az energiaracionalizálási berendezés
beállítása, amelyre 1.574 ezer forintot. A pénz azonban megvan.
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Ezért javaslom azt, hogy a nyár folyamán, különösen az óvoda zárvatartási idejében, végeztessük
el az óvoda nagykarbantartását, amelynek során átvizsgáltatnánk játszóeszközöket, a
fűtésrendszert, az elektromos rendszert stb..
A tavasz folyamán a kert felé nyíló ajtó fölötti, elkorhardt féltetőt már ki is kellett cserélni a balesetveszély elkerülése érdekében.
A költségvetésben azonban a karbantartási soron csak 140 ezer forint van, és ezt meg kellene
emelni ahhoz, hogy karbantartás címén lehessen utalványozni és könyvelni.
Javaslom tehát, hogy a
Pályázati önrész bővítésből

3.500.000

Energiaracionalizálási berendezés teljes összegét 1.574.803
Összesen:
5.074.803 Ft-ot
csoportosítsuk át karbantaratás, kisjavítás sorra, ahol jelenleg csak 140.000,- Ft a felhasználható
pénzösszeg. A pályázati önrész soron így még így is marad akkora összeg, hogy ha egy pályázat
megnyílik, pályázni tudjunk.
Most csak azt kérem, hogy a kérdésben határozatot szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület
hozni, és pozitív döntés esetén a követő képviselő-testületi ülésre, annak megfelelően, elkészítjük a
2014. évi költségvetési rendelet módosítását.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mányi Mesevár Óvoda karbantartás, kisjavítás költségkeretét 5.074.803,- Ft-al megemeli a pályázati önrész bővítéséből
3.500.000,- Ft-al, és az energiaracionalizálási berendezés teljes összegével 1.574.803,- Ft-al történő
átcsoportosítással.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 2014. évi költségvetés
módosítását – ennek megfelelően – előkészíteni szíveskedjen.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatja az átcsoportosítást. A bizottság javaslata, hogy a
képviselő-testület gondolja tovább, hogy mire lehetne ezt az átcsoportosítást költeni. Az
előterjesztés mellékleteként megküldtük a fűtés automatizálásról a leiratot.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2014. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
A Gazdálkodási Bizottság támogatja a Mányi Mesevár Óvoda karbantartás, kisjavítás
költségkeretét 5.074.803,- Ft-al történő megemelésével a pályázati önrész bővítéséből 3.500.000,Ft-al, és az energiaracionalizálási berendezés teljes összegével 1.574.803,- Ft-al történő
átcsoportosítással.
Határidő: azonnal
Felelős: elnöke
Csizmadia Zsolt, képviselő:
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Ez az átcsoportosítás kinek a költségvetését érinti?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az óvoda költségvetésén belül történik az átcsoportosítás, az államtól a feladat ellátására kapott
finanszírozás terhére. A községünk nem kell hozzá pénzt tegyen.
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
64/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Mesevár Óvoda karbantartási keretének megemelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mányi Mesevár Óvoda
karbantartás, kisjavítás költségkeretét 5.074.803,- Ft-al megemeli a pályázati önrész bővítéséből
3.500.000,- Ft-al, és az energiaracionalizálási berendezés teljes összegével 1.574.803,- Ft-al történő
átcsoportosítással.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 2014. évi költségvetés módosítását – ennek megfelelően – előkészíteni szíveskedjen.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
3.napirendi pont: Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismeretes, az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény látja
el a gyermekvédelmi és családsegítő feladatokat Mányon.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a helyi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)
Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít,
amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Gyvt. 96. § (6) bekezdése:
„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön
jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési
önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé,
amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.”
Fentiekre tekintettel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján összeállított,
Óbarok községben, 2013-ben végzett munkájáról szóló gyermekvédelmi beszámolóját az Oltalom
Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény megküldte, amelyet az előterjesztéshez
csatolok, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
Tárgy: Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény – az előterjesztéshez csatolt - 2013. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Szeretettel köszöntöm körünkben Dr. Kovácsné Kaszás Ágit az Oltalom Szociális Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, és kérem, hogy személyesen válaszoljon a felmeülő
kérdésekre.
Bálint Istvánné, a Humánerőforrás Bizottság elnöke:
Humánerőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A Humánerőforrások Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
12/2014. (V.26.) Humánerőforrások Bizottsága határozata:
Tárgy: Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
A Humánerőforrások Bizottsága az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
beszámolóját elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
A bizottsági ülésen merült fel kérdésként, a kimutatásban szereplő létszámmal kapcsolatban,
Mányon belül ennyi gyermekkel, családdal lenne probléma, összehasonlítva a többi
településekkel?
dr. Kovácsné Kaszás Ágnes, az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
vezetője:
Ez a beszámoló 2013. évre vonatkozik. Tavaly szeptembertől Mányon családsegítői és
gyermekjóléti feladatokra egy-egy kollégát vettünk fel. Mányon nem voltak igazán kiugró esetek.
Inkább információt kérnek sokat a kollégáktól, és ez is esetszámként van feltüntetve, ezért tűnik
úgy, hogy magas az ellátottak létszáma.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Kérésem lenne a jövőre nézve, hogy ha lehet súlyozottan külön táblában kérnénk a továbbiakban a
statisztikákat. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne a Köveshegy kivezető útját lezárni. Talán így a
lopások is csökkennek?
Szabó Zoltán alpolgármester:
A Háromrózsa is szerepel a kimutatásban?.
dr. Kovácsné Kaszás Ágnes, az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
vezetője:
Szerepel Háromrózsa is, vannak visszahelyezések ott is.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
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65/2014. (V.28.)önkormányzati határozat
Tárgy: Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oltalom Szociális
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény – az előterjesztéshez csatolt - 2013. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
4.napirendi pont:Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a helyi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)
Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít,
amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint:
„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-é ig – a külön
jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési
önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé,
amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.”
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg az értékelés tartalmi követelményeit:
„Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó
értékelés elkészítéséhez
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb
okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők
száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása,
családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés
tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
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ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós
elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok,
szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok,
drogprevenció stb.).”
A jogszabályban meghatározott tartalommal elkészített, és az önkormányzat által elfogadott
átfogó értékelést meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt beszámolót megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz mellékelt, „A
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” szóló 2013. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné, a Humánerőforrás Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A Humánerőforrások Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
13/2014. (V.26.) Humánerőforrások Bizottsága határozata:
Tárgy: Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
A Humánerőforrások Bizottsága úgy határoz, hogy a mellékelt Mány Község Önkormányzata
„A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” szóló 2013. évi beszámolót
elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
66/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz mellékelt,
„A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” szóló 2013. évi beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
5.napirendi pont:Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a
közszolgáltatás díjtételeinek meghatározása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló
1/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletében határozta meg Mány község közigazgatási területén a
szennyvíz gyűjtésének szabályait. A rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.
A rendelet függelékei szabályozzák majd az alábbiakat:
„1. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a …....látja el.”
„2. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítése során összeszedett hulladék lerakóhelye:”
„3. függelék a 1/2014. (I.30) önkormányzati rendelethez
A szennyvízszállítási közszolgáltatási díj díjtételei és azok legmagasabb összege”
Ahhoz, hogy a rendelet szerint történjen a folyékony hulladékbegyűjtés június 1-től, ki kell választani az erre szakosodott közszolgáltatátót. Mivel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló” IX/A. Fejezete nem írja elő kötelezően azt, hogy a közszolgáltató kiválasztása közbeszerzési
eljárásban lehetséges, ezért csak akkor kell ennek a közszolgáltatásnak az ellátására a közbeszerzés
szabályait alkalmazni, ha a közszolgáltatás díja eléri a közbeszerzési értékhatárt.
A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény határozza meg a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárokat. A
klasszikus ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár a költségvetési törvény szerint:
„63. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.”
A közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény szerint:
„13. § (1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként
visszatérően kötött szerződés esetében:
a) az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, vagy szerződések szerinti tényleges
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ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött
szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.
(2) A közbeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vétel árral együtt
számított legmagasabb ellenszolgáltatás.
(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült érték
megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell
számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.”
A fentiek miatt tehát a beszerzésekre vonatkozó saját szabályzatunk, A BESZERZÉSEK
LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA-t kell alkalmazni, amely szerint a 100.000,- Ft-ot
meghaladó beszerzési érték esetén legalább három árajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.
Ennek megfelelően megküldtem az árajánlat tételre a felhívást az alábbi három környékbeli folyékonyhulladék-szállítónak:
1.
Euromax 2005. Kft. Pálinkás Róbert ügyvezető, 8093 Lovasberény, József A. u. 7.
2.
Transfekália Kft. 2461 Tárnok, Fehérvári út 51.
3.
Vikom Trans Kft. 2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1.
A felhívásra sajnos csak egy árajánlat érkezett, az Euromax 2005. Kft. (8093 Lovasberény, József A.
u. 7. ) ajánlata a bicske szennyvíztelepre szállítva m3 -enként
1.550,- Ft+ÁFA.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a közszolgáltatás
díjtételeinek meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz
begyűjtéséről szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete függelékeit kiegészítve az alábbi határozatot hozza:
I. 1. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
Euromax 2005. Kft. 8093 Lovasberény, József A. u. 7.
jelöli ki.
II. 2. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése során összeszedett hulladék lerakóhelye:
Bicskei Szennyvíztelep
III. 3. függelék a 1/2014. (I.30) önkormányzati rendelethez
A szennyvízszállítási közszolgáltatási díj díjtételei és azok legmagasabb összege
1.550,- Ft+ÁFA/m3
IV. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt, a befogadóba nem vezetett
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződést a közszolgáltatóval aláírja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület! Az előbbieket annyival szeretném kiegészíteni, hogy az előterjesztés
kiküldését követően a Vikom Trans Kft. ajánlata is megérkezett, de mivel az általuk kért 4.800
Ft/m3 ár több, mint háromszorosa az Euromax 2005 Kft árjánlatának, a határozati javaslaton nem
kívánok változtatni.
Fuchs János Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság előterjesztést tárgyalta és támogatja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2014. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy:Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a közszolgáltatás
díjtételeinek meghatározása
A Gazdálkodási Bizottság támogatja Mány község közigazgatási területén települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására Euromax 2005. Kft.
8093 Lovasberény, József A. u. 7. kijelölését. A szennyvízszállítási közszolgáltatási díj díjtételek
és azok legmagasabb összegéért 1.550,- Ft+ÁFA/m3.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Varga Mihály, képviselő:
A bizottsági ülésen is elhangzott, és kértem, hogy legyenek kiértesítve, akiket érint, hogy tudják,
hogy ki a kijeleölt közszolgáltató, és kit kell hívni. Teljes körű tájékoztatás kell adni a lakosságnak.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
67/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátó, a hulladéklerakó hely, valamint a közszolgáltatás
díjtételeinek meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a befogadóba nem vezetett háztartási
szennyvíz begyűjtéséről szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete függelékeit kiegészítve az
alábbi határozatot hozza:
I. 1. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáraz
Euromax 2005 Kft.-t (8093 Lovasberény, József A. u. 7.)
jelöli ki.
II. 2. függelék a 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mány község közigazgatási területén települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése során összeszedett hulladék lerakóhelye:
Bicskei Szennyvíztelep
III. 3. függelék a 1/2014. (I.30) önkormányzati rendelethez
A szennyvízszállítási közszolgáltatási díj díjtételei és azok legmagasabb összege
1.550,- Ft+ÁFA/m3
IV.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt, a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződést a közszolgáltatóval aláírja.
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Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
6.napirendi pont:A „Mány Község közigazgatási területén keletkező települési hulladék begyűjtése, ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó díj pénzügyi
rendezése.” című közbeszerzési pályázatra érkezett pályázatok elbírálása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2014. március 26-án született határozatával közbeszerzési eljárás
kiírását rendelte el az alábbiak szerint:
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 jóvá hagyására
és aláírására.
4. A pályázatbontási és bírálóbizottsági feladatokat a vonatkozó szabályok megtartása mellett a Gazdálkodási
Bizottság látja el.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Ezt követően a határozatot a Tisztelt Képviselő-testület az alábbiaknak megfelleően módosította:
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.
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Felelős: polgármester
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiválasztott közbeszerzési tanácsadó a határozatnak
megfelelően az eljárást megindító felhívást és ajánlattételi dokumentációt elkészítette és
jóváhagyására, valamint aláírására megküldte, ezt követően közzétette.
Az ajánlatkérő az eljárást megelőzően meghatározta a közbeszerzési eljárás becsült értékét, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
A határozatnak megfelelően Petri Ákos közbeszerzési tanácsadó lefolytatta az eljárást, 2014. május
26.-án délelőtt 10 óra 00 perckor megtörtént a pályzati bontás.
A pályázati kiírásra egy pályázó pályázott, a Zöld Bicske Nonprofit Kft., (2060 Bicske, Csákvári út
45).
Ezt követően, 10 óra 30 perckor összeült a Bíráló Bizottság. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy
az ajánlat tevő a felolvasó lap egyik sorát üresen hagyta, és ezt a sort az ajánlattételi nyilatkozatban
sem töltötte ki. Szakmai ajánlata vonatkozó része (Ajánlata 71. oldala g) pont „illegális hulladéklerakók felszámolása”) sem tartalmaz egyértelmű kötelezettségvállalást, vagy a feladat elutasítását,
ezért a Zöld Bicske Kft. által benyújtott ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont alapján érvényte len,
tekintettel a a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontjára. A felolvasó lap nem pótolható a a Kbt. 67. § (3)
bekezdés előírása alapján. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat
módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak.
Az eljárást megindító felhívásban foglalat bírálati szempontnak megfelelően csak az érvényes ajánlatok kerülnek értékelésre.
A Bíráló Bizottság egyhangú döntésével javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete számára, hogy az eljárást hirdesse eredménytelennek.
A fentiek következménye, hogy településünk 2014. június 1-től hulladékszállító közszolgáltató nélkül maradna. Ezért az idő rövidsége miatt már meg is kértem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságánál a hulladékszállító közszolgáltató kijelölését. A kijelölés hat hónapra szólhat,
amely meghosszabbítható további három hónappal. Ez idő alatt lehetőségünk lesz újabb
közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A kijelölés kéréséhez képviselő-testületi döntés nem
szükséges.
A Bíráló Bizottság a szakvéleménye alapján, a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestületnek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A „Mány Község közigazgatási területén keletkező települési hulladék begyűjtése,
ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó díj pénzügyi
rendezése.” című közbeszerzési pályázatra érkezett pályázatok elbírálása
A Bíráló Bizottság (a tagok egyhangú döntése alapján) javaslata alapján Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (döntéshozó) úgy határoz, hogy a közbeszerzési eljárásban a
Zöld Bicske Kft. egyedüli ajánlattevő pályázata érvénytelen, ezért a közbeszerzési pályázat eredménytelen.
Indokolás:

19
Az egyetlen ajánlattevő a Zöld Bicske Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) benyújtott ajánlata a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság tárgyal az előterjesztést és támogatja a határozati javaslat elfogadását a
képviselő-testületnek.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy:A „Közszolgáltatási szerződés, települési szilárd (kommunális) hulladékbegyűjtésére és
ártalmatlanítás helyére történő elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására Mány község
közigazgatási területén szolgáltatási koncesszió keretében” című közbeszerzési pályázatra
érkezett pályázatok elbírálása
A Gazdálkodási Bizottság egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, mely alapján Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete határozzon úgy, hogy a közbeszerzési eljárásban a Zöld
Bicske Kft. egyedüli ajánlattevő pályázata érvénytelen, ezért a közbeszerzési pályázat
eredménytelen.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Varga Mihály, képviselő:
Lenne egy módosító indítványom. A határozati javaslat egészüljön ki „egyben a képviselő-testület
felkéri a polgármestert az új közbeszerzési eljárás előkészítésére.” ponttal.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ki ért egyet a Varga Mihály képviselő módosító indítványával? Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviselő-testület a módosító indítványt elfogadta.
Mos az így módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
68/2014. (V.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A „Mány Község közigazgatási területén keletkező települési hulladék begyűjtése, ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó díj pénzügyi rendezése.” című közbeszerzési pályázatra érkezett pályázatok elbírálása
1. A Bíráló Bizottság (a tagok egyhangú döntése alapján) javaslata alapján Mány Község Ön kormányzata Képviselő-testülete (döntéshozó) úgy határoz, hogy a közbeszerzési eljárásban a
Zöld Bicske Kft. egyedüli ajánlattevő pályázata érvénytelen, ezért a közbeszerzési pályázat
eredménytelen.
Indokolás:
Az egyetlen ajánlattevő a Zöld Bicske Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) benyújtott ajánlata a
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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2. Egyben a képviselő-testület felkéri a polgármestert az új közbeszerzési eljárás előkészítésére.
Határidő: 1. pont: 2014. május 3.
2. folyamatos
Felelős: polgármester
7. napirendi pont: Javaslat Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem
helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete módosítására
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. márciusi képviselő-testületi ülésen a helyi szórakozóhelyekről távozók éjjeli
hangoskodásának megakadályozása, szankcionálása érdekében a Tisztelt Képviselő-testület kérte,
hogy „zajrendeletünk” módosítását készítsük elő.
Áttekintve a vonatkozó jogszabályokat megállapítottuk, hogy ezekre az esetekre a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény – a csendháborítás szabálysértési tényállás megfogalmazásával már tartalmaz rendelkezést és
szankciót:
„195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközleke dési
eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra,
hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett
természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.”
Ezért, a többszörös szabályozás tilalma miatt, erről mi rendeletünkben már nem dönthetünk. Nem
szabályozza azonban a szabálysértési törvény azt az időkorlátot, amelyen belül tilos 195. § szerinti
magatartás tanusítása.
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok számára:
„(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
A fentiek alapján tehát meghatározhatjuk, hogy Mányon mely időszakokban minősülnek szabálysértésnek a szabálysértési tövény 195. §-ban megfogalmazottak.
Az előző ülésen elhangzott kéréseknek és a jogszabályok adta lehetőségeknek megfelelően elkészítettük zajrendeletünk módosítását, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására.
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-testülete
/2014. ( ) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.)
önkormányzati rendelete módosításáról
A rendeletmódosítás szabályozza, hogy Mány község köz-
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Társadalmi hatás

területein mely időszakban tilos a a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdésében meghatározott magatartás tanusítása. E
időkorlát felállításával a település életviszonyaihoz igazítjuk a szabálysértési törvény szabályait, az itt élő emberek igényeinek és életvitelének figyelembevételével.
A szabályozzásal mindenki számára világossá válik,
hogy a nap mely időszakaiban tilos a magatartás tanusítása.

Gazdasági hatás
Költségvetési hatás
Környezeti következmények

Az önkormányzat gazdálkodására nincs kihatással.
Költségvetési hatása nincs.
Környezeti következményei a rendeletalkotásnak abban
van, hogy a településen a nyugalom és béke megteremtése
nagyban kihat az emberi környezetre. Világosság válik,
hogy ezen feladatok elérése érdekében kinek, milyen jogai,
illetve kötelezettségei vannak.

Egészségi következmények

Egészségügyi következményei abban vannak, hogy a lakosság ki tudja magát pihenni, nyugalmában nem
zavarják az utcáról beszűrődő zajok. Ez az egészségi
állapotukra kedvező hatással van.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása.

Adminisztrációs terhek

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Jogalkotási kényszer nincs, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk bekezdése ad rá felhatalmazást.

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 úgy határoz, hogy megalkotja a zajvédelem
helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló /
2014. ( ) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. ( ) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi
XX. törvény 85. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
1. § A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelet (a további-

22
akban: R.) a következő 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdése szerinti csendháborítás szabálysértése Mány
község belterületi közterületein 22 óra és 06 óra között valósul meg.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
INDOKOLÁS

A rendeletmódosítás szabályozza, hogy Mány község közterületein mely időszakban tilos a a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 195. § (1) bekezdésében meghatározott magatartás tanúsítása. E időkorlát felállításával a település életviszonyaihoz igazítjuk a szabálysértési törvény szabályait, az itt élő emberek
igényeinek és életvitelének figyelembevételével. A szabályozással mindenki számára világossá
válik, hogy a nap mely időszakaiban tilos a magatartás tanúsítása.
Bálint Istvánné, a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta és támogatja elfogadásra a rendelet módosítását.
A Humánerőforrások Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
15/2014. (V.26.) Humánerőforrások Bizottsága határozata:
Tárgy: Javaslat Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete módosítására
A Humánerőforrások Bizottság javasolja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
a 20/2012. (XI.5.) zajrendelet kiegészítését: ”A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdése szerinti
csendháborítás szabálysértése Mány község belterületi közterületein 22 óra és 06 óra között
valósul meg.”
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi
XX. törvény 85. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
1. § A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelet (a további-
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akban: R.) a következő 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdése szerinti csendháborítás szabálysértése Mány
község belterületi közterületein 22 óra és 06 óra között valósul meg.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

8. napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A mai nap folyamán kaptam kézhez a „Jó Barátok” szervezet javaslatát, melyet most kiosztok
Önöknek. Már korábban is megkerestek mások is, hogy úgy tűnik nagy igény lenne arra hogy legyen a faluban második Kútvölgy Fesztivál. A szervezet javaslata is, hogy a tavalyi évhez ha sonlóan idén is kerüljön megrendezésre. A szervezet összeállított egy programtervet és hozzá kapcsolódó költségvetését. Színvonalas látványos programot javasolnak megvalósítani. Ez a tervezett
program összesen 2,5 M Ft-ba kerülne. A településnek 1,5M Ft-tal kellene hozzájárulni, a többit
összeszedik. Az ötlet jó, támogatható, még ha nem is ekkora összeggel. Költségvetés módosítása
biztos, hogy szükséges hozzá.
A szervezet a képviselő-testület támogatására számít. Dönteni nem fogunk tudni, mert nem volt
napirenden. Várom az észrevételeiket, javaslatokat.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Nekem az az észrevételem, hogy már tavaly sem értettem egyet a Kútvölgyi fesztivál szervezőinek
tárgyalási módszereivel. Kivetni valót találtam abban, ahogy tárgyaltak akkor is velünk. Az
alapvető normákat nem tartják tiszteletben. Én úgy gondolom, hogy mondják el, hogy mit
terveztek, és majd a képviselő-testület megtárgyalja, eldönti, hogy támogatja vagy nem az adott
elképzelést.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Én értem a képviselő úr személyes aggályát, de attól még lehet jó a program, amit most itt nekünk
benyújtottak. Ha az itt szereplő programot meg kívánjuk tartani a lakosság számára, akkor el kell
kezdeni a szervezést. Olyan információim vannak, hogy a három vendégszereplőnél az
időpontokat mielőbb le kellett foglalni. Visszajelzést kell adni, mert különben a fellépők
elígérkeznek máshová.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
El szeretném mondani, hogy én átgondoltam az elmúlt négy év képviselői munkámat. Feltettem
magamnak a kérdést, hogy mi volt az a plusz, amivel a mányiak helyzetét javítottam, mivel
tudtam a község fejlődéséhez hozzájárulni?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Véleményem szerint nagy fejlődés volt a ciklus alatt. Van új rendelő, helyben fogorvosi ellátás,
játszótér, a kultúrházban új padló és átvészeltük a válságot. De biztos lehetne még találni olyan
dolgokat, amik az elmúlt években Mány fejlődését okozták.

24
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Én ezt nem vitatom, de lehet, hogy többet vártak a mányiak.
Ha választások előtt meg fognak kérdezni, hogy mit tettem a faluért? Azt tudom válaszolni, hogy
rendeleteket, szabályzatokat fogadtam el.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Az óvodát kellett fenntartani, amelyhez nagyon sokat pótolni kellett a saját bevételünkből. Az
iskolát is két és fél évig fenntartottuk és közben az útépítés miatti hiteleket fizettük vissza. Ez az
első évünk az adósságkonszolidáció után, amikor végre elmondhatjuk, hogy pluszban vagyunk.
Az egész felvetésre az a válaszom, hogy az első években egy deficites önkormányzatot kellett
fenntartani és nem dőltünk össze, és önmagában már ez egy nagy dolog.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Az a véleményem, hogy erről a témáról külön napirenden tudnánk beszélgetni. Visszatérve a
Csizmadia képviselő úr felvetésére, én is furcsállom az eljárást. Szerintem fordítva történnek a
dolgok, mint ahogyan kellene.
Varga Mihály, képviselő:
Én is a sorrenddel nem értek egyet. De úgy gondolom, hogy azért a lakosságnak is szüksége van
szórakozásra.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Engem nem zavar, hogy milyen program lesz. Itt az a kérdés, az a lényeg, hogy a kért összeget
esetleg az önkormányzat nem ilyen rendezvényre költhetné, hanem esetleg más, maradandóbb
dologra.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Szeretném a megbeszélésünket lezárni azzal, hogy itt abban kérném a képviselő-testület segítségét,
döntését, hogy milyen választ adhatok a „Jó Barátok” tagjainak? Tudja támogatni, vagy nem a
programot.
A képviselő-testület tagjainak állásfoglalása, hogy a rendezvény programjait át kell szervezni,
törölni kell a fizetős résztvevőkből, új tervet kell készíteni, a mányi szereplők részvétele döntő
többségében jelenjen meg a programban, és utána dönt, hogy mekkora összeggel támogatja a
rendezvényt.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e még valakinek bejelenteni valója?
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Tudomásomra jutott, hogy néhai Szabó László lányai szeretnék eladni a földjeiket. A rendezési
terv szerint, amit felajánlanak megvételre, az önkormányzatnak útnak van tervezve. Ez az ingatlan
a Zrinyi utca végénél található. Esetleg át kellene gondolni, hogy élünk-e vételi lehetőségünkkel.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Megköszönöm a képviselő társaim munkáját, az ülést 1755 órakor berekesztem.
K. m. f.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester
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