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Ügyszám:3470-1/2014/M
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án, 1330 órai kezdettel
megtartott nyílt, rendkívüli 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
dr. Török Péter képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Üdvözlöm a megjelenteket, a képviselő-testületi ülést megnyitom. A jelenléti ívből megállapítom,
hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent, így a képviselő-testület határozatképes.
A meghirdetett napirendekkel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. június 6-i képviselő-testületi ülés napirendjei
1. A 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat módosítása
2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének
meghatározása
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
72/2014. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014. június 6-i képviselő-testületi ülés napirendjei
1. A 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat módosítása
2. A második Kútvölgy Fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének
meghatározása
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2
1. napirendi pont: A 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat módosítása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A Tisztelt Képviselő-testület a 2014. május 28.-i ülésén az alábbi határozatot hozta:
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, 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.
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.
A határozatban azonban elírás történt: a csoportok létszámának meghatározásakor a tényleges
létszámot írtuk, nem a számítottat, továbbá a csoportok elnevezése sem megfelelő.
A fentiek miatt kérem a 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat alábbiak szerinti módosítását.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja
a 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozatát:
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.
Az Óvoda csoportszámát és annak létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Pillangó csoport
29 fő
Katica csoport
31 fő
Maci csoport
25 fő
Nyuszi csoport
33 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
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nevelési évre az óvodai összlétszám a rendelkezésre álló csoportszobákban – a jogszabályoknak
megfelelően – elhelyezhető legyen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
73/2014. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint
módosítja a 63/2014. (V.28.) önkormányzati határozatát:
1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.
Az Óvoda csoportszámát és annak létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Pillangó csoport
29 fő
Katica csoport
31 fő
Maci csoport
25 fő
Nyuszi csoport
33 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 második Kútvölgy Fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás
mértékének meghatározása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!

Tavaly, az Önkormányzat kezdeményezésére, a mányi civil szervezetek összefogásával, nagy
sikerrel rendeztük meg a Kútvölgy fesztivált, a Szeretlek Magyarország programsorozat egyik
helyszíneként. A pozitív visszajelzések miatt úgy érezzük, hogy idén ezt szükséges lenne
megismételni, hagyományt teremtve, és ezzel a falu lakosságának közösségi élményt adni.
Éppen ezért, a tavalyi szervezéshez hasonlóan, most is felkértük a programterv és
költségkalkuláció elkészítésére a tavalyi fesztivál szervezésekor, az Önkormányzat részére a
legtöbb szervezői segítséget nyújtó közösséget, a Jóbarátokat, továbbá kezdeményeztünk a civil
szervezetek vezetőivel egy közös együttgondolkodást, melynek keretében arra a megállapításra
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jutottunk, hogy egybehangzó az akarat az idei fesztivál megszervezése, legalább a tavalyi
színvonal megtartásával. Ahogy tavaly is, idén is, az Önkormányzat által szervezett esemény
mögé kötelességünk anyagi fedezetet is biztosítani - a község pénzügyi lehetőségeinek figyelembe
vételével.
A korábban a Képviselő-testületnek már bemutatott programtervet és költségbecslést a héten a
civil szervezetek vezetőivel felülvizsgáltuk. Egyetértettünk abban, hogy az utóbbi évtizedben a
mányi búcsúhoz kapcsolódó közösségi, egész falut megmozgató események elveszni látszanak,
ezért szerencsés lenne a fesztivált a búcsú hétvégéjén megtartani, olyan formában, hogy annak
központi eseményei szombaton zajlanának, vasárnap délután pedig – az egyházi ünnepségek után
– egy estébe nyúló, múltidéző, zenés program kerülne megrendezésre. A szombati napra
eredetileg meghívni szándékozott fellépők számát csökkentve, egyben a helyi kulturális csoportok
szereplésének idejét megnövelve, anyagilag kevésbé megterhelő költségvetést lehet készíteni.
Úgy gondoljuk, hogy a fesztivál megszervezése nem csak a résztvevők számára nyújt majd
pótolhatatlan élményt, hanem a szervezésben részt vevő, egyébként különböző helyi
közösségekhez tartozók között is hidat épít, ezzel is erősítve Mány közösségi megtartó erejét,
szellemi és kulturális fejlődését.
A fentiek miatt Varga Mihály Balázs képviselő úrral közösen kérjük az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Határozati javaslat:
Tárgy: A második Kútvölgy Fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi civil szervezetekkel
együttműködve meg kívánja szervezni a második Kútvölgy Fesztivált, továbbá a fesztivál
létrehozását anyagilag is támogatja. Ezért a 2014. évi költségvetési előirányzatok pályázati önrész
összegéből 1 millió forintot a nemzeti ünnepek programjaira tervezett összeghez csoportosít át.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 2014. évi költségvetés
módosítását – ennek megfelelően – előkészíteni szíveskedjen.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A napirend felett megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, hozzászólás?
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Kérdésem, hogy a múltkori programtervhez képest történt-e változás?
Varga Mihály, képviselő:
Most még az új programot nem lehet teljesen nevesíteni. Bármilyen támogatás is lesz elfogadva a
kötelező elemek meglesznek.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Itt nem csak kiadásokat, hanem bevételeket is terveznek.
Fuchs János, képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy az 1M Ft a szombati napra lesz felhasználva? Vasárnapra nem fog
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jutni belőle? Ezt azért kérdezem, mert ha itt lesz a sátor, akkor vasárnapra programmal kellene
megtölteni.
dr . Török Péter, képviselő:
Az, hogy milyen kulturális program lesz, tisztázódni fog. Szerintem, ha a megadott összeget
fogjuk elkölteni, akkor egy minőségi programot kellene megvalósítani. Készüljön minőségi
program, igazi értékekkel, hagyományőrzéssel. Véleményem szerint nem szabadna az
önkormányzatnak a kezéből kiengedni a szervezést.
Bálint Istvánné, képviselő:
Ha összehasonlítjuk a környékbeli települések programjaival a mányi programot, a miénk
kiemelkedő. Ahhoz, hogy színvonalas programunk legyen, az biztos, hogy egy jó programot kell
összeállítani. Véleményem szerint a vendégszereplők számát csökkenteni kellene. Lehet, hogy elég
lenne egy fellépő, és inkább a mányi szereplők számát, műsorát kellene növelni.
Varga Mihály, képviselő:
Véleményem szerint, a felajánlásokkal a pénzösszegkeret bővülni fog. A civil szervezetek is
aktívan részt fognak venni.
dr. Török Péter, képviselő:
Ötletelés szintjén szeretném elmondani, hogy kiállítást, gasztroprogramot is lehetne szervezni.
Varga Mihály, képviselő:
A vasárnapi nappal kapcsolatban, az én ötletem az, hogy kézműves kirakodóvásárt is lehetne
tartani.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Véleményem szerint, egy kicsit előrementünk. Most azt kell eldöntenünk, hogy támogatjuk e a
rendezvényt! Ha az önkormányzat rendezvénye, akkor az a kérdés, hogy ki fogja szervezni?
Bálint Istvánné, képviselő:
Véleményem szerint, a tavalyi program megszervezése jó volt, precíz volt. Én csak a programot
tartom soknak, még a két napra is.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Végighallgatva a hozzászólásokat, véleményeket, az én véleményem az, hogy előbb beszélünk a
pénzről, mint a rendezvény programjáról. A három fellépőt nem tartom szerencsésnek. Ezt a
keretet nem fogjuk bírni. Én már a múltkori ülésen is elmondtam, hogy szkeptikus vagyok. Nem
biztos, hogy erre kellene költeni ezt az összeget. Lehetne parkosítani, a 48-as szobrot elkészíttetni.
Hosszútávú terveket, maradandó dolgok elkészítését jobban támogatok, de elfogadom a
képviselő-testület döntését.
Bálint Istvánné, képviselő:
Ez egy közösségépítő program. Ha elindul, hagyomány is lehet belőle.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Megköszönöm a hozzászólásokat, kérem szavazzunk a határozati javaslatról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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74/2014. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Tárgy: A második Kútvölgy Fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi civil
szervezetekkel együttműködve meg kívánja szervezni a második Kútvölgy Fesztivált, továbbá a
fesztivál létrehozását anyagilag is támogatja. Ezért a 2014. évi költségvetési előirányzatok
pályázati önrész összegéből 1 millió forintot a nemzeti ünnepek programjaira tervezett
összeghez csoportosít át.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 2014. évi
költségvetés módosítását – ennek megfelelően – előkészíteni szíveskedjen.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Megköszönöm a képviselő társaim munkáját, az ülést 1430 órakor bezárom.
K. m. f.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

