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Ügyszám: 5427-1/2014/M.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. augusztus 27-én, 16 óra 15 perc
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
Érdeklődők száma: 1.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Üdvözlöm a megjelenteket, a képviselő-testületi ülést megnyitom. A jelenléti ívből megállapítom,
hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, így a képviselő-testület határozatképes. Török
képviselő úr írásban jelezte, hogy nem tud jelen lenni, az alapolgármester urat még nem értük el.
A napirendre a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. A helyi népszavazásról szóló …../2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet megalkotása és a
helyi népszavazás kezdeményezésről szóló 6/1991. (VII.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
3. Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …./2014. (VIII.27.)
önkormányzati rendelet megalkotása
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Adás-vételi szerződés kötése Anna Szabóval és Isabella Helene Kaloussal
7. Vis maior igényének benyújtása
8. Molnár Alvián fellebbezése
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
80/2014. (VIII. 27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. A helyi népszavazásról szóló …../2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet megalkotása és
a helyi népszavazás kezdeményezésről szóló 6/1991. (VII.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
3. Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …./2014. (VIII.27.)
önkormányzati rendelet megalkotása
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Adás-vételi szerződés kötése Anna Szabóval és Isabella Helene Kaloussal
7. Vis maior igényének benyújtása
8. Molnár Alvián fellebbezése
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, hogy akkor most kezdjük meg az ülés napirendi pontjainak tárgyalását.
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) szerint:
„14. § (1) A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása.
(2) Választási bizottságok:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
d) helyi választási bizottság,
e) szavazatszámláló bizottság.
(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi választási bizottság,
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll.”
„Ve. 33. § (3) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a
helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig
tart.”
Ezért a Tisztelt Képviselő-testület által korábban megválasztott Helyi Választási Bizottság
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mandátuma lejárt, új Helyi Választási Bizottság megválasztása szükséges.
„23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
A Helyi Választási Bizottság tagjait 2014. augusztus 31-ig kell megválasztani.
Az előzetesen kiküldött előterjesztéshez képest változás jött létre a Helyi Választási Bizottság
tagjainak személyében, mert Szabó Júliannát a Német Nemzetiségi Önkormányzat indítja
képviselő-jelöltként, ezért a Helyi Választási Bizottságban nem tölthet be tisztséget. Helyette
Moldovány Zsigmondnét javaslom, és indítványomat ezzel a módosítással terjesztem elő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatba foglalt személyek helyi választási
bizottsági tagként történő megválasztását megvitatni, és a kérdésben dönteni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község Helyi
Választási Bizottságába, a 2014. évi polgármesteri, önkormányzati és nemzetiségi
képviselőválasztás kapcsán, az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
Tag:
Tag:
Pót tag:
Pót tag:

Moldován Zsigmondné
Németh Gyula
Balogh András
Radicsné Majda Katalin
Bederna Jánosné

Mány, Dózsa Gy. u. 5.
Mány, Rákóczi u. 97/a.
Mány, Zrínyi u. 39.
Mány, Táncsics u. 4.
Mány, Dózsa Gy. u. 8.

Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: dr. Majoros Ildikó
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
81/2014. (VIII. 27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község Helyi
Választási Bizottságába, a 2014. évi polgármesteri, önkormányzati és nemzetiségi
képviselőválasztás kapcsán, az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
Tag:
Tag:
Pót tag:
Pót tag:

Moldován Zsigmondné
Németh Gyula
Balogh András
Radicsné Majda Katalin
Bederna Jánosné

Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: dr. Majoros Ildikó

Mány, Dózsa Gy. u. 5.
Mány, Rákóczi u. 97/a.
Mány, Zrínyi u. 39.
Mány, Táncsics u. 4.
Mány, Dózsa Gy. u. 8.
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2. napirendi pont: A helyi népszavazásról szóló …../2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet
megalkotása és a helyi népszavazás kezdeményezésről szóló 6/1991. (VII.31.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 18.-án lépett hatályba a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: új Nsztv.). Az új Nsztv. egyebek mellett rögzíti a helyi népszavazás
kezdeményezésére (III. Fejezet) és a helyi népszavazási eljárásra (VI. Fejezet) vonatkozó
szabályokat.
A népi kezdeményezés kategóriája megszűnik.
Az új Nsztv. az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján, (2014.
január 18.) lépett hatályba, míg a VI. Fejezete 2014. október 1.-én lép hatályba, azzal az átmeneti
rendelkezéssel, mely szerint az október 1.-jét megelőzően kitűzött helyi népszavazási eljárásban a
kitűzéskor alkalmazandó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (új Ve.) 349. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
átmeneti rendelkezés alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (régi Ve.)
rendelkezéseit kell alkalmazni az országos és helyi népszavazásról, az országos és helyi népi
kezdeményezésről, valamint a polgári kezdeményezésről szóló törvény hatálybalépéséig az
országos és helyi népszavazásokra, az országos és helyi népi kezdeményezésekre, valamint a
polgári kezdeményezésekre.
Az új Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályait, illetve az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50.§ (2) bekezdésének hatályvesztésével megszűnt, egyúttal
azt az új Nsztv. 92.§-a a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának az új Nsztv.-ben meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette.
Az új Nsztv. 92. §-a alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát. Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre.
A 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati
rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz
százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
Az új Nsztv. 33. §-ában rögzítettek szerint, a képviselő-testület helyi népszavazást köteles
elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás
megtartását írja elő. Tehát a helyi rendeletben meghatározhatóak olyan kérdések, amelyek esetén a
képviselő-testület köteles helyi népszavazást elrendelni.
A fent részletezettek alapján az új Nsztv. 92.§-a szerinti felhatalmazáson alapuló új rendelet
megalkotása válik szükségessé. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát – a jelenleg hatályos rendelettel egyező módon, figyelemmel a törvényi
keretre (10 %-25 %) – javaslom a választópolgárok 25 %-ában megállapítani.
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HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A helyi népszavazásról szóló
/2014. (VII. )
A rendelet-tervezet megnevezése
önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás

A helyi népszavazásra vonatkozóan, eddig több központiés helyi jogszabályból (Ötv., régi Ve., helyi rendelet)
kiolvasható joganyagot egységesen új központi jogszabály
(az új Nsztv.) tartalmazza, mely megkönnyíti a
jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait – a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának (arányának) meghatározása
tárgyában – az új önkormányzati rendelet egészíti ki.
Gazdasági hatás
Az önkormányzat gazdálkodására nincs kihatással.
Költségvetési hatás
Költségvetési hatása nincs.
Környezeti következmények
Nincsenek.
Egészségi következmények
Nincsenek.
Adminisztrációs terhek
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
nincs hatása.
A rendelet megalkotásának
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
szükségessége
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott
felhatalmazás alapján
A jogalkotás elmaradásának
Az Ötv. helyi népszavazás (és népi kezdeményezés)
várható következményei
részletes szabályaira vonatkozó felhatalmazó rendelkezése
hatályvesztésével
párhuzamosan
az
önkormányzati
rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. 2014. január 18.
napjától a származékos helyi jogalkotás lehetősége az új
Nsztv.
92.
§-a
alapján
a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározására szűkül. Az új felhatalmazás egyben
rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre.
Az új rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi
felügyeletet gyakorló Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának eljárását, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására történő
utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
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Mány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki.
2. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésről szóló 6/1991. (VII.31.) önkormányzati rendelete.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
Indokolás

A helyi népszavazásra vonatkozóan, eddig több központi- és helyi jogszabályból (Ötv., régi Ve.,
helyi rendelet) kiolvasható joganyagot egységesen új központi jogszabály (az új Nsztv.)
tartalmazza, mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait – a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának) meghatározása tárgyában
– az új önkormányzati rendelet egészíti ki.
Az Ötv. helyi népszavazás (és népi kezdeményezés) részletes szabályaira vonatkozó felhatalmazó
rendelkezése hatályvesztésével párhuzamosan az önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell
helyezni. 2014. január 18. napjától a származékos helyi jogalkotás lehetősége az új Nsztv. 92. §-a
alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározására szűkül. Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a
képviselő-testületre. Az új rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására történő utasítást vonhat maga után.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
Mány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki.
2. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet.
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésről szóló 6/1991. (VII.31.) önkormányzati rendelete.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
Indokolás

A helyi népszavazásra vonatkozóan, eddig több központi- és helyi jogszabályból (Ötv., régi Ve.,
helyi rendelet) kiolvasható joganyagot egységesen új központi jogszabály (az új Nsztv.)
tartalmazza, mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait – a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának) meghatározása tárgyában
– az új önkormányzati rendelet egészíti ki.
Az Ötv. helyi népszavazás (és népi kezdeményezés) részletes szabályaira vonatkozó felhatalmazó
rendelkezése hatályvesztésével párhuzamosan az önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell
helyezni. 2014. január 18. napjától a származékos helyi jogalkotás lehetősége az új Nsztv. 92. §-a
alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározására szűkül. Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a
képviselő-testületre. Az új rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására történő utasítást vonhat maga után.
3. napirendi pont: Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
…./2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet megalkotása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik az alábbi szempontok alapján:
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c)
a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d)
a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyéként alkalmazhatatlan,
vagy
e)
az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
jogszabályi rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, illetve módosítani szükséges.
A törvényi előírásoknak megfelelően áttekintettük a helyi önkormányzati rendeleteket, és
javaslatot teszünk az elavult, szükségtelenné vált vagy normatív tartalom nélküli, tartalmilag
kiüresedett rendeletek hatályon kívül helyezésére.
A dereguláció szempontjából kétféle rendelettípust különböztetünk meg. A formailag hatályos, de
nem hatályosuló, az alaprendeletbe beépült módosító, valamint a hatályon kívül helyező
rendeleteket, melyeknél a hatályon kívül helyezés nem jár érdemi jogkövetkezménnyel,
jogalkalmazási hatása – a szabálytömeg csökkenésén túl – nincs, a jogalanyok jogait,
kötelezettségeit nem érinti.
Emellett a dereguláció kiterjed azon alaprendeletekre is, amelyek érdemi szabályozást
tartalmaznak, azonban rendelkezései már végrehajtottá váltak, vagy a magasabb szintű
jogszabályok változásai miatt módosításuk szükséges.
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A dereguláció keretében a módosító és hatályon kívül helyező, valamint a tartalmilag kiüresedett
rendeleteket célszerű hatályon kívül helyezni.
A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján:
„22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a
miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,
kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő
módosítására kerüljön sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a
jegyző gondoskodik.”
A fentiek alapján elkészítettük a feleslegessé vált rendeleteinket hatályon kívül helyező rendeletet,
és kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló /2014. (VII. ) önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás
A technikai dereguláció elvégzése után mindenki számára
világossá válik, hogy mely jogszabályok hatályosak, és
melyek nem. Így nagy hatással van a jogbiztonságra, mert
mindenki pontosan megismerheti jogait és kötelességeit.
Gazdasági hatás
Az önkormányzat gazdálkodására nincs kihatással.
Költségvetési hatás
Költségvetési hatása nincs.
Környezeti következmények
Nincsenek.
Egészségi következmények
Nincsenek.
Adminisztrációs terhek
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
nincs hatása.
A rendelet megalkotásának
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
szükségessége
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és 2010. évi
CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, magasabb rendű jogszabályban foglalt
kötelezettségét teljesíti az Önkormányzat a rendelet
megalkotásával, a jogrendszer átláthatóságának biztosítása
érdekében.
A jogalkotás elmaradásának
A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi
várható következményei
felügyeletet gyakorló Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának eljárását, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására történő
utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
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- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a
1. 2/1991.(III.27.) számú Rendelet az 1991. évi költségvetésről,
2. 4/1991. (V.8.) számú Önkormányzati rendelete a lakáscélú kölcsönök kamatterheinek
támogatásáról,
3. 8/1991. (VII.31.). számú Önkormányzati Rendelet az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról,
4. 9/1991 /IX. 25./ önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló
6/1991. /VII.31./ önkorm. rendelet módosításáról,
5. 7/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet a népi kezdeményezésről,
6. 10/1991 /XI.25./ önkormányzati rendelet a népi kezdeményezésről szóló 7/1991. /VII.31./
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
7. 1/1992. /II.27/ Önkormányzati Rendelet a helyi adókról szóló 12/1991. /XII.27/
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
8. 2/1992. /II.27./ Önkormányzati Rendelet Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
9. 4/1992. /VI.5./ számú Rendelete az 1992 évi költségvetésről,
10. 7/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
11. 8/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet az 1992. I. félévi pénzügyi számadásról szóló
6/1992. /VIII.17/. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,
12. 2/1993. /IV.13/ számu Rendelete az 1993. évi költségvetésről,
13. 5/1993. /IV.13/ sz. Rendelete a lakásépítések, lakásvásárlások támogatásáról szóló 3/1991.
/V.8./ Önkorm. Rendelet módosításáról,
14. 6/1993. /IV.13./ sz. Rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
15. 9/1993. /VII.19/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
16. 10/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és
pihenőidejéről, illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13./ önkormányzati rendelet módosításáról,
17. 11/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a közigazgatásról, a környezetvédelemről és a
közterülethasználati díjakról, valamint az állattartásról szóló 3/1993 /IV.13./ számu
rendelettel módosított 1986 évi 3. sz. Tanács Rendelet módosításáról,
18. 12/1993. /XI.29/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. (IV.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról,
19. 14/1993./XII.20/ számú Rendelet Mány Község Önkormányzatának az 1993. évi
költségvetéséről szóló 2/1993./IV.13./ számú rendelet módosítása,
20. 1/1994. /II.3./ számú Rendelet az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről,
21. 2/1994. /II. 3./ sz. Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
22. 5/1994. /III.29/ számu Rendelete Az egyes szociális ellátások megállapításának
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szabályairól szóló 7/1993./IV.13./sz. Rendeletének módosításáról,
23. 6/1994. /III.29./ számú rendelete A munkanélküliek közösségi munkavégzéséről,
24. 7/1994 /VII.01./ számú Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról
szóló 2/1994. /II.03./ sz. rendeletének módosításáról,
25. 3/1995. /II. 27/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
26. 4/1995 /II.27/ számu rendelet az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről,
27. 6/1995. /VI.13./ számu Önkormányzati Rendelet MÁNY község Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról,
28. 7/1995. /VIII.31./ sz. Rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995. /II.27/ Önkorm.
Rendeletének módosításáról,
29. 8/1995. /XII. 8/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
30. 9/1995. /XII.8/. Önkormányzati Rendelete A helyi adókról szóló 1/1992. /II.27/. számú
Önkormányzati Rendelettel módosított 12/1991. /XII.27./ számú Önkormányzati Rendelet
módosításáról,
31. 12/1995. /XII.22./ sz. Rendelete az 1995 évi költségvetésről szóló 7/1995. /VIII.31/
önkormányzati rendelet módosításáról,
32. 1/1996. /II.12./. sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ számú rendeletének módosításáról,
33. 2/1996. /II.12./ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka-és
pihenőidejéről, az illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13/ számú önkormányzati rendeletének módosításáról,
34. 4/1996. /III.14./ számú rendelete az önkormányzat 1996 évi költségvetéséről,
35. 5/1996. /VIII.01./ számú Rendelete az 1996 évi költségvetésről szóló 4/1996. /III.14./
Önkorm. Rendeletének módosításáról,
36. 6/1996. /XII.I20./számú Rendelete az 1996. évi költségvetésről szóló 5/1996. /VIII.1./
Önkorm. Rendelettel módosított 4/1996. /III.14./ sz. Rendeletének módosításáról,
37. 7/1996. /XII.20./ számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
38. 1/1997. /II.14./ számú Rendelete az önkormányzat 1997 évi költségvetéséről,
39. 3/1997. /IV.14./ sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
40. 6/1997./XII.05./ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
41. 7/1997./XII.27./sz. Önkormányzati Rendelete a helyi adókról szóló 9/1995./XII.08./ és az
1992./II.27./ számú rendeletekkel módosított 12/1991./XII.27./ számú Önkormányzati
Rendelet módosításáról,
42. 1/1998. /II. 13./ számú Rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről,
43. 3/1998.(II.13.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993./IV.13/önkormányzati rendelet módosításáról,
44. 6/1998. /X.15./ számú Rendelete az 1998.évi költségvetésről szóló 1/1998./II.13./ számú
Rendelet módosításáról,
45. 8/1998. (XII.04.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
46. 2/1999. /II.12./ számú Rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről,
47. 7/1999. /XI.29./ számú Rendelete az Önkormányzat 1999.évi költségvetéséről szóló
2/1999./II.12./ számú Rendelet módosításáról,
48. 9/1999.(XII.27.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
49. 1/2000. (II. 11.) számú Rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1999.
(III.13.) számú, 2/1998. (II.13.) számú, valamint az 5/1997. (VII.11) sz. rendelettel
módosított 2/1995. (II.06.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról,
50. 2/2000. (II.11.) számú Rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről,
51. 4/2000.(IV.21.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló többször módosított 7/1993.(IV.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
52. 6/2000. (IV.28.) számú Rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/1993. (XII.20.) számú rendelet módosításáról,
53. 7/2000. (V.26.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
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szóló 6/1999. (VIII.27.) számú Rendelet módosításáról,
54. 8/2000.(VI.20.)sz. Rendelete az önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló 2/2000.
(II.11.) sz. rendelet módosításáról,
55. 10/2000. (XII.04.) számú Rendelete A helyi adókról szóló 7/1997. (XII.05), a 9/1995.
(XII.08.), 5/1992.(VIII.07) és az 1/1992. (II.27.) sz. rendeletekkel módosított 12/1991. (XII.27.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
56. 11/2000. (XII. 04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú
rendelet módosításáról,
57. 12/2000. (XII.22.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
58. 13/2000. (XII.22.) számú Rendelete az Önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló
8/2000.(VI.20.) számú rendelettel módosított 2/2000.(II.11.) számú rendelet módosításáról,
59. 1/2001. (II.14) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről,
60. 5/2001. (IV. 13.) számú Rendelete az önkormányzat 2001 évi költségvetéséről szóló 1/2001.
(II. 14) számú rendelet módosításáról,
61. 6/2001. (IV.13.) számú Rendelete a helyi adókról szóló 10/2000. (XII.04), a 7/1997. (XII.05.),
a 9/1995. (XII.08), az 5/1992. (VIII.07), és az 1/1992. (II.27) sz. rendeletekkel módosított
12/1991. (XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
62. 12/2001. (XII. 14.) számú Rendelete a 2002 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
63. 13/2001.(XII.14.) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről szóló
5/2001.(IV.13.) számú Rendelettel módosított 1/2001.(II.14) számú Rendelet módosításáról,
64. 2/2002. (II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2002.évi költségvetéséről,
65. 5/2002. (X.11.) számú Rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 2/2002.
(II.15.) számú Rendelet módosításáról,
66. 7/2002. (XII. 06.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
67. 9/2002. (XII.06.) számú Rendelete A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10/2001. (X.31.) számú Rendelet
módosításáról,
68. 11/2002. (XII.20.) számú rendelete A belföldi gépjárműadó mértékéről szóló 10/1995.
(XII.08) számú rendelet módosításáról
69. 12/2002. (XII.20.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi átmeneti gazdálkodásáról,
70. 1/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi költségvetéséről,
71. 4/2003. (II. 14.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 7/2002. (XII. 06.) számú rendelet módosításáról
72. 5/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről,
73. 10/2003. (V.01.) számú Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
74. 13/2003. (VII.31.) számú rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól,
75. 14/2003. (VII.31.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és
helyiségek bérletéről szóló 1/1995. (II.06.) rendelet, valamint az 5/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelettel módosított 1/1995. (II.06.) módosításáról,
76. 18/2003. (IX.12.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 12/2003. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
77. 19/2003. (IX.12.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól szóló 13/2003. (VII.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
78. 20/2003. (X.09.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú önkormányzati
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Rendelet módosításáról,
79. 21/2003. (XI.26.) számú Rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló
1/2003. (II.14.) számú Rendelet módosításáról,
80. 23/2003. (XII. 19.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
81. 26/2003. (XII.19.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 10/2003.(V.01.) számú rendelettel
módosított 3/2003 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
82. 1/2004. (II.13.) számú Rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről,
83. 2/2004. (II.13.) számú Rendelete önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről szóló 17/2003.(IX.12.), 14/2003.(VII.31.) és az 5/2003.(II.14.) számú rendeletekkel
módosított 1/1995.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
84. 3/2004. (IV.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról,
85. 4/2004. (IV.02.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 23/2003. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról,
86. 5/2004. (IV.02.) számú Rendelete az önkormányzat 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004.
(II. 13.) számú rendelet módosításáról,
87. 6/2004. (IV.02) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 26/2003. (XII. 19.) és a 10/2003. (V.01.)
számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
88. 7/2004. (VI.03.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 18/2003. (IX.12.) számú rendelettel módosított 12/2003.(VI.20.) számú
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
89. 8/2004. (VI.03.) számú rendelete az 1986 évi 3. számú Tanácsrendelet hatályon kívül
helyezéséről,
90. 9/2004. (VI.25.) számú Önkormányzati Rendelet az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2004. (II.13), 17/2003. (IX.12), 14/2003. (VII.31) és
az 5/2003. (II.14) számú rendeletekkel módosított 1/1995.(II.06) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
91. 10/2004. (VII. 16.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról,
92. 11/2004. (VII.16.) számú rendelete Mány község hulladékgazdálkodási terve,
93. 12/2004 (VII.16.) számú Rendelete a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló többször módosított 9/1994 (VII.01.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
94. 13/2004. (XII.17.) számú Rendelete a 2005 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
95. 14/2004. (XII.17.) számú rendelete a helyi adókról szóló 24/2003 (XII. 19.) valamint 7/2003
(II.14.) számú rendelettel módosított 10/2002 (XII.20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
96. 15/2004. (XII.17.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról
szóló 10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
97. 1/2005.(II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről,
98. 10/2005. (X.28.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 12/2003. (VI.20.) számú Önkormányzati Rendelet módosításól,
99. 11/2005. (X.28.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és gyermekek védelmének helyi
szabályairól szóló 13/2003 (VII.31.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról,
100. 12/2005. (X.28.) számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről,
101. 15/2005. (X.28) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
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valamint a települési környezet fenntartásáról szóló a 10/2003. (V. 01.), a 26/2003. (XII.19.),
a 6/2004. (IV.02.) valamint a 2/2005. (II.15.) számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
102. 17/2005. (X.28.) számú Rendelet Mány-Háromrózsa ivóvízszolgáltatás közműépítési
érdekeltségi hozzájárulás lakossági díjának megállapításáról,
103. 18/2005. (X.28) számú Rendelet Mány-Háromrózsa közkifolyóről fogyasztott ivővíz
lakossági díjának megállapításáról,
104. 20/2005. (XII.15.) számú Rendelete a 2006 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
105. 21/2005. (XII.15.) számú Rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló
1/2005.(II.15.) számú Rendelet módosításáról
106. 23/2005. (XII.15) számú Rendelete a helyi adókról szóló 7/2003. (II.14), 24/2003. (XII.19),
14/2004. (XII.17), és a 19/2005. (XI. 25.) számú rendeletekkel módosított 10/2002. (XII.20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
107. 1/2006. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről,
108. 3/2006.(II.14.) számú rendelet a luxusadóról
109. 4/2006. (II. 14.) számú Rendelete a Mány-Háromrózsa közkifolyóról fogyasztott ivóvíz
lakossági díjának megállapításáról szóló 18/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
110. 5/2006. (III.10.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról szóló
10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
111. 6/2006. (III.10.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2005. (VII.08) 20/2003. (X.09.), 7/2000. (V.26.) számú rendeletekkel
módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
112. 13/2006. (XII.22.) számú Rendelete a 2007. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
113. 6/2007. (V.17.) számú rendelete (ÖR) Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2006. (III.10.) 6/2005.(VII.08) 20/2003. (X.09, 7/2000. (V.26) számú
rendeletekkel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
114. 11/2007. (VI.14.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2007(V.17.), 6/2006.(III.10.), 6/2005.(VII.08.), 20/2003.(X.09.), 7/2000.(V.26.)
számú rendeletekkel módosított 6/1999.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
115. 1/2007. (II.15) számú Rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
116. 4/2007.(IV.19.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.
(II.14.) számú Rendelet módosításáról,
117. 7/2007. (VI.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005.(XII.15.), 2/2005(II.15.),
6/12004.(IV.02.), 26/2003.(XII.19.)és a 10/2003.(V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
118. 9/2007. (VI.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló
5/2007.(IV.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
119. 12/2007. (XII.15.) számú Rendelete a 2008. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
120. 1/2008. (II.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005. (XII.15.), 2/2005. (II.05.),
6/2004. (IV.12.), 26/2003. (XII. 19.) és 10/2003. (V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet,
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121. 3/2008 (II.14.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET az önkormányzat 2008 évi
költségvetéséről
122. 7/2008. (VI.04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
123. 2/2009. (II.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről,
124. 13/2009. (X.28.) sz. önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.
(II.24.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról,
125. 14/2009. (XII.16.) számú rendelete a luxusadóról szóló 3/2006. (II.14.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
126. 15/2009. (XII.16.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről szóló 12/2005 (X.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
127. 16/2009. (XII.16.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
128. 2/2010. (I.27.) számú rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2001. (X.31.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
129. 1/2010. (I.27.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
130. 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről,
131. 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
132. 6/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (VII.10.)
önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról,
133. 7/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról,
134. 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről
135. 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 11/2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
136. 16/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
137. 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
138. 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról szóló
18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
139. 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Indokolás
A technikai dereguláció elvégzése után mindenki számára világossá válik, hogy mely
jogszabályok hatályosak, és melyek nem. Így nagy hatással van a jogbiztonságra, mert mindenki
pontosan megismerheti jogait és kötelességeit. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, magasabb rendű jogszabályban foglalt kötelezettségét
teljesíti az Önkormányzat a rendelet megalkotásával, a jogrendszer átláthatóságának biztosítása
érdekében. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, önkormányzati rendelet
megalkotására történő utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
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Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (VIII.28) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a
1. 2/1991.(III.27.) számú Rendelet az 1991. évi költségvetésről,
3. 4/1991. (V.8.) számú Önkormányzati rendelete a lakáscélú kölcsönök kamatterheinek
támogatásáról,
4. 8/1991. (VII.31.). számú Önkormányzati Rendelet az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról,
6. 9/1991 /IX. 25./ önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló
6/1991. /VII.31./ önkorm. rendelet módosításáról,
7. 7/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet a népi kezdeményezésről,
7. 10/1991 /XI.25./ önkormányzati rendelet a népi kezdeményezésről szóló 7/1991. /VII.31./
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
8. 1/1992. /II.27/ Önkormányzati Rendelet a helyi adókról szóló 12/1991. /XII.27/
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
9. 2/1992. /II.27./ Önkormányzati Rendelet Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
10.4/1992. /VI.5./ számú Rendelete az 1992 évi költségvetésről,
11. 7/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
12. 8/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet az 1992. I. félévi pénzügyi számadásról szóló
6/1992. /VIII.17/. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,
13. 2/1993. /IV.13/ számu Rendelete az 1993. évi költségvetésről,
14. 5/1993. /IV.13/ sz. Rendelete a lakásépítések, lakásvásárlások támogatásáról szóló 3/1991.
/V.8./ Önkorm. Rendelet módosításáról,
15. 6/1993. /IV.13./ sz. Rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
16. 9/1993. /VII.19/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
17. 10/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és
pihenőidejéről, illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13./ önkormányzati rendelet módosításáról,
18. 11/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a közigazgatásról, a környezetvédelemről és a
közterülethasználati díjakról, valamint az állattartásról szóló 3/1993 /IV.13./ számu
rendelettel módosított 1986 évi 3. sz. Tanács Rendelet módosításáról,
19. 12/1993. /XI.29/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
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szóló 7/1993. (IV.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról,
20. 14/1993./XII.20/ számú Rendelet Mány Község Önkormányzatának az 1993. évi
költségvetéséről szóló 2/1993./IV.13./ számú rendelet módosítása,
21. 1/1994. /II.3./ számú Rendelet az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről,
23. 2/1994. /II. 3./ sz. Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
24. 5/1994. /III.29/ számu Rendelete Az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 7/1993./IV.13./sz. Rendeletének módosításáról,
24. 6/1994. /III.29./ számú rendelete A munkanélküliek közösségi munkavégzéséről,
25. 7/1994 /VII.01./ számú Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról
szóló 2/1994. /II.03./ sz. rendeletének módosításáról,
26. 3/1995. /II. 27/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
27. 4/1995 /II.27/ számu rendelet az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről,
28. 6/1995. /VI.13./ számu Önkormányzati Rendelet MÁNY község Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról,
29. 7/1995. /VIII.31./ sz. Rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995. /II.27/ Önkorm.
Rendeletének módosításáról,
30. 8/1995. /XII. 8/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
31. 9/1995. /XII.8/. Önkormányzati Rendelete A helyi adókról szóló 1/1992. /II.27/. számú
Önkormányzati Rendelettel módosított 12/1991. /XII.27./ számú Önkormányzati Rendelet
módosításáról,
32. 12/1995. /XII.22./ sz. Rendelete az 1995 évi költségvetésről szóló 7/1995. /VIII.31/
önkormányzati rendelet módosításáról,
33. 1/1996. /II.12./. sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ számú rendeletének módosításáról,
34. 2/1996. /II.12./ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka-és
pihenőidejéről, az illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13/ számú önkormányzati rendeletének módosításáról,
35. 4/1996. /III.14./ számú rendelete az önkormányzat 1996 évi költségvetéséről,
36. 5/1996. /VIII.01./ számú Rendelete az 1996 évi költségvetésről szóló 4/1996. /III.14./
Önkorm. Rendeletének módosításáról,
37. 6/1996. /XII.I20./számú Rendelete az 1996. évi költségvetésről szóló 5/1996. /VIII.1./
Önkorm. Rendelettel módosított 4/1996. /III.14./ sz. Rendeletének módosításáról,
38. 7/1996. /XII.20./ számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
39. 1/1997. /II.14./ számú Rendelete az önkormányzat 1997 évi költségvetéséről,
40. 3/1997. /IV.14./ sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
41. 6/1997./XII.05./ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
42. 7/1997./XII.27./sz. Önkormányzati Rendelete a helyi adókról szóló 9/1995./XII.08./ és az
1992./II.27./ számú rendeletekkel módosított 12/1991./XII.27./ számú Önkormányzati
Rendelet módosításáról,
44. 1/1998. /II. 13./ számú Rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről,
45. 3/1998.(II.13.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993./IV.13/önkormányzati rendelet módosításáról,
45. 6/1998. /X.15./ számú Rendelete az 1998.évi költségvetésről szóló 1/1998./II.13./ számú
Rendelet módosításáról,
46. 8/1998. (XII.04.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
47. 2/1999. /II.12./ számú Rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről,
48. 7/1999. /XI.29./ számú Rendelete az Önkormányzat 1999.évi költségvetéséről szóló
2/1999./II.12./ számú Rendelet módosításáról,
50. 9/1999.(XII.27.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
51. 1/2000. (II. 11.) számú Rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1999.
(III.13.) számú, 2/1998. (II.13.) számú, valamint az 5/1997. (VII.11) sz. rendelettel
módosított 2/1995. (II.06.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról,
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51. 2/2000. (II.11.) számú Rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről,
52. 4/2000.(IV.21.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló többször módosított 7/1993.(IV.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
53. 6/2000. (IV.28.) számú Rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/1993. (XII.20.) számú rendelet módosításáról,
54. 7/2000. (V.26.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 6/1999. (VIII.27.) számú Rendelet módosításáról,
55. 8/2000.(VI.20.)sz. Rendelete az önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló 2/2000.
(II.11.) sz. rendelet módosításáról,
56. 10/2000. (XII.04.) számú Rendelete A helyi adókról szóló 7/1997. (XII.05), a 9/1995.
(XII.08.), 5/1992.(VIII.07) és az 1/1992. (II.27.) sz. rendeletekkel módosított 12/1991. (XII.27.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
57. 11/2000. (XII. 04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú
rendelet módosításáról,
58. 12/2000. (XII.22.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
59. 13/2000. (XII.22.) számú Rendelete az Önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló
8/2000.(VI.20.) számú rendelettel módosított 2/2000.(II.11.) számú rendelet módosításáról,
60. 1/2001. (II.14) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről,
61. 5/2001. (IV. 13.) számú Rendelete az önkormányzat 2001 évi költségvetéséről szóló 1/2001.
(II. 14) számú rendelet módosításáról,
62. 6/2001. (IV.13.) számú Rendelete a helyi adókról szóló 10/2000. (XII.04), a 7/1997. (XII.05.),
a 9/1995. (XII.08), az 5/1992. (VIII.07), és az 1/1992. (II.27) sz. rendeletekkel módosított
12/1991. (XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
63. 12/2001. (XII. 14.) számú Rendelete a 2002 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
64. 13/2001.(XII.14.) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről szóló
5/2001.(IV.13.) számú Rendelettel módosított 1/2001.(II.14) számú Rendelet módosításáról,
65. 2/2002. (II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2002.évi költségvetéséről,
66. 5/2002. (X.11.) számú Rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 2/2002.
(II.15.) számú Rendelet módosításáról,
68. 7/2002. (XII. 06.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
69. 9/2002. (XII.06.) számú Rendelete A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10/2001. (X.31.) számú Rendelet
módosításáról,
69. 11/2002. (XII.20.) számú rendelete A belföldi gépjárműadó mértékéről szóló 10/1995.
(XII.08) számú rendelet módosításáról
70. 12/2002. (XII.20.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi átmeneti gazdálkodásáról,
71. 1/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi költségvetéséről,
72. 4/2003. (II. 14.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 7/2002. (XII. 06.) számú rendelet módosításáról
73. 5/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről,
74. 10/2003. (V.01.) számú Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
75. 13/2003. (VII.31.) számú rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól,
76. 14/2003. (VII.31.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és
helyiségek bérletéről szóló 1/1995. (II.06.) rendelet, valamint az 5/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelettel módosított 1/1995. (II.06.) módosításáról,

18
77. 18/2003. (IX.12.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 12/2003. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
78. 19/2003. (IX.12.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól szóló 13/2003. (VII.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
79. 20/2003. (X.09.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú önkormányzati
Rendelet módosításáról,
80. 21/2003. (XI.26.) számú Rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló
1/2003. (II.14.) számú Rendelet módosításáról,
81. 23/2003. (XII. 19.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
82. 26/2003. (XII.19.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 10/2003.(V.01.) számú rendelettel
módosított 3/2003 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
83. 1/2004. (II.13.) számú Rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről,
84. 2/2004. (II.13.) számú Rendelete önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről szóló 17/2003.(IX.12.), 14/2003.(VII.31.) és az 5/2003.(II.14.) számú rendeletekkel
módosított 1/1995.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
85. 3/2004. (IV.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról,
86. 4/2004. (IV.02.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 23/2003. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról,
87. 5/2004. (IV.02.) számú Rendelete az önkormányzat 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004.
(II. 13.) számú rendelet módosításáról,
88. 6/2004. (IV.02) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 26/2003. (XII. 19.) és a 10/2003. (V.01.)
számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
89. 7/2004. (VI.03.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 18/2003. (IX.12.) számú rendelettel módosított 12/2003.(VI.20.) számú
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
90. 8/2004. (VI.03.) számú rendelete az 1986 évi 3. számú Tanácsrendelet hatályon kívül
helyezéséről,
91. 9/2004. (VI.25.) számú Önkormányzati Rendelet az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2004. (II.13), 17/2003. (IX.12), 14/2003. (VII.31) és
az 5/2003. (II.14) számú rendeletekkel módosított 1/1995.(II.06) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
92. 10/2004. (VII. 16.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról,
93. 11/2004. (VII.16.) számú rendelete Mány község hulladékgazdálkodási terve,
94. 12/2004 (VII.16.) számú Rendelete a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló többször módosított 9/1994 (VII.01.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
95. 13/2004. (XII.17.) számú Rendelete a 2005 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
96. 14/2004. (XII.17.) számú rendelete a helyi adókról szóló 24/2003 (XII. 19.) valamint 7/2003
(II.14.) számú rendelettel módosított 10/2002 (XII.20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
97. 15/2004. (XII.17.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról
szóló 10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
99. 1/2005.(II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről,
100. 10/2005. (X.28.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 12/2003. (VI.20.) számú Önkormányzati Rendelet módosításól,
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100. 11/2005. (X.28.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és gyermekek védelmének
helyi szabályairól szóló 13/2003 (VII.31.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról,
102. 12/2005. (X.28.) számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről,
103. 15/2005. (X.28) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló a 10/2003. (V. 01.), a 26/2003. (XII.19.),
a 6/2004. (IV.02.) valamint a 2/2005. (II.15.) számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
102. 17/2005. (X.28.) számú Rendelet Mány-Háromrózsa ivóvízszolgáltatás közműépítési
érdekeltségi hozzájárulás lakossági díjának megállapításáról,
103. 18/2005. (X.28) számú Rendelet Mány-Háromrózsa közkifolyóről fogyasztott ivővíz
lakossági díjának megállapításáról,
104. 20/2005. (XII.15.) számú Rendelete a 2006 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
105. 21/2005. (XII.15.) számú Rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló
1/2005.(II.15.) számú Rendelet módosításáról
107. 23/2005. (XII.15) számú Rendelete a helyi adókról szóló 7/2003. (II.14), 24/2003. (XII.19),
14/2004. (XII.17), és a 19/2005. (XI. 25.) számú rendeletekkel módosított 10/2002. (XII.20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
109. 1/2006. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről,
110. 3/2006.(II.14.) számú rendelet a luxusadóról
110. 4/2006. (II. 14.) számú Rendelete a Mány-Háromrózsa közkifolyóról fogyasztott ivóvíz
lakossági díjának megállapításáról szóló 18/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
115. 5/2006. (III.10.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról szóló
10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
116. 6/2006. (III.10.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2005. (VII.08) 20/2003. (X.09.), 7/2000. (V.26.) számú rendeletekkel
módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
117. 13/2006. (XII.22.) számú Rendelete a 2007. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
118. 6/2007. (V.17.) számú rendelete (ÖR) Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2006. (III.10.) 6/2005.(VII.08) 20/2003. (X.09, 7/2000. (V.26) számú
rendeletekkel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
119. 11/2007. (VI.14.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2007(V.17.), 6/2006.(III.10.), 6/2005.(VII.08.), 20/2003.(X.09.), 7/2000.(V.26.)
számú rendeletekkel módosított 6/1999.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
116. 1/2007. (II.15) számú Rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
117. 4/2007.(IV.19.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.
(II.14.) számú Rendelet módosításáról,
118. 7/2007. (VI.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005.(XII.15.), 2/2005(II.15.),
6/12004.(IV.02.), 26/2003.(XII.19.)és a 10/2003.(V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
119. 9/2007. (VI.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló
5/2007.(IV.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
120. 12/2007. (XII.15.) számú Rendelete a 2008. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
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lakossági díjának megállapításáról,
121. 1/2008. (II.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005. (XII.15.), 2/2005. (II.05.),
6/2004. (IV.12.), 26/2003. (XII. 19.) és 10/2003. (V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet,
122. 3/2008 (II.14.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET az önkormányzat 2008 évi
költségvetéséről
123. 7/2008. (VI.04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
124. 2/2009. (II.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről,
128. 13/2009. (X.28.) sz. önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.
(II.24.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról,
129. 14/2009. (XII.16.) számú rendelete a luxusadóról szóló 3/2006. (II.14.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
130. 15/2009. (XII.16.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről szóló 12/2005 (X.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
131. 16/2009. (XII.16.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
129. 2/2010. (I.27.) számú rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2001. (X.31.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
130. 1/2010. (I.27.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
131. 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről,
132. 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
133. 6/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (VII.10.)
önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról,
135. 7/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról,
136. 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről
138. 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 11/2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
139. 16/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
140. 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
140. 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról szóló
18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
141. 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Indokolás
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A technikai dereguláció elvégzése után mindenki számára világossá válik, hogy mely jogszabályok
hatályosak, és melyek nem. Így nagy hatással van a jogbiztonságra, mert mindenki pontosan
megismerheti jogait és kötelességeit. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, magasabb rendű jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíti az
Önkormányzat a rendelet megalkotásával, a jogrendszer átláthatóságának biztosítása érdekében. A
rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, önkormányzati rendelet megalkotására történő
utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
4. napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya – feladatkörében eljárva –
felülvizsgálta a megye összes településén az önkormányzatok képviselő-testületei által –
jogszabályváltozások miatt - hozott új, vagy módosított, a képviselő-testületekre vonatkozó
szervezeti működési szabályzatot. E vizsgálat keretében került sor mányi képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára is.
Ezt követően a jegyző asszonyt a Kormányhivatalban - konzultáció keretében - felhívták a SzMSz
bizonyos pontjainak módosítására. A módosításra 2014. augusztus 31-ig kaptunk határidőt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„133. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől
információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül
köteles eleget tenni.
(2) A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali
eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról
döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal
ismertetni.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik, melynek során intézkedik
a)
az elavult, szükségtelenné vált,
b)
a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c)
a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d)
a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyéként alkalmazhatatlan,
vagy
e)
az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyeztetéséről, illetve módosíttatásáról.
A rendelet módosítás lényegesebb elemei:
1.
Hatályos SzMSz-ünkben azt a kifejezést használjuk több helyen, pl. a testületi ülésre meg
kell hívni azokat a „civil szervezeteket amelyekkel az Önkormányzat együttműködési
megállapodást kötött”.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„53. § (3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága
ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás,
falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések
előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről
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tájékoztatni kell a képviselő-testületet.”
A törvény szerint tehát név szerint fel kell sorolni ezeket a civil szervezeteket.
Továbbá:
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény szerint:
„2. § A szakmai kamara
d) véleményezési jogot gyakorol
dd)6 a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi
szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön
törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében;”
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény kimondja:
„6. § (1 Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében
k) a helyi önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén alkalomszerűen tájékoztatja a lakosság egészségi
állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról;
l) közvetlenül intézkedik, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, természeti csapás és egyéb katasztrófák,
hirtelen fellépő orvoshiány stb.) szükségessé teszi;
m) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás előfordulása, vagy annak
gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az esemény megelőzése érdekében;
n) tanácskozási joggal
— részt vehet az önkormányzati testületi üléseken;
— részt vesz az egészségügyi vonatkozású kérdéseket tárgyaló önkormányzati testületi üléseken
és az egészségügyi intézményeket felügyelő testületek ülésein;
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján:
„3. § gg) a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató készítése az illetékes
gyermekjóléti szolgáltató számára,”
A fentiek szerint tehát meg kell hívni, az őket érinti kérdésekben, a jogszabályok által említett
szervezetek képviselőit is.
2.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény szerint:
„33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a
hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus
közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.”
„37. § (1) A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett
szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti
általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.”
1. melléklet:
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és Törvény eltérő rendelkezése Az előző állapot 1
. kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- hiányában a benyújtás évig archívumban
testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a időpontját
követően tartásával
benyújtás időpontjától
azonnal
A fentiek alapján tehát nem elegendő a helyben szokásos módon történő megjelentetése a
meghívóknak, hanem a honlapon is közzé kell tenni az előterjesztésekkel együtt.
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint:
„5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és
amelyet
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),
c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít
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meg.
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó
légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a
légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben
meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a
helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
(5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei,
továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási
szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági
részesedés, továbbá
d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés.
(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti nemzeti
vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és
hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.”
Ez alapján tehát jelentősen megváltozott az önkormányzati vagyonelemek csoportosítása és az
egyes vagyontárgyak csoportok közötti áthelyezésének lehetősége, ezért rendeletünk e pontját is
módosítani kell.
A Kormányhivatal javaslatának megfelelően, áttekintettük a helyi önkormányzati rendeletet, és
mindazokat a jogszabályi eltérések miatti módosításokat átvezettük rajta, melyeket a
Kormányhivatal kért. Kérem, hogy ennek fényében az alábbi módosításokat elfogadni
szíveskedjenek.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése a
Képviselő-testület
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.) önkormányzati
rendelet módosítása
Társadalmi hatás
A rendeletmódosítás után a Képviselő-testület SzMSz-e
pontosabbá, a jogszabályoknak jobban megfelelőbbé és
egyszerűbbé válik. Az állampolgárok és a képviselő-testület
számára könnyebben áttekinthető lesz, amelynek nyomán
mindenki pontosabban megismerheti a jogait,
kötelezettségeit.
Gazdasági hatás
Az önkormányzat gazdálkodására nincs kihatással.
Költségvetési hatás
Költségvetési hatása nincs.
Környezeti következmények
Nincsenek.
Egészségi következmények
Nincsenek.
Adminisztrációs terhek
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
nincs hatása.
A rendelet megalkotásának
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
szükségessége
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
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eljárva szükséges meghatározni a saját szervezetére
vonatkozó működési szabályokat.
A jogalkotás elmaradásának
A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi
várható következményei
felügyeletet gyakorló Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának eljárását, az önkormányzati
rendelet megalkotására történő utasítást vonhat maga után
(mulasztásos törvénysértés).
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak

Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület tagjainak száma hét, amelynek névsorát az 1. függelék tartalmazza.”
2. § A R. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a napirend tárgya szerint érdekelt személyek.”
3. § A R. 13. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) a 2. melléklet szerinti személyeket.”
4. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot – az ülés előtti legalább ötödik napon –
az Önkormányzat székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztett, valamint az önkormányzat
honlapján megjelentetett hirdetménnyel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét is. Az előterjesztéseket az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) szerint kell ismertetni.”
5. § A R. 17. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a 2. melléklet szerinti személyek”
6. § A R. 17. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 2. melléklet szerinti személyeknek”
7. § A R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetékes bizottság elnöke, vagy képviselő tagja ismerteti a bizottság, illetve azok a
szervezetek, személyeknek, amelyeknek az indítvánnyal kapcsolatban véleményezési joguk van,
ismertetik az indítvánnyal kapcsolatok véleményüket.”
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8. § A R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az előzetesen javasolt rendelet tervezetet, határozattervezetet tartalmazó dokumentum.”
9. § A R. 25. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei különösen:”
10. § A R. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szavazati és tanácskozási joggal rendelkezők az egyes napirendi pontokhoz írásban is
benyújthatják hozzászólásukat. Az írásos hozzászólást 2 eredeti példányban kell beterjeszteni.
Amennyiben az írásbeli hozzászólás benyújtója az ülésen nincs jelen, azt az ülés vezetője köteles
felolvasni.
11. § A R. 31. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítésű vagyontárgynak, a közvetlenül
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgáló szerepe
megszűnése utáni, üzleti vagyonná nyilvánítása,”
12. § A R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A Képviselő-testület tagja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. §
(2) bekezdés a) pontja szerint kérdést tehet fel.”
13. § A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) A képviselő-testület üléséről két eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a távol maradt képviselők
nevét, a tanácskozási joggal megjelent résztvevők nevét, napirendenként az előadó nevét,
felszólalásának jogcímét, a határozathozatal módját és érdemét, külön indítványra a kisebbségi
véleményt, a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására, az elhangzott kérdéseket, valamint
az azokkal kapcsolatos döntéseket, az esetleges titkos szavazás jegyzőkönyvét, az intézkedéseket, a
lakosság részéről megjelent vendégek számát, és az önkormányzat pecsétjét.”
14. § A R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell az Mötv. 52. §-ában
meghatározottakon kívül a jelenléti ívet, és ha a képviselő a hozzászólását írásban nyújtotta be, az
erről szóló irományt.”
15. § A R. 43. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) a 2. melléklet 1. pontja szerinti személyek.”
16. § A R. 50. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) „A Humánerőforrások Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott szociális feladatokat,
továbbá véleményező és előkészítő feladatokat lát el
ca) az önkormányzati köznevelési intézmények felügyelete,
működésük gazdaságossá tétele és átalakításuk érdekében,
cb) az egészségügyi jellegű rendelet-, határozat- és szerződéstervezetek
esetében,
cc) a település egészségügyi ellátása ügyeiben,
cd) az egészségügyet érintő regionális döntésekben,
ce) a települési kultúra, a nemzetiségi és vallásügyekben,
cf) a települési sportügyekben és sportlétesítményekkel összefüggő
ügyekben,
cg) a civil kapcsolatokkal összefüggő ügyekben,
ch) a bűnmegelőzés érdekében,
ci) a nemzetiségi ügyekben,
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és dönt a beiskolázási kérelmek ügyében.”
17. § A R. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a 2.
melléklet szerinti személyek.”
18. § A R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § A polgármester - az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenően – eljár a 4. melléklet a)
pontjában meghatározott ügyekben.
19. § A R. 60. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A polgármester átruházott hatáskörében dönt a 4. melléklet b) pontjában meghatározott
ügyekben.
(2) Ha a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést
hozhat a 4. melléklet c) pontjában meghatározott ügyekben.
(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, dönthet a két ülés közötti
időszakban a 4. mellékelt d) pontjában meghatározott ügyekben felmerülő, halaszthatatlan, a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.”
20. § A R. 82. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) Az Önkormányzat vagyonának növelése érdekében részt vehet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott gazdasági társaságokban, de a
gazdasági társaságban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően
gazdasági elemzést kell készíteni.”
21. § A R. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A településen működő települési nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat) és nemzetiségi egyesület a nemzetiséget érintő, írásbeli javaslattal,
kezdeményezéssel élhet, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles tárgyalni. A
javaslatot, kezdeményezést a polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez eljuttatni.”
22. § A R. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határozatát a nemzetiségi önkormányzat, a polgármesteren
keresztül, írásban küldi meg a képviselő-testületnek.”
23. § A R. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a polgármesteren keresztül rendszeresen kapcsolatot tart a településen
működő civil szervezetekkel. A 2. melléklet szerinti civil szervezetek a települést érintő írásbeli
javaslattal, kezdeményezéssel élhetnek, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles
tárgyalni. A javaslatot, kezdeményezést polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez
eljuttatni.”
24. § A R. ezen rendelet 1. és 2. mellékletével egészül ki.
25. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
26. § Hatályát veszti a 8. § (2) bekezdés, a 41. § (1) bekezdés, a 44. § (2) bekezdés, 76. §-a, a 91. § (1)
bekezdés.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
1. melléklet /2014. (VII. ) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
1.

2.
3.
4.
5.

Mány Község Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek
képviselői:
a) Mányi Testgyakorlók Köre SE,
b) Mányi Polgárőr Egyesület.
Területileg illetékes védőnői szolgálat képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes képviselője,
A Magyar Orvosi Kamara képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
A Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának vezetője.
2. melléklet a /2014. ( VII. ) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

a) A polgármester az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenő feladatai:
1.
ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat;
2.
véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben;
3.
nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek;
4.
gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait
hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység
kialakításáról;
5.
irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét,
b) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1.
évi Kétmillió forint összeghatárig - az elfogadott költségvetésben meghatározott
feladatokra - önállóan köthet szerződéseket;
2.
első fokon eljár az önkormányzati hatósági ügyekben.
3.
átruházott hatáskörében dönt az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott
mértékű polgármesteri keret felhasználásáról,
4.
Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására.
5. Dönt banki szolgáltatások igénybe vételéről.
6. Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás
kivételével.
7. Visszafizetteti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves
költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15
napon belül.
8. Megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően
– a Magyar Államkincstár útján a központi költségvetésből.
9. Év közben a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről lemondhat, valamint pótlólagos
igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.
10. A tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően – külön jogszabályban
meghatározott időpontig – az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal
elszámol.
11. Intézkedik a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben az azonnali beszedési
megbízás teljesülése érdekében.
12. Az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül
nyilatkozik, a Magyar Államkincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről.
13. Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét az önkormányzati költségvetési
koncepciójának a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről.
14. Jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv elemi költségvetését.
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15.

Abban az esetben, ha év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli
szervezetnek ad át, vagy kötelező feladatellátása körében átvesz, a feladatmutatókhoz
kapcsolódó állami hozzájárulásának előirányzatát módosítja. A módosításra irányuló
kérelmét a feladat-, illetve intézményátadás-átvétel megelőző hónap 5. napjáig a szükséges
okmányokkal, a Magyar Államkincstár részére.
16. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott lemondás esetén a Magyar
Államkincstáron keresztül kezdeményezi az előirányzat módosítását, és egyidejűleg
megküldi a Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti
igazolást.
17. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti vizsgálatról, helyszíni
vizsgálatról készülő kincstári jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv
záradékában a Magyar Államkincstár javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a Magyar
Államkincstár által jogosulatlannak tartott támogatásról vagy támogatásrészről
lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás, amelyeknél a lemondás
tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak.
18. Az államháztartásról szóló törvényben szabályozott jegyzőkönyv megállapításaira
tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett
mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét.
19. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján a számára biztosított
normatív hozzájárulások vagy támogatások előirányzatáról lemond, és ezáltal a
központi költségvetés javára visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a lemondással
egyidejűleg nyilatkozik a Magyar Államkincstár számára arról, hogy a visszafizetési
kötelezettségét befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással
teljesíti-e.
20. Ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét – választása alapján – befizetéssel
teljesíti, akkor a Magyar Államkincstár értesítését követő nyolc napon belül megküldi a
Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.
21. Az elfogadott költségvetéséről a benyújtást határidőtől számított 30 napon belül az
államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatást ad.
22.
Megteszi az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben az
önkormányzati vagyon tekintetében a polgármester hatáskörébe utalt tulajdonosi
jognyilatkozatokat.
23. Gondoskodik a vagyon értékesítésére vagy hasznosítására vonatkozó pályázati
felhívás közzétételéről
24. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága
elleni védekezésről.
25. Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán- és közjogi
személyekkel.
26. A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a közlekedési hatósággal egyezteti.
27. Ha az indokolt, felhívja a közösségi közlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet,
tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások
javítására.
28. Elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és
veszélyére – a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a közút felett
és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés eltávolítását, amely
alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje vagy a közlekedést veszélyeztesse.
29. Gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen
környezet esztétikus és kulturált legyen.
30.
Köteles intézkedni a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kár
megtérítéséről a polgári jog általános szabályai szerint.
31. Gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről.
32.
Ellátja a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági
feladatokat.
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33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Gondoskodik a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének
megállapításáról.
Fenntartja a közérdek mértékéig a meder szabályozását és a partok védelmét szolgáló
létesítményeket.
Kérelemre elvégzi a közérdek mértékét meghaladó, a meder szabályzásával és a
partok védelmét szolgáló létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, vagy
hozzájárul ezek elvégezéséhez. Ellátja a mederszabályozási művek hatására keletkezett
feliszapolódásokkal kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti parti ingatlanok és az egyéb
törvényben meghatározott esetekben a korlátozottan hasznosíthatóság tényének az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos feladatokról.
Megtérítteti az önkormányzat által elvégzett eltávolítás költségét, ha az építmény
tulajdonosa a mederhasználati szerződés megszűnése esetén azt nem végzi el.
Gondoskodik a települési vízrendezési feladatok körében a természetes vízfolyások és
belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű
csapadékvíz-csatornák fenntartásáról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban
meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során a
tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.
Gondoskodik a fenntartási feladatok során különösen - a vízfolyás és csatornamedrek
vízszállító képességének megtartásáról, az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések,
burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, kapubejárók alatti csőátereszek
tisztántartásáról.
A beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást állít ki.
Közreműködik a veszély megszüntetésében víz vagy vízi létesítmény
elszennyeződése esetén.
Biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét, valamint a
lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátását.
Gondoskodik a település belterületén kóbor ebek befogásával, őrzésével,
értékesítésével, vagy kiirtásával, továbbá az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit
mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a
helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladatainak ellátása.
Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői, vagy használati jogának
átadásához a miniszter engedélyét.
Helyiséget biztosít a környezetvédelmi közmeghallgatás számára.
Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról.
Dönt az önkormányzati segélyekről a szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
Ágazati feladati körében adatokat köteles szolgáltatni az állami szervek számára.
Együttműködik a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve felügyelőségekkel a
fogyasztói érdekvédelem és minőségvédelem biztosítása érdekében és szükség esetén
tőlük vizsgálat folytatását kéri.
Dönt tárgyi eszköz leselejtezéséről, továbbá a leselejtezett tárgyi eszköz harmadik
személy részére történő ingyenes átruházásáról a 15 millió Ft-ot meg nem haladó
bekerülési értékű tárgyi eszközök esetében.

c) A képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az alábbi
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ügyekben hozhat döntést:
1.
A feladatok költségvetési szervek közötti átcsoportosítása esetén módosítja az érintettek
előirányzatát. A megállapított működési, felújítási, beruházási előirányzatokon belül – új feladat
felvétele nélkül – átcsoportosítást hajthat végre.
2.
Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló törvényben az önkormányzat részére megállapított véleményezési, illetőleg e
törvényben megállapított egyetértési jogkör gyakorlását.
3.
Dönt az önkormányzat vagy önkormányzat költségvetési szerve javára szóló,
tulajdonszerzéssel járó ingyenes felajánlás esetén a felajánlás elfogadásáról, amennyiben a
felajánlott vagyon forgalmi értéke a 15 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá, ha az ingyenes
felajánlás nem jár tulajdonszerzéssel.
4.
Egyetértését adja vagy megtagadja az állam által történő pályázati kiíráshoz, ha a kiírás
olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely a helyi
önkormányzatokról szóló előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van.
5.
Költségvetési szerv javára fennálló követelés esetén, eredménytelenül lezárult végrehajtási,
behajtási cselekményt követő, költségvetési szerv vezetője általi követelésről történő lemondást
jóváhagyja, amennyiben a követelés nettó összege az egymillió forintot meghaladja.
6.
A megállapított támogatásról az adóssal szerződést köt.
7.
Lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési bírálóbizottság írásos javaslata
alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve egyes szakaszait lezáró döntést.
8.
Nettó tízmillió forint összeg alatt jóváhagyja a beszerzési célokmányt.
9.
Meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben
szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről. A nemzetiségekhez tartozó gyermekek óvodai
nevelését ellátó köznevelési intézmény működési körzetének meghatározása előtt beszerzi a
nemzetiségi önkormányzatok a véleményét.
10. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai felvételének időpontjáról.
d) A polgármester a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület
hatáskörébe tartozó, alábbi önkormányzati ügyekben dönthet:
1.
dönt az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő esetekben, az éves költségvetési
rendeletben meghatározott összegű költségvetési tartalék Egymillió forintig terjedő
felhasználásáról, amelyről a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
2.
Az éves költségvetés elkészültéig dönt a költségvetési kiadásokról.
Indokolás
A rendeletmódosítás után a Képviselő-testület SzMSz-e pontosabbá, a jogszabályoknak jobban
megfelelőbbé és egyszerűbbé válik. Az állampolgárok és a képviselő-testület számára könnyebben
áttekinthető lesz, amelynek nyomán mindenki pontosabban megismerheti a jogait,
kötelezettségeit.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, és az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szükséges
meghatározni a saját szervezetére vonatkozó működési szabályokat.
A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, az önkormányzati rendelet megalkotására
történő utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
A rendelet módosításával együtt célszerű annak 4. függelékét is javítani, mert az abban szereplő
szakágazati besorolások megszűntek, helyüket – 2014. január 1-től – kormányzati funkciók
váltották fel a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján.
A fentiek miatt a 4. függeléket, amelyet a 62/2013. (V.29.) önkormányzati határozat határozott
meg, hatályon kívül kell helyezni, és helyette új határozatot kell hozni.
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16 óra 30 perckor belép Szabó Zoltán, alpolgármester.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet 4. függelékének megállapítása az önkormányzat kormányzati
funkcióiról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
kormányzati funkciót a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.
(XII.19.) 4. függelékeként az alábbiak szerint állapítja meg
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Hatályon kívül helyezi a 62/2013. (V.29.) önkormányzati határozatot.
Felelős: polgármester
határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A kiküldötthöz képest némi módosítással terjesztem elő a javaslatot, mert a kiküldés után még
egyszer átnéztük az előterjesztést, és részben technikai – számozásbeli, elírásbeli hibákat
javítottunk, részben módosítottuk, kiegészítettük. Ennek leglényegesebb eleme a következő
napirendi pontunkkal függ össze, a szociális rendelet módosításával, mert a Humánerőforrások
Bizottsága kérte a szociális rendelet módosítását, és ennek kapcsán a Humánerőforrások
Bizottság hatásköre bővült. Minden javítást pirossal jelöltem, azokat nyomon lehet követni. Az
előterjesztésnek a javított változást teszem fel szavazásra.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Szabó Zoltán, alpoglármester:

A 2. mellékletben a nemzetiségi önkormányzatokat nem kell megemlíteni?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:

Itt a civil szervezeteket kell megjelölni. A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos
együttműködést törvény íja elő. Ha nincs több kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület tagjainak száma hét, amelynek névsorát az 1. függelék tartalmazza.”
2. § A R. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a napirend tárgya szerint érdekelt személyek.”
3. § A R. 13. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) a 2. melléklet szerinti személyeket.”
4. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot – az ülés előtti legalább ötödik napon –
az Önkormányzat székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztett, valamint az önkormányzat
honlapján megjelentetett hirdetménnyel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét is. Az előterjesztéseket az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) szerint kell ismertetni.”
5. § A R. 17. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a 2. melléklet szerinti személyek”
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6. § A R. 17. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 2. melléklet szerinti személyeknek”
7. § A R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetékes bizottság elnöke, vagy képviselő tagja ismerteti a bizottság, illetve azok a
szervezetek, személyeknek, amelyeknek az indítvánnyal kapcsolatban véleményezési joguk van,
ismertetik az indítvánnyal kapcsolatok véleményüket.”
8. § A R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az előzetesen javasolt rendelet tervezetet, határozattervezetet tartalmazó dokumentum.”
9. § A R. 25. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei különösen:”
10. § A R. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szavazati és tanácskozási joggal rendelkezők az egyes napirendi pontokhoz írásban is
benyújthatják hozzászólásukat. Az írásos hozzászólást 2 eredeti példányban kell beterjeszteni.
Amennyiben az írásbeli hozzászólás benyújtója az ülésen nincs jelen, azt az ülés vezetője köteles
felolvasni.
11. § A R. 31. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítésű vagyontárgynak, a közvetlenül
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgáló szerepe
megszűnése utáni, üzleti vagyonná nyilvánítása,”
12. § A R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A Képviselő-testület tagja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. §
(2) bekezdés a) pontja szerint kérdést tehet fel.”
13. § A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) A képviselő-testület üléséről két eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a távol maradt képviselők
nevét, a tanácskozási joggal megjelent résztvevők nevét, napirendenként az előadó nevét,
felszólalásának jogcímét, a határozathozatal módját és érdemét, külön indítványra a kisebbségi
véleményt, a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására, az elhangzott kérdéseket, valamint
az azokkal kapcsolatos döntéseket, az esetleges titkos szavazás jegyzőkönyvét, az intézkedéseket, a
lakosság részéről megjelent vendégek számát, és az önkormányzat pecsétjét.”
14. § A R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell az Mötv. 52. §-ában
meghatározottakon kívül a jelenléti ívet, és ha a képviselő a hozzászólását írásban nyújtotta be, az
erről szóló irományt.”
15. § A R. 43. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) a 2. melléklet 1. pontja szerinti személyek.”
16. § A R. 50. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) „A Humánerőforrások Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott szociális feladatokat,
továbbá véleményező és előkészítő feladatokat lát el
ca) az önkormányzati köznevelési intézmények felügyelete,
működésük gazdaságossá tétele és átalakításuk érdekében,
cb) az egészségügyi jellegű rendelet-, határozat- és szerződéstervezetek
esetében,
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cc) a település egészségügyi ellátása ügyeiben,
cd) az egészségügyet érintő regionális döntésekben,
ce) a települési kultúra, a nemzetiségi és vallásügyekben,
cf) a települési sportügyekben és sportlétesítményekkel összefüggő
ügyekben,
cg) a civil kapcsolatokkal összefüggő ügyekben,
ch) a bűnmegelőzés érdekében,
ci) a nemzetiségi ügyekben,
és dönt a beiskolázási kérelmek ügyében.”
17. § A R. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a 2.
melléklet szerinti személyek.”
18. § A R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § A polgármester - az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenően – eljár a 4. melléklet a)
pontjában meghatározott ügyekben.
19. § A R. 60. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A polgármester átruházott hatáskörében dönt a 4. melléklet b) pontjában meghatározott
ügyekben.
(2) Ha a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést
hozhat a 4. melléklet c) pontjában meghatározott ügyekben.
(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, dönthet a két ülés közötti
időszakban a 4. mellékelt d) pontjában meghatározott ügyekben felmerülő, halaszthatatlan, a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.”
20. § A R. 82. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) Az Önkormányzat vagyonának növelése érdekében részt vehet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott gazdasági társaságokban, de a
gazdasági társaságban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően
gazdasági elemzést kell készíteni.”
21. § A R. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A településen működő települési nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat) és nemzetiségi egyesület a nemzetiséget érintő, írásbeli javaslattal,
kezdeményezéssel élhet, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles tárgyalni. A
javaslatot, kezdeményezést a polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez eljuttatni.”
22. § A R. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határozatát a nemzetiségi önkormányzat, a polgármesteren
keresztül, írásban küldi meg a képviselő-testületnek.”
23. § A R. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a polgármesteren keresztül rendszeresen kapcsolatot tart a településen
működő civil szervezetekkel. A 2. melléklet szerinti civil szervezetek a települést érintő írásbeli
javaslattal, kezdeményezéssel élhetnek, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles
tárgyalni. A javaslatot, kezdeményezést polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez
eljuttatni.”

35
24. § A R. ezen rendelet 1. és 2. mellékletével egészül ki.
25. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
26. § Hatályát veszti a 8. § (2) bekezdés, a 41. § (1) bekezdés, a 44. § (2) bekezdés, 76. §-a, a 91. § (1)
bekezdés.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

melléklet /2014. (VII. ) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
1.

2.
3.
4.
5.

Mány Község Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek
képviselői:
a) Mányi Testgyakorlók Köre SE,
b) Mányi Polgárőr Egyesület.
Területileg illetékes védőnői szolgálat képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes képviselője,
A Magyar Orvosi Kamara képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
A Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának vezetője.
2. melléklet a /2014. ( VII. ) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

a) A polgármester az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenő feladatai:
1.
ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat;
2.
véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben;
3.
nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek;
4.
gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait
hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység
kialakításáról;
5.
irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét,
b) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1.
évi Kétmillió forint összeghatárig - az elfogadott költségvetésben meghatározott
feladatokra - önállóan köthet szerződéseket;
2.
első fokon eljár az önkormányzati hatósági ügyekben.
3.
átruházott hatáskörében dönt az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott
mértékű polgármesteri keret felhasználásáról,
4.
Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására.
5. Dönt banki szolgáltatások igénybe vételéről.
6. Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás
kivételével.
7. Visszafizetteti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves
költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15
napon belül.
8. Megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően
– a Magyar Államkincstár útján a központi költségvetésből.
9. Év közben a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről lemondhat, valamint pótlólagos
igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

A tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően – külön jogszabályban
meghatározott időpontig – az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal
elszámol.
Intézkedik a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben az azonnali beszedési
megbízás teljesülése érdekében.
Az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül
nyilatkozik, a Magyar Államkincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről.
Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét az önkormányzati költségvetési
koncepciójának a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről.
Jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv elemi költségvetését.
Abban az esetben, ha év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli
szervezetnek ad át, vagy kötelező feladatellátása körében átvesz, a feladatmutatókhoz
kapcsolódó állami hozzájárulásának előirányzatát módosítja. A módosításra irányuló
kérelmét a feladat-, illetve intézményátadás-átvétel megelőző hónap 5. napjáig a szükséges
okmányokkal, a Magyar Államkincstár részére.
16. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott lemondás esetén a Magyar
Államkincstáron keresztül kezdeményezi az előirányzat módosítását, és egyidejűleg
megküldi a Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti
igazolást.
17. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti vizsgálatról, helyszíni
vizsgálatról készülő kincstári jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv
záradékában a Magyar Államkincstár javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a Magyar
Államkincstár által jogosulatlannak tartott támogatásról vagy támogatásrészről
lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás, amelyeknél a lemondás
tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak.
18. Az államháztartásról szóló törvényben szabályozott jegyzőkönyv megállapításaira
tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett
mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét.
19. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján a számára biztosított
normatív hozzájárulások vagy támogatások előirányzatáról lemond, és ezáltal a
központi költségvetés javára visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a lemondással
egyidejűleg nyilatkozik a Magyar Államkincstár számára arról, hogy a visszafizetési
kötelezettségét befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással
teljesíti-e.
20. Ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét – választása alapján – befizetéssel
teljesíti, akkor a Magyar Államkincstár értesítését követő nyolc napon belül megküldi a
Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.
21. Az elfogadott költségvetéséről a benyújtást határidőtől számított 30 napon belül az
államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatást ad.
22.
Megteszi az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben az
önkormányzati vagyon tekintetében a polgármester hatáskörébe utalt tulajdonosi
jognyilatkozatokat.
23. Gondoskodik a vagyon értékesítésére vagy hasznosítására vonatkozó pályázati
felhívás közzétételéről
24. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága
elleni védekezésről.
25. Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán- és közjogi
személyekkel.
26. A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a közlekedési hatósággal egyezteti.
27. Ha az indokolt, felhívja a közösségi közlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet,
tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások
javítására.
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

Elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és
veszélyére – a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a közút felett
és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés eltávolítását, amely
alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje vagy a közlekedést veszélyeztesse.
Gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen
környezet esztétikus és kulturált legyen.
Köteles intézkedni a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kár
megtérítéséről a polgári jog általános szabályai szerint.
Gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről.
Ellátja a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági
feladatokat.
Gondoskodik a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének
megállapításáról.
Fenntartja a közérdek mértékéig a meder szabályozását és a partok védelmét szolgáló
létesítményeket.
Kérelemre elvégzi a közérdek mértékét meghaladó, a meder szabályzásával és a
partok védelmét szolgáló létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, vagy
hozzájárul ezek elvégezéséhez. Ellátja a mederszabályozási művek hatására keletkezett
feliszapolódásokkal kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti parti ingatlanok és az egyéb
törvényben meghatározott esetekben a korlátozottan hasznosíthatóság tényének az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos feladatokról.
Megtérítteti az önkormányzat által elvégzett eltávolítás költségét, ha az építmény
tulajdonosa a mederhasználati szerződés megszűnése esetén azt nem végzi el.
Gondoskodik a települési vízrendezési feladatok körében a természetes vízfolyások és
belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű
csapadékvíz-csatornák fenntartásáról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban
meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során a
tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.
Gondoskodik a fenntartási feladatok során különösen - a vízfolyás és csatornamedrek
vízszállító képességének megtartásáról, az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések,
burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, kapubejárók alatti csőátereszek
tisztántartásáról.
A beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást állít ki.
Közreműködik a veszély megszüntetésében víz vagy vízi létesítmény
elszennyeződése esetén.
Biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét, valamint a
lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátását.
Gondoskodik a település belterületén kóbor ebek befogásával, őrzésével,
értékesítésével, vagy kiirtásával, továbbá az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit
mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a
helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladatainak ellátása.
Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői, vagy használati jogának
átadásához a miniszter engedélyét.
Helyiséget biztosít a környezetvédelmi közmeghallgatás számára.
Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról.
Dönt az önkormányzati segélyekről a szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.)
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önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
49. Ágazati feladati körében adatokat köteles szolgáltatni az állami szervek számára.
50. Együttműködik a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve felügyelőségekkel a
fogyasztói érdekvédelem és minőségvédelem biztosítása érdekében és szükség esetén
tőlük vizsgálat folytatását kéri.
51. Dönt tárgyi eszköz leselejtezéséről, továbbá a leselejtezett tárgyi eszköz harmadik
személy részére történő ingyenes átruházásáról a 15 millió Ft-ot meg nem haladó
bekerülési értékű tárgyi eszközök esetében.
c) A képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az alábbi
ügyekben hozhat döntést:
1.
A feladatok költségvetési szervek közötti átcsoportosítása esetén módosítja az érintettek
előirányzatát. A megállapított működési, felújítási, beruházási előirányzatokon belül – új feladat
felvétele nélkül – átcsoportosítást hajthat végre.
2.
Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló törvényben az önkormányzat részére megállapított véleményezési, illetőleg e
törvényben megállapított egyetértési jogkör gyakorlását.
3.
Dönt az önkormányzat vagy önkormányzat költségvetési szerve javára szóló,
tulajdonszerzéssel járó ingyenes felajánlás esetén a felajánlás elfogadásáról, amennyiben a
felajánlott vagyon forgalmi értéke a 15 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá, ha az ingyenes
felajánlás nem jár tulajdonszerzéssel.
4.
Egyetértését adja vagy megtagadja az állam által történő pályázati kiíráshoz, ha a kiírás
olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely a helyi
önkormányzatokról szóló előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van.
5.
Költségvetési szerv javára fennálló követelés esetén, eredménytelenül lezárult végrehajtási,
behajtási cselekményt követő, költségvetési szerv vezetője általi követelésről történő lemondást
jóváhagyja, amennyiben a követelés nettó összege az egymillió forintot meghaladja.
6.
A megállapított támogatásról az adóssal szerződést köt.
7.
Lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési bírálóbizottság írásos javaslata
alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve egyes szakaszait lezáró döntést.
8.
Nettó tízmillió forint összeg alatt jóváhagyja a beszerzési célokmányt.
9.
Meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben
szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről. A nemzetiségekhez tartozó gyermekek óvodai
nevelését ellátó köznevelési intézmény működési körzetének meghatározása előtt beszerzi a
nemzetiségi önkormányzatok a véleményét.
10. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai felvételének időpontjáról.
d) A polgármester a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület
hatáskörébe tartozó, alábbi önkormányzati ügyekben dönthet:
1.
dönt az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő esetekben, az éves költségvetési
rendeletben meghatározott összegű költségvetési tartalék Egymillió forintig terjedő
felhasználásáról, amelyről a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
2.
Az éves költségvetés elkészültéig dönt a költségvetési kiadásokról.
Indokolás
A rendeletmódosítás után a Képviselő-testület SzMSz-e pontosabbá, a jogszabályoknak jobban
megfelelőbbé és egyszerűbbé válik. Az állampolgárok és a képviselő-testület számára könnyebben
áttekinthető lesz, amelynek nyomán mindenki pontosabban megismerheti a jogait, kötelezettségeit.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
és az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szükséges meghatározni a saját
szervezetére vonatkozó működési szabályokat.
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A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, az önkormányzati rendelet megalkotására történő
utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata a fent ismertetett határozati javaslattal
kapcsolatban? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:

82/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet 4. függelékének megállapítása az önkormányzat kormányzati funkcióiról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
kormányzati funkciót a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.
(XII.19.) 4. függelékeként az alábbiak szerint állapítja meg
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Hatályon kívül helyezi a 62/2013. (V.29.) önkormányzati határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont: A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Bálint Istvánné, a Humánerőfforások Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Humánerőforrások Bizottság legutóbbi, augusztusi ülésén, az iskolakezdés közeledésének okán
merült fel az a javaslat, hogy a szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletben szabályozott önkormányzati segély a gyermekek iskolakezdésének megkönnyítésének
címén is adható legyen.
Mivel a javaslatot indokoltnak találta a Bizottság, javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a
fenti önkormányzati rendelet módosításával az iskolakezdési támogatás is az önkormányzati
segély nyújtásának egyik pénzbeli formája legyen. Javasolja továbbá, hogy az általánostól eltérően,
ennek a segélyformának az elbírálásának hatáskörét ne a polgármesterre, hanem a
Humánerőforrások Bizottságára ruházza át a Tisztelt Képviselő-testület. Az önkormányzati
segélyek tekintetében a polgármesterre történő hatáskör telepítést a többi segély formánál azért
indokolt, mert azokra az igény egész évben, illetve huzamosabb időn keresztül, rendszeresen
jelentkeznek. Az igények elbírálási határideje 15 nap, amelyet a Bizottság összehívásával járó
nehézségek miatt nem tudnánk teljesíteni. Az iskolakezdési támogatás egy évben egyszer, előre
kiszámítható időpontban jelentkezik, amelyet az egyébként is ülésező Bizottság el tud bírálni.
Javasolja továbbá a Bizottság, hogy a támogatás összegét sávosan, az beiskolázandó gyermekek
számának figyelembevételével határozza meg a Tisztelt Képviselő-testület.
A fent részletezettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bizottság javaslatát a
rendelet módosításának elfogadásával támogatni szíveskedjék.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendelet módosítása
Társadalmi hatás
A rendelet módosításának társadalmi hatása abban rejlik,
hogy elismeri az önkormányzat, hogy a gyermekek
beiskolázása nagy anyagi terhet ró az amúgy is nehezebb
anyagi körülmények között élő családoknak. A támogatási
összeghatárok sávos meghatározásával figyelembe veszi a
beiskolázandó gyermekek számát is. A rendeletmódosítással
a több gyermeket nevelők vállalását nem csak anyagilag, de
erkölcsileg is el kívánja ismerni, de figyelembe veszi, hogy
az egy családban élő, különböző évfolyamokba járók
gyermekek egymástól a „megörökölnek” még használható
iskolaszereket.
Gazdasági hatás
Az önkormányzat gazdálkodására nincs kihatással.
Költségvetési hatás
Költségvetési hatása nincs, mert ez a segélyformát is az
önkormányzati segélyekre már meghatározott keretből kell
kifizetni.
Környezeti következmények
Nincsenek.
Egészségi következmények
Nincsenek.
Adminisztrációs terhek
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
nincs hatása.
A rendelet megalkotásának
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
szükségessége
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 1993. évi
III. törvény 132. § 4. § g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Humánerőforrságok Bizottság javaslatára.
A jogalkotás elmaradásának
A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye,
várható következményei
hogy az beiskolázási időszakban nyújtott pénzbeli támogatás
nem venhetné fegyelembe az ekkor a családokra háruló
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anyagi terhek tényleges mértékét.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.
Tervezet!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (VIII. ) önkormányzati rendelete
szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 1993. évi III. törvény 132. § 4. § g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a következőt rendeli el:
1. § A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A pénzbeli támogatás
a) átmeneti segélyként,
b) temetési segélyként és
c) gyógyszer vásárlás
d) az iskolakezdés megkönnyítése céljára
nyújtható.”
2. § A R. a következő 21/A. §-al egészül ki:
„21/A. § (1) Az iskolakezdés megkönnyítése érdekében a Humánerőforrások Bizottsága
iskolakezdési támogatást nyújthat a 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő
kérelmező részére.
(2) Az iskolakezdési támogatás mértéke
a) egy gyermek beiskolázása esetén 5.000,- Ft és 7.500,- Ft közötti összeg,
b) a második gyermek beiskolázása esetén 2.500,- Ft és 5.000,- Ft közötti összeg,
c) a harmadik és minden további gyermek beiskolázása esetén 0-2.500,- Ft közötti összeg.
(3) Az általános iskola első és a köziskola első évfolyamát kezdő gyermek után 7.500,- és 8410.000,Ft közötti összeg adható.
(4) Az iskolakezdési támogatásra irányuló kérelmet minden év augusztus 10. és szeptember 10.
között lehet benyújtani.
(5) Az iskolakezdési támogatást a jelen rendelet 1., 7., 8., 9. mellékletének felhasználásával kell
kérelmezni, és a 9. melléklet felhasználásával kell elszámolni. A kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a segélyt beiskolázás céljára kérik, és meg kell jelölni, hogy a gyermek iskola hányadik évfolyamát
fogja elkezdeni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Indokolás
A rendelet módosításával az önkormányzat elismeri, hogy a gyermekek beiskolázása nagy anyagi
terhet ró az amúgy is nehezebb anyagi körülmények között élő családoknak. A támogatási
összeghatárok sávos meghatározásával figyelembe veszi a beiskolázandó gyermekek számát is. A
rendeletmódosítással a több gyermeket nevelők vállalását nem csak anyagilag, de erkölcsileg is el
kívánja ismerni, de figyelembe veszi, hogy az egy családban élő, különböző évfolyamokba járók
gyermekek egymástól a „megörökölnek” még használható iskolaszereket.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Megjegyezni kívánom, hogy azért jelöltük meg a kérelem beadására ezt az az időpontot, hogy két
ülésben el lehessen bírálni a kérelmeket, a törvényi határidő alatt.
Fuchs János, képviselő:
Mi indokolja, hogy ezt az egy segélyezési formát kivegye testület a polgármester kezéből, ha már
egyszer úgy döntöttünk, hogy a polgármester járjon el az önkormányzati segélyezési ügyekben?
Bálint Istvánné, a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
A bizottság roma nemzetiségű tagja kérte a módosítást, mivel nekik nagyobb rálátásuk van a
családok körülményeire, több szem többet lát alapon, nekik legyen beleszólásuk a beiskolázási
segély elosztásában. Igazságosabbnak is találtuk mi is, ha döntést többen hozzák meg ebben a
kérdésben. És tehermentesítést jelent a polgármester részére.
Fuchs János, képviselő:
Most is meg van a lehetősége a polgármesternek, hogy megkérdezze a döntés előtt a nemzetiségi
önkormányzatot.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Én is részt vettem a bizottság ülésén, és helyesnek tartom a kérést, mert így nagyobb körben
ismerik a kérelmezőket. Sok kérelem érkezik iskolakezdéskor, és a nagyobb tömegű kérelmet így
jobban el lehet így bírálni. Ezt a segélyformát azok is igénylik, akik nem szoktak egyébként
segélyeket kérni, ezért nem is ismerek mindenkit. A Humánerőforrások Bizottság tagjai több
embert ismernek a kérelmezők közül, mint én. A döntés is mérlegelő, ezért jobb ha többen döntik
el. Továbbá családonként meg is haladja a 10e forintos mértéket, amely fölött a polgármester
rendelkezhet.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Milyen költségvetési vonzata vannak ennek a segélyezési formának?
Bálint Istvánné, a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
Az önkormányzati segély keretből lesz kifizetve, és csak az önkormányzati segélyre jogosultak
kaphatnak. Kb. 150e forintot jelent a keretből. Mi sem erre, hanem inkább az év végi tüzelősegélyre
akarunk összpontosítani. Az érinti nagyobb körben a családokat, arra van nagyobb szükség.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Ez pénzbeli kifizetést jelent? Hány embert érint?
Bálint Istvánné, a Humánerőforrások Bizottság elnöke:
Pénzbeli kifizetést jelent, és 26 gyermeket, kb. 16 családból érint a segély. Az a tapasztalatom, hogy
a Mátyás telepi szülők igyekeznek, hogy megfelelő minőségű eszközökkel rendelkezzenek a
gyerekek, és tisztán járnak iskolába. Tehát a segélyt valóban a gyerekre költik. De én, mint a helyi
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iskola tanára, látnám is ha nem. Így tudni fogom, hogy ki kapott iskolakezdési segély, és tényleg a
gyerekre költött-e.
Varga Mihály, képviselő:
Alaposan megtárgyaltuk az ügyet, szóba került az utalvány is, de úgy találtuk, hogy a pénzbeli
kifizetés a legjobb.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Ha több kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2014. (VIII. ) önkormányzati rendelete
szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 1993. évi III. törvény 132. § 4. § g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a következőt rendeli el:
1. § A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A pénzbeli támogatás
a) átmeneti segélyként,
b) temetési segélyként és
c) gyógyszer vásárlás
d) az iskolakezdés megkönnyítése céljára
nyújtható.”
2. § A R. a következő 21/A. §-al egészül ki:
„21/A. § (1) Az iskolakezdés megkönnyítése érdekében a Humánerőforrások Bizottsága
iskolakezdési támogatást nyújthat a 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő
kérelmező részére.
(2) Az iskolakezdési támogatás mértéke
a) egy gyermek beiskolázása esetén 5.000,- Ft és 7.500,- Ft közötti összeg,
b) a második gyermek beiskolázása esetén 2.500,- Ft és 5.000,- Ft közötti összeg,
c) a harmadik és minden további gyermek beiskolázása esetén 0-2.500,- Ft közötti összeg.
(3) Az általános iskola első és a köziskola első évfolyamát kezdő gyermek után 7.500,- és 8410.000,Ft közötti összeg adható.
(4) Az iskolakezdési támogatásra irányuló kérelmet minden év augusztus 10. és szeptember 10.
között lehet benyújtani.
(5) Az iskolakezdési támogatást a jelen rendelet 1., 7., 8., 9. mellékletének felhasználásával kell
kérelmezni, és a 9. melléklet felhasználásával kell elszámolni. A kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a segélyt beiskolázás céljára kérik, és meg kell jelölni, hogy a gyermek iskola hányadik évfolyamát
fogja elkezdeni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Indokolás
A rendelet módosításával az önkormányzat elismeri, hogy a gyermekek beiskolázása nagy anyagi
terhet ró az amúgy is nehezebb anyagi körülmények között élő családoknak. A támogatási
összeghatárok sávos meghatározásával figyelembe veszi a beiskolázandó gyermekek számát is. A
rendeletmódosítással a több gyermeket nevelők vállalását nem csak anyagilag, de erkölcsileg is el
kívánja ismerni, de figyelembe veszi, hogy az egy családban élő, különböző évfolyamokba járók
gyermekek egymástól a „megörökölnek” még használható iskolaszereket.

6. napirendi pont: Adás-vételi szerződés kötése Anna Szabóval és Isabella Helene Kaloussal
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a 2014. június 25-én tartott képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatot hozta:
77/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Mány belterület 1078. és 1079. hrsz.-ú ingatlanok vételi ajánlatáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Isabella Helene
Kalous és Anna Szabó eladási ajánlatát a Mány belterület,1078. hrsz.-ú, 332 m2 alapterületű és a
Mány belterület, 1079. hrsz.-ú, 1197 m2 alapterületű ingatlanokra, összesen 152.900,- Ft, azaz
Egyszázötvenkettőezer kilencszáz forint vételáron.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötése érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
A határozatnak megfelelően megkezdődött a szerződéskötés előkészítése. Dr. Presser Gábor
ügyvéddel felvettem a kapcsolatot, aki megküldte a szerződéstervezetet. A tervezetet átnéztük, és
kisebb javítások érdekében visszaküldtük az ügyvéd részére. A kérésünknek megfelelően javított
szerződéstervezetet terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat:
Tárgy: Adás-vételi szerződés kötése Anna Szabóval és Isabella Helene Kaloussal
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Anna Szabóval és az
Isabella Helene Kaloussal kötendő adásvételi szerződést az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kaufsvertrag
Adásvételi szerződés
der zustande kam einerseits zwischen
1.
Dipl-Ing. Anna Szabó, (geb. Anna Szabo, Wien, 09. 06. 1975.., Name der Mutter:
Schmidt Erika Mária, Wohnort: 41460 Neuss, Breite Strasse 57. Deutschland, Steuernummer:
8396056420), vertretet bei Isabella Helene Kalous, (geb. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 27. 07.
1969., Name der Mutter: Schmidt Erika Mária, Wohnort: 1230 Wien, Ketzergasse 125-127.
2/12., Steuernummer: 8374625279 ) und Isabella Helene Kalous, (geb. Isabella Helene Szabo,
Wien 9, 27. 07. 1969., Name der Mutter: Schmidt Erika Mária, Wohnort: 1230 Wien, Ketzergasse
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125-127. 2/12., Steuernummer: 8374625279 ) als Verkäufer (im weiteren: Verkäufer);
anderseits zwischen
Gemeinde Mány (Stammsitz: 2065 Mány, Rákóczi utca 67., Vertreter: Ugron Zoltán Gábor
Bürgermeister, Steuernummer: 15727536-2-07, Registrierungsnummer: 727530) als Käufer (im
weiteren: Käufer).
amely létrejött
Dipl-Ing. Anna Szabó, (szül. Anna Szabo, Wien, 1975. június 09., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme:
41460 Neuss, Breite Strasse 57. Deutschland, adóazonosítója: 8396056420), képviseli: Isabella Helene
Kalous, (szül. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 1969. július 27., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme: 1230
Wien, Ketzergasse 125-127. 2/12., adóazonosítója: 8374625279) meghatalmazott és Isabella Helene
Kalous, (szül. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 1969. július 27., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme: 1230
Wien, Ketzergasse 125-127. 2/12., adóazonosítója: 8374625279) mint eladók (a továbbiakban eladók);
valamint
Mány Község Önkormányzata (Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi utca 67., képviseli: Ugron Zoltán
Gábor polgármester, adószáma: 15727536-2-07, törzsszáma: 727530) mint vevő (a továbbiakban vevő)
között az alábbi feltételekkel.
2. Verkäufern sind besitzern im Verhältnis von 1/2-1/2 von der Liegenschaften, die beim
Grundbuchamt in Mány unter der Parzellennummer 1078 und 1079 registriert sind.
Eladók 1/2-1/2 arányú tulajdonát képezi a Bicskei Körzeti Földhivatalnál Mány 1078. és 1079. helyrajzi
szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlanok.
3. Verkäufer verkaufen mit diesem Vertrag die im 2. Punkt bestimmte Liegenschaften für 100
HUF/m2, dass heisst einhundert Forint pro Quadratmeter, mit all ihrer Ausstattung und
Zubehör. Verkäufer willigen mit der Unterzeichnung dieses Vertrags endgültig und
unwiderruflich ein, dass der Käufer Ihr Eigentumsrecht im Verhältnis 1/1 bei dem
zuständigen Grundbuchamt unter dem Rechtstitel Verkäufung eintragen lässt. Der Käufer
muss bis 31. Juli 2014. den ganzen Kaufpreis mit Banküberwiesung bezahlen aufs Bankkonto
10102914-70633800-01003009 (Besitzer: Isabella Helene Kalous Budapest Bank AG Ungarn), nur
so werden die Verkaufern kiene weitere Forderungen gegen Ihn haben. Der Anwalt darf
diesen Vertrag aussschliesslich nur dann zur Grundbuchamt eingeben als der Kaufer den Fact
der Überwiesung für ihn bestätigt hat.
Eladók jelen szerződéssel eladják a 2. pontban foglalt ingatlanokat 100 Ft/m 2, azaz száz
forint/négyzetméter vételáron, annak minden berendezésével és tartozékával együtt. Eladók a jelen
szerződés aláírásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a vevő a
tulajdonjogát 1/1 arányban az illetékes földhivatalnál adásvétel jogcímén bejegyeztesse a
Mány 1078 és Mány 1079 helyrajziszámú ingatlanokra. A vevő a teljes vételárat banki átutalással
2014. július 31-ig köteles megfizetni a 10102914-70633800-01003009 számú bankszámlára (Budapest
Bank, számlatulajdonos: Isabella Helene Kalous), ezt követően az eladóknak semmiféle további
követelésük nincs a vevővel szemben. A jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd jelen szerződést kizárólag a
teljes vételár hiánytalan átutalásának vevői igazolásával jogosult az illetékes Földhivatalhoz benyújtani.
4.
Der Käufer darf nach der Überweisung des Kaufpreis die Liegenschaften in Besitz
nehmen. Die Liegenschaften sind nicht bewohnt oder benutzt zur Zeit niemanden. Die
Besitzübergabe geschieht ohne der Übergabe aller Schlüssel, weil die Liegenschaften
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Unverzäunt sind.
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetését követő napon léphet. Az ingatlan jelenleg nem
lakott és senki nem használja. A birtokba a kulcsok átadása nélkül történik, mivel az ingatlanok
nincsenek bekerítve.
5.
Der Käufer trägt die Kosten für die Instandhaltung der Liegenschaften ab dem nächsten
Tag nach der Besitzübernahme, er trägt auch die Kosten für die Benutzung, und trägt die
öffentlichen Lasten, weiterhin übt er sämtliche Rechte, die wegen Eigentumsrecht bestehen,
aus. Falls vor der Besitzübernahme irgendeine Schuld gegenüber einem Kommunalbetrieb
oder irgendeine öffentliche Schuld bestehen bleibt, so ist der Käufer berechtigt, dies zu Lasten
des Verkäufers auszuzahlen.
Vevő a birtokba lépés napját követő naptól viseli a dolog fenntartásával járó terheket, terhelik őt a dolog
használatával kapcsolatos költségek, és viseli a dologhoz fűződő közterheket is, továbbá gyakorolja a
tulajdonjogából fakadó valamennyi jogot. Amennyiben a birtokba adás előtt bárminemű közüzemi-, vagy
köztartozás fennmaradna, úgy azt a vevő az eladók terhére jogosult kielégíttetni.
6.
Verkäufer erklären, dass die Liegenschaft Mány 1078. prozeß-, lasten- und anspruchsfrei
ist. Verkäufer erklären, dass die Liegenschaft Mány 1079. prozeß-, lasten- und anspruchsfrei ist
mit der Ausnhme von Leitungsrecht der E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. und
Leitungsrecht der Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Verkäufer erklärt, dass die Liegenschaften zur
Zeit nicht bewohnt sind. Verkäufer gewährleistet dafür, dass die genannte Liegenschaften kein
Sitz oder Standort von Wirtschaftsgesellschaften oder anderen Unternehmen sind.
Eladók kijelentik, hogy a Mány 1078 hrsz. ingatlan per-, teher- és igénymentes, míg a Mány 1079 hrsz.
ingatlant az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára és az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javára
bejegyzett vezetékjogok terhelik. Eladók kijelentik, hogy az ingatlanokat jelenleg senki nem lakja. Eladók
szavatolnak azért, hogy a nevezett ingatlan nem szolgál sem szék-, sem telephelyéül semminemű
gazdasági társaságnak vagy egyéb vállalkozásnak.
7.
Die Vertragspartner erklären, dass sie bei den im Vertrag nicht geregelten Fragen das
Zivilgesetzbuch, besonders dessen Gesetzbestimmungen bezüglich der Verkaufung als
maßgebend betrachten.
A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen,
annak adásvételre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
8.
Isabella Helene Kalous erklärt, dass sie volljährigere, handlungsfähige, österreihische
Staatsbürger ist. Dipl-Ing Anna Szabó erklärt, dass sie volljährigere, handlungsfähige,
österreichische Staatsbürger ist. Der Kaufer erklart dass er ungarische Gemeinde ist. Die
Übertragung des Eigentumrechts der Liegenschaft hindern und beschränken keine
Rechtsgrundbestimmung. Die Vertragspartner erklären, dass sie sämtliche Kosten und
Gebühren, die in Folge der Käufung auftreten, die Verkäufern tragen.
Isabella Helene Kalous kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes, osztrák állampolgár, Dipl-Ing Anna
Szabó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes osztrák állampolgár. Vevő kijelenti, hogy magyarországi
települési önkormányzat. Az ingatlan tulajdonjogának átruházását jogszabályi rendelkezések nem
akadályozzák, és nem korlátozzák. A Felek kijelentik, hogy az adásvétel következtében felmerülő
valamennyi költséget és díjat az eladó viseli.
9.
Dieser Vertrag wurde in ungarischer und deutscher Sprache in 10 originalen erstellt, bei
Auslegungsfragen ist die ungarische Variante maßgebend. Mit der Unterzeichnung dieses
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Vertrags bevollmächtigen zugleich die Vertragspartner Herrn Rechtsanwalt dr. Presser Zoltán
Tibor, dass er bei dem Grundbuchamt Kreisverwaltung Bicske die Vertragspartner mit voller
Befugnis vertritt. Diesen Vertrag nehmen die Vertragspartner mit ihrer Unterschrift als prezise
Tatbestandbeschreibung an.
Jelen szerződés magyar és német nyelven készült el, azonban a jogértelmezés tekintetében a felek
mindenkor a magyar változatot tekintik irányadónak. Felek jelen szerződés elkészítésével és
ellenjegyzésével megbízzák dr. Presser Zoltán Tibor egyéni ügyvédet, továbbá meghatalmazzák arra
is, hogy a szerződéssel kapcsolatos földhivatali ügyintézést ellássa. Felek a jelen adásvételi
szerződést egyben akaratuknak megfelelő tényvázlatként is elismerik.
10. Die Vertragspartner haben den vorliegenden Käufungsvertrag, der aus 2 nummerierten
Seiten besteht, und in 10 Originalen fertig gestellt wurde, als mit ihrem Willen
übereinstimmend, eigenhändig, genehmigend unterschrieben.
Szerződő felek a jelen 2 számozott oldalból álló adásvételi szerződést, amely készült 10, azaz tíz eredeti
példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Mány, 2014.

. az eladók és Mány, 2014.

Dipl. Ing. Anna Szabó
Eladó
képv: Isabella Helene Kalous

a vevő részéről
Isabella Helene Kalous
Eladó

Mány Község Önkormányzata
képv.: Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Vevő
Ellenjegyzem (gegengezeichnet) Mány 2014.
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
83/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Adás-vételi szerződés kötése Anna Szabóval és Isabella Helene Kaloussal
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Anna Szabóval és az
Isabella Helene Kaloussal kötendő adásvételi szerződést az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kaufsvertrag
Adásvételi szerződés
der zustande kam einerseits zwischen
1.
Dipl-Ing. Anna Szabó, (geb. Anna Szabo, Wien, 09. 06. 1975.., Name der Mutter:
Schmidt Erika Mária, Wohnort: 41460 Neuss, Breite Strasse 57. Deutschland, Steuernummer:
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8396056420), vertretet bei Isabella Helene Kalous, (geb. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 27. 07.
1969., Name der Mutter: Schmidt Erika Mária, Wohnort: 1230 Wien, Ketzergasse 125-127.
2/12., Steuernummer: 8374625279 ) und Isabella Helene Kalous, (geb. Isabella Helene Szabo,
Wien 9, 27. 07. 1969., Name der Mutter: Schmidt Erika Mária, Wohnort: 1230 Wien, Ketzergasse
125-127. 2/12., Steuernummer: 8374625279 ) als Verkäufer (im weiteren: Verkäufer);
anderseits zwischen
Gemeinde Mány (Stammsitz: 2065 Mány, Rákóczi utca 67., Vertreter: Ugron Zoltán Gábor
Bürgermeister, Steuernummer: 15727536-2-07, Registrierungsnummer: 727530) als Käufer (im
weiteren: Käufer).
amely létrejött
Dipl-Ing. Anna Szabó, (szül. Anna Szabo, Wien, 1975. június 09., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme:
41460 Neuss, Breite Strasse 57. Deutschland, adóazonosítója: 8396056420), képviseli: Isabella Helene
Kalous, (szül. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 1969. július 27., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme: 1230
Wien, Ketzergasse 125-127. 2/12., adóazonosítója: 8374625279) meghatalmazott és Isabella Helene
Kalous, (szül. Isabella Helene Szabo, Wien 9, 1969. július 27., an: Schmidt Erika Mária, lakcíme: 1230
Wien, Ketzergasse 125-127. 2/12., adóazonosítója: 8374625279) mint eladók (a továbbiakban eladók);
valamint
Mány Község Önkormányzata (Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi utca 67., képviseli: Ugron Zoltán
Gábor polgármester, adószáma: 15727536-2-07, törzsszáma: 727530) mint vevő (a továbbiakban vevő)
között az alábbi feltételekkel.
2. Verkäufern sind besitzern im Verhältnis von 1/2-1/2 von der Liegenschaften, die beim
Grundbuchamt in Mány unter der Parzellennummer 1078 und 1079 registriert sind.
Eladók 1/2-1/2 arányú tulajdonát képezi a Bicskei Körzeti Földhivatalnál Mány 1078. és 1079. helyrajzi
szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlanok.
3. Verkäufer verkaufen mit diesem Vertrag die im 2. Punkt bestimmte Liegenschaften für 100
HUF/m2, dass heisst einhundert Forint pro Quadratmeter, mit all ihrer Ausstattung und
Zubehör. Verkäufer willigen mit der Unterzeichnung dieses Vertrags endgültig und
unwiderruflich ein, dass der Käufer Ihr Eigentumsrecht im Verhältnis 1/1 bei dem
zuständigen Grundbuchamt unter dem Rechtstitel Verkäufung eintragen lässt. Der Käufer
muss bis 31. Juli 2014. den ganzen Kaufpreis mit Banküberwiesung bezahlen aufs Bankkonto
10102914-70633800-01003009 (Besitzer: Isabella Helene Kalous Budapest Bank AG Ungarn), nur
so werden die Verkaufern kiene weitere Forderungen gegen Ihn haben. Der Anwalt darf
diesen Vertrag aussschliesslich nur dann zur Grundbuchamt eingeben als der Kaufer den Fact
der Überwiesung für ihn bestätigt hat.
Eladók jelen szerződéssel eladják a 2. pontban foglalt ingatlanokat 100 Ft/m 2, azaz száz
forint/négyzetméter vételáron, annak minden berendezésével és tartozékával együtt. Eladók a jelen
szerződés aláírásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a vevő a
tulajdonjogát 1/1 arányban az illetékes földhivatalnál adásvétel jogcímén bejegyeztesse a
Mány 1078 és Mány 1079 helyrajziszámú ingatlanokra. A vevő a teljes vételárat banki átutalással
2014. július 31-ig köteles megfizetni a 10102914-70633800-01003009 számú bankszámlára (Budapest
Bank, számlatulajdonos: Isabella Helene Kalous), ezt követően az eladóknak semmiféle további
követelésük nincs a vevővel szemben. A jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd jelen szerződést kizárólag a
teljes vételár hiánytalan átutalásának vevői igazolásával jogosult az illetékes Földhivatalhoz benyújtani.
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4.
Der Käufer darf nach der Überweisung des Kaufpreis die Liegenschaften in Besitz
nehmen. Die Liegenschaften sind nicht bewohnt oder benutzt zur Zeit niemanden. Die
Besitzübergabe geschieht ohne der Übergabe aller Schlüssel, weil die Liegenschaften
Unverzäunt sind.
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetését követő napon léphet. Az ingatlan jelenleg nem
lakott és senki nem használja. A birtokba a kulcsok átadása nélkül történik, mivel az ingatlanok
nincsenek bekerítve.
5.
Der Käufer trägt die Kosten für die Instandhaltung der Liegenschaften ab dem nächsten
Tag nach der Besitzübernahme, er trägt auch die Kosten für die Benutzung, und trägt die
öffentlichen Lasten, weiterhin übt er sämtliche Rechte, die wegen Eigentumsrecht bestehen,
aus. Falls vor der Besitzübernahme irgendeine Schuld gegenüber einem Kommunalbetrieb
oder irgendeine öffentliche Schuld bestehen bleibt, so ist der Käufer berechtigt, dies zu Lasten
des Verkäufers auszuzahlen.
Vevő a birtokba lépés napját követő naptól viseli a dolog fenntartásával járó terheket, terhelik őt a dolog
használatával kapcsolatos költségek, és viseli a dologhoz fűződő közterheket is, továbbá gyakorolja a
tulajdonjogából fakadó valamennyi jogot. Amennyiben a birtokba adás előtt bárminemű közüzemi-, vagy
köztartozás fennmaradna, úgy azt a vevő az eladók terhére jogosult kielégíttetni.
6.
Verkäufer erklären, dass die Liegenschaft Mány 1078. prozeß-, lasten- und anspruchsfrei
ist. Verkäufer erklären, dass die Liegenschaft Mány 1079. prozeß-, lasten- und anspruchsfrei ist
mit der Ausnhme von Leitungsrecht der E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. und
Leitungsrecht der Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Verkäufer erklärt, dass die Liegenschaften zur
Zeit nicht bewohnt sind. Verkäufer gewährleistet dafür, dass die genannte Liegenschaften kein
Sitz oder Standort von Wirtschaftsgesellschaften oder anderen Unternehmen sind.
Eladók kijelentik, hogy a Mány 1078 hrsz. ingatlan per-, teher- és igénymentes, míg a Mány 1079 hrsz.
ingatlant az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára és az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javára
bejegyzett vezetékjogok terhelik. Eladók kijelentik, hogy az ingatlanokat jelenleg senki nem lakja. Eladók
szavatolnak azért, hogy a nevezett ingatlan nem szolgál sem szék-, sem telephelyéül semminemű
gazdasági társaságnak vagy egyéb vállalkozásnak.
7.
Die Vertragspartner erklären, dass sie bei den im Vertrag nicht geregelten Fragen das
Zivilgesetzbuch, besonders dessen Gesetzbestimmungen bezüglich der Verkaufung als
maßgebend betrachten.
A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen,
annak adásvételre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
8.
Isabella Helene Kalous erklärt, dass sie volljährigere, handlungsfähige, österreihische
Staatsbürger ist. Dipl-Ing Anna Szabó erklärt, dass sie volljährigere, handlungsfähige,
österreichische Staatsbürger ist. Der Kaufer erklart dass er ungarische Gemeinde ist. Die
Übertragung des Eigentumrechts der Liegenschaft hindern und beschränken keine
Rechtsgrundbestimmung. Die Vertragspartner erklären, dass sie sämtliche Kosten und
Gebühren, die in Folge der Käufung auftreten, die Verkäufern tragen.
Isabella Helene Kalous kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes, osztrák állampolgár, Dipl-Ing Anna
Szabó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes osztrák állampolgár. Vevő kijelenti, hogy magyarországi
települési önkormányzat. Az ingatlan tulajdonjogának átruházását jogszabályi rendelkezések nem
akadályozzák, és nem korlátozzák. A Felek kijelentik, hogy az adásvétel következtében felmerülő
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valamennyi költséget és díjat az eladó viseli.
9.
Dieser Vertrag wurde in ungarischer und deutscher Sprache in 10 originalen erstellt, bei
Auslegungsfragen ist die ungarische Variante maßgebend. Mit der Unterzeichnung dieses
Vertrags bevollmächtigen zugleich die Vertragspartner Herrn Rechtsanwalt dr. Presser Zoltán
Tibor, dass er bei dem Grundbuchamt Kreisverwaltung Bicske die Vertragspartner mit voller
Befugnis vertritt. Diesen Vertrag nehmen die Vertragspartner mit ihrer Unterschrift als prezise
Tatbestandbeschreibung an.
Jelen szerződés magyar és német nyelven készült el, azonban a jogértelmezés tekintetében a felek
mindenkor a magyar változatot tekintik irányadónak. Felek jelen szerződés elkészítésével és
ellenjegyzésével megbízzák dr. Presser Zoltán Tibor egyéni ügyvédet, továbbá meghatalmazzák arra
is, hogy a szerződéssel kapcsolatos földhivatali ügyintézést ellássa. Felek a jelen adásvételi
szerződést egyben akaratuknak megfelelő tényvázlatként is elismerik.
10. Die Vertragspartner haben den vorliegenden Käufungsvertrag, der aus 2 nummerierten
Seiten besteht, und in 10 Originalen fertig gestellt wurde, als mit ihrem Willen
übereinstimmend, eigenhändig, genehmigend unterschrieben.
Szerződő felek a jelen 2 számozott oldalból álló adásvételi szerződést, amely készült 10, azaz tíz eredeti
példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Mány, 2014.

. az eladók és Mány, 2014.

Dipl. Ing. Anna Szabó
Eladó
képv: Isabella Helene Kalous

a vevő részéről
Isabella Helene Kalous
Eladó

Mány Község Önkormányzata
képv.: Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Vevő
Ellenjegyzem (gegengezeichnet) Mány 2014.
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

7. napirendi pont: A 2014. augusztus 1-i esőzés miatti árvízi védekezés vis maior igényének
benyújtása
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. augusztus 1-én olyan nagy eső zúdult a településünkre, hogy a Sajgó patak kiöntött. Az
árvízi helyzet kezelésében mind a Járási Hivatal, mind a Katasztrófavédelem részt vett. Ennek
ellenére az árvízi védekezés komoly költségekbe került településünknek. Mivel a központi
költségvetéstől, a normatívában ilyen mértékű árvízi védekezésre nincs keret, ezért a vis maior
helyzet elhárítására költött költségeket a Magyar Államtól szeretnénk utólagosan igényelni. Az
igényt legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell benyújtani a végleges támogatási kérelmet. A
benyújtandó dokumentáció részét képezi a képviselő testület határozata arról, hogy saját erejéből részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani
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A fentiek miatt az alábbi határozat meghozatalára van szükség:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. augusztus 1-i esőzés miatt szükségessé vált árvízi védekezés vis maior igényének
benyújtása
I. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. augusztus 1-i
esőzés miatt szükségesség vált árvízi védekezés költségeire utólagos vis maior igényt nyújt be,
mert saját erejéből - a vis maior esemény okozta helyzetet - sem részben, sem egészben, nem
tudja megoldani.
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy
a) a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, mivel az út és a játszótéri
elemek nem biztosíthatók,
b) Nándorpuszta lakott külterület, valamint a település ivóvíz ellátását szolgáló kút is csak a
védekezéssel érintett útvonalon közelíthető meg.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A képviselő-testület tagjait még aznap este tájékoztattam a történtekről részletesen, ennek
fényében kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Volt a kárral kapcsolatban költségbecslés?
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Több bizottság járt itt a kárt felmérni, és közösen kb. 1,8 millió forintra értékeltük a kárt. Az eszteri
út a kút megközelítését szolgálja, ezért javítsa ki a Ferjérvíz, áldozzon rá ő. A Bárány Zsigát
kértem, és meg is tette, hogy úgy kotorja meg az utat, hogy az út mellett is csináljon egy-egy
nyomvonalat, annak érdekében, hogy ott is át lehessen menni, ne csak a tönkrement úton. Ha
eljutunk oda, hogy a Nemzeti Vagyonkezelővel is bejárás legyen, remélhetőleg belátják, hogy
nekik is kell a tulajdonukra anyagilag áldozni. Az út átlagosan 10-12 méter szélességű terület,
amelyből csupán három méteres aszfaltozott csík van. A Somodori Állami Gazdaság azonban
elszántja a mellette lévő métereket. Ha ezt nem tenné, a kötött gyepen elfolyna a víz, és nem mosná
alá az utat. Én azt szeretném elérni, hogy az út mellett egy kiépített vízelvezető árok legyen,
amelyet azután be tudna fogadni a Sajgó patak. Ehhez azonban az kell, hogy a somodoriak ne
szántsanak be az út területébe.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
A somodoriak ebből sportot csinálnak nálunk. Utakat és más telkeit is elszántják. Többek között az
én telkemet is, és felveszik érte a földalapú támogatást.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Van még valakinek kérdése, javaslata?
Ha 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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84/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozat:
Tárgy: A 2014. augusztus 1-i esőzés miatt szükségessé vált árvízi védekezés vis maior igényének
benyújtása
I. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. augusztus 1-i
esőzés miatt szükségesség vált árvízi védekezés költségeire utólagos vis maior igényt nyújt be,
mert saját erejéből - a vis maior esemény okozta helyzetet - sem részben, sem egészben, nem
tudja megoldani.
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy
a) a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, mivel az út és a játszótéri
elemek nem biztosíthatók,
b) Nándorpuszta lakott külterület, valamint a település ivóvíz ellátását szolgáló kút is csak a
védekezéssel érintett útvonalon közelíthető meg.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
8. napirendi pont: Molnár Alvián fellebbezése
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Molnár Alvián (2065 Mány, János-hegy 1503.) ellen a Tisztelt Képviselő-testület által már többször
tárgyalt telekhatár rendezés miatti eljárásban ismételten eljárási bírságot szabtam ki a 932/2014Ű/M. számú végzésemmel. A bírság összege 150.000,- Ft.
Molnár Arvián a végzés ellen fellebbezéssel élt arra hivatkozással, hogy a jelenlegi állapot már
több, mint 30 éve fennáll, ezért elbirtoklás jött létre a közút tekintetében, és figyelmeztet
bennünket, hogy saját költségünkre kezdeményezzük a hibás ingatlan-nyilvántartás korrekcióját.
Mivel a közutak forgalomképtelen vagyonnak számítanak, azt elbirtokolni sem lehet, ezért kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a polgármester által hozott, 2014. június 5. napján kelt, 93-2/2014/M. számú
végzés elleni fellebbezés tárgyában
Ügyszám: 93-5/2014/M.

Tárgy: Molnár Alvián (2065 Mány, János-hegy,
1503. hrsz.) fellebbezésének elbírálása

Ügyintéző: dr. Majoros Ildikó
Határozat
A Molnár Alvián 2065 Mány-Jánoshegy, 1503. hrsz. alatti lakos kérelmére indult fellebbezési
eljárásban, a Mány Község Önkormányzata Polgármestere által hozott, 2014. június 5-én kelt, 932/2014/M. számú végzést Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
j ó v á h a g y j a.
A döntés ellen a közlést követő naptól számított 30 napon belül lehet fellebbezést benyújtani a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
Indokolás
Molnár Alvián ellen a Mány, 0157. hrsz.-ú út, rendeltetéstől eltérő használata miatt indult eljárás,
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amelyben Molnár Alvián a polgármester 1265-2/2012. számú, 2012. március 6-án kelt határozata
ellen fellebbezéssel élt. A másodfokon eljáró Képviselő-testület a 47/2012. (IV.25.) önkormányzati
határozatával a polgármester határozatát jóváhagyta. A határozattal az alábbi döntés született:
„Molnár Alvián 2065 Mány, János-hegy 1503. hrsz. alatti lakost kötelezem, hogy - döntésem
közlését követő naptól számított 30 napon belül – a Mány, János-hegy 0157. hrsz.-ú közút teljes
szélességét a Bicskei Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott méretben közút céljára történő
használatra engedje át.”
Molnár Alvián a Képviselő-testület határozata ellen fellebbezéssel nem élt.
Ezt követően a polgármester megállapította, hogy Molnár Alvián a 2012. március 2.-én jogerőre
emelkedett kötelezettségének a nem tett eleget, ezért 50.000,- Ft eljárási bírsággal sújtotta a 35801/2013. számú, 2013. június 3-án kelt végzéssel.
Molnár Alvián 3580-1/2013. számú végzés kézbesítése után egy iratot nyújtott be a Képviselőtestületnek címezve. Az iratból azonban nem volt megállapítható, hogy az a határozattal szembeni
fellebbezés-e. Továbbá – a fellebbezésre és a fellebbezési illeték lerovására a végzésben történt
tájékoztatás ellenére – az iraton nem rótta le a fellebbezési eljárási illetéket, ezért a polgármester
hiánypótlásra szólította fel.
Molnár Alvián a hiánypótlási felhívást 2013. augusztus 21-én vette át. 2013. augusztus 28-án
érkezett kérelmében kérte a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejének 15 nappal történő
meghosszabbítását arra hivatkozva, hogy jogi szakértői vélemény beszerzésére van szükség az
ügyben adható érdemi válaszhoz.
Az ügyfél kérelmére a 3580-7/2013. számú végzéssel a 3580-3/2013. számú végzésben
meghatározott határidőt a polgármester 15 nappal meghosszabbította, majd az eljárás iratai
alapján megállapította, hogy a meghosszabbított határidő 2013. szeptember 21-én járt le.
Mivel Molnár Alvián a határidőt követően, 2013. október 1-én postára adott beadványában sem
nyilatkozott a hiánypótlási felhívással érintett kérdésekről, polgármester a 3580-9/2013. számú
határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.
E döntés ellen Molnár Alvián fellebbezéssel élt a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezést
az ügy összes iratával felterjesztette a polgármester. A Fejér Megyei Kormányhivatal azonban
végzésével visszatette az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A Ket. 31. § (2) bekezdése alapján a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére
indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő
meghosszabbítását sem kérte. Mivel Molnár Alvián a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
ugyan kérte, de az eredménytelenül telt el, a határozatot a Képviselő-testület jóváhagyta.
Molnár Alvián a fentiek ellenére sem teljesítette az alaphatározatba foglalt kötelezettségét, ezért a
polgármester a 2014. június 5-én kelt, 93-2/2014/M. számú végzésében 150.000,- Ft ismételt eljárási
bírsággal sújtotta.
Molnár Alvián a végzés ellen – a nyitva álló határidőn belül - fellebbezéssel élt arra hivatkozással,
hogy a jelenlegi állapot már több, mint 30 éve fennáll, ezért elbirtoklás jött létre a közút
tekintetében, és figyelmeztet bennünket, hogy saját költségünkre kezdeményezzük a hibás
ingatlan-nyilvántartás korrekcióját.
Mivel a közutak forgalomképtelen vagyonnak számítanak, azt elbirtokolni sem lehet, és az ügyben
korábban megállapított tényekben változás nem következett be, valamint az alaphatározatnak a
mai napig sem tett eleget Molnár Alvián, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.
A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
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Hatóságunk hatáskörét a 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (2) bekezdés i) pontja, illetékességét a Ket.
21. § (1) bekezdése állapítja meg.
Mány, 2014. augusztus 27.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Az Eon is tettes ebben a dologban, mert a villanyoszlopot ő is a rossz helyen lévő kerítés mellé
tette, nem nézte meg a helyszínrajzot.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Kérem, szavazzunk a javaslattal kapcsolatban!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
85/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Döntés a polgármester által hozott, 2014. június 5. napján kelt, 93-2/2014/M. számú
végzés elleni fellebbezés tárgyában
Ügyszám: 93-5/2014/M.

Tárgy: Molnár Alvián (2065 Mány, János-hegy,
1503. hrsz.) fellebbezésének elbírálása

Ügyintéző: dr. Majoros Ildikó
Határozat
A Molnár Alvián 2065 Mány-Jánoshegy, 1503. hrsz. alatti lakos kérelmére indult fellebbezési
eljárásban, a Mány Község Önkormányzata Polgármestere által hozott, 2014. június 5-én kelt, 932/2014/M. számú végzést Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
j ó v á h a g y j a.
A döntés ellen a közlést követő naptól számított 30 napon belül lehet fellebbezést benyújtani a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
Indokolás
Molnár Alvián ellen a Mány, 0157. hrsz.-ú út, rendeltetéstől eltérő használata miatt indult eljárás,
amelyben Molnár Alvián a polgármester 1265-2/2012. számú, 2012. március 6-án kelt határozata
ellen fellebbezéssel élt. A másodfokon eljáró Képviselő-testület a 47/2012. (IV.25.) önkormányzati
határozatával a polgármester határozatát jóváhagyta. A határozattal az alábbi döntés született:
„Molnár Alvián 2065 Mány, János-hegy 1503. hrsz. alatti lakost kötelezem, hogy - döntésem
közlését követő naptól számított 30 napon belül – a Mány, János-hegy 0157. hrsz.-ú közút teljes
szélességét a Bicskei Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott méretben közút céljára történő
használatra engedje át.”
Molnár Alvián a Képviselő-testület határozata ellen fellebbezéssel nem élt.
Ezt követően a polgármester megállapította, hogy Molnár Alvián a 2012. március 2.-én jogerőre
emelkedett kötelezettségének a nem tett eleget, ezért 50.000,- Ft eljárási bírsággal sújtotta a 3580-
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1/2013. számú, 2013. június 3-án kelt végzéssel.
Molnár Alvián 3580-1/2013. számú végzés kézbesítése után egy iratot nyújtott be a Képviselőtestületnek címezve. Az iratból azonban nem volt megállapítható, hogy az a határozattal szembeni
fellebbezés-e. Továbbá – a fellebbezésre és a fellebbezési illeték lerovására a végzésben történt
tájékoztatás ellenére – az iraton nem rótta le a fellebbezési eljárási illetéket, ezért a polgármester
hiánypótlásra szólította fel.
Molnár Alvián a hiánypótlási felhívást 2013. augusztus 21-én vette át. 2013. augusztus 28-án
érkezett kérelmében kérte a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejének 15 nappal történő
meghosszabbítását arra hivatkozva, hogy jogi szakértői vélemény beszerzésére van szükség az
ügyben adható érdemi válaszhoz.
Az ügyfél kérelmére a 3580-7/2013. számú végzéssel a 3580-3/2013. számú végzésben
meghatározott határidőt a polgármester 15 nappal meghosszabbította, majd az eljárás iratai
alapján megállapította, hogy a meghosszabbított határidő 2013. szeptember 21-én járt le.
Mivel Molnár Alvián a határidőt követően, 2013. október 1-én postára adott beadványában sem
nyilatkozott a hiánypótlási felhívással érintett kérdésekről, polgármester a 3580-9/2013. számú
határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.
E döntés ellen Molnár Alvián fellebbezéssel élt a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezést
az ügy összes iratával felterjesztette a polgármester. A Fejér Megyei Kormányhivatal azonban
végzésével visszatette az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A Ket. 31. § (2) bekezdése alapján a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére
indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő
meghosszabbítását sem kérte. Mivel Molnár Alvián a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
ugyan kérte, de az eredménytelenül telt el, a határozatot a Képviselő-testület jóváhagyta.
Molnár Alvián a fentiek ellenére sem teljesítette az alaphatározatba foglalt kötelezettségét, ezért a
polgármester a 2014. június 5-én kelt, 93-2/2014/M. számú végzésében 150.000,- Ft ismételt eljárási
bírsággal sújtotta.
Molnár Alvián a végzés ellen – a nyitva álló határidőn belül - fellebbezéssel élt arra hivatkozással,
hogy a jelenlegi állapot már több, mint 30 éve fennáll, ezért elbirtoklás jött létre a közút
tekintetében, és figyelmeztet bennünket, hogy saját költségünkre kezdeményezzük a hibás
ingatlan-nyilvántartás korrekcióját.
Mivel a közutak forgalomképtelen vagyonnak számítanak, azt elbirtokolni sem lehet, és az ügyben
korábban megállapított tényekben változás nem következett be, valamint az alaphatározatnak a
mai napig sem tett eleget Molnár Alvián, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.
A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Hatóságunk hatáskörét a 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (2) bekezdés i) pontja, illetékességét a Ket.
21. § (1) bekezdése állapítja meg.
Mány, 2014. augusztus 27.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
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9. napirendi pont: Bejelentések
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Azzal az úttal van problémánk, amelyről volt szó a tavaszi egyik testületi ülésen, és amely Bámer
Imre területe mellett halad el, és amelyen a szántóföldekre lehet kijutni. Most sajnos, ezt
elszántották. Szeretnénk békésen megoldani, a helyzetet, kiméretni, hogy valójában merre megy.
Ebben kérünk segítséget.
Bálint Istvánné, képviselő:
Kimérik, és mi van akkor, ha egy másik földmérő mást állapít meg?
Szabó Zoltán, alpolgármester:
Ma már minden földmérő egy módszerrel, egy programmal dolgozik. Gps-el mérik ki a területet,
műhold segítségével. Centi pontossággal meg tudják állapítani a telekhatárokat. És mivel
ugyanígy mér mindenki, nem lehetnek az eredmények különbözőek.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Az örsi kijárat megoldódott. Tegnap, vagy tegnapelőtt a Sárközi Csabiék lerakták az oszlopokat,
amellyel elkerítették az utat, elcserélték a területet, ezért az út megszűnt.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Elméletileg van egy másik út is, amelyen keresztül meg lehet közelíteni a területet, de azt már
évekkel ezelőtt beszántották.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Több olyan út is van, amelyet beszántottak ott.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Mely gazdákat érinti az eset?
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Bokodi, Sárközi, Bárány.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Felveszem Sárközi Csabival a kapcsolatot, és megtudom, hogy ez előre egyeztetett esemény volt-e,
vagy sem. Ha nem, akkor kezdeményezek egy egyeztetést az érintettekkel.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Javaslom, hogy menjen egy kicsit arrébb, és hagyjon a kerítés mellett egy utat, ahol elférnek azok,
akik a hátsó területeket akarják megközelíteni.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
A Kútvölgy fesztivál szervezése zajlik most. A szórólapok nyomtatva vannak, a hirdetés a neten
van. Előre láthatóan sokan lesznek kíváncsiak az idén is a fesztiválra. Szinvonalas fesztivál lezs. A
búcsúsoktól erős nyomsá érkezett, hogy legalább a helyiek jöhessenek a fesztiválra. A tiszteletes
úrral egyeztett az Orsos Zoltán, és a református temlom mögött lesz egy-két mutatványos.
Sok érdekes program lesz, pl. játszóház, festménykiállítás, kirakodó vásár, prevenciós központ
települ ki, különböző szűréseket végeznek majd, stb. A civil szervzetek nagy lelkesedéssel
támogatják a rendezvényt. A katolikus egyház a búcsúra a templom előtt álló kereszt felújítását
fogja elvégezni és hangversennyel is készülnek. A keresztet megvilágó kis lámpa létesítését vállalja
az önkormányzat, amely alacsony költségvetésű kiadás lesz.
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Szabó Zoltán, alpolgármester:
Amikor az iskola elektromos felújítása volt, kiépítettük hozzá a vezetéket. Örülök, hogy most már
végre megvalósul a befejezése is. Én is szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
befejeződött a református templom felújítása. A felügyelőség átvette, és kiderült, hogy a templom
műemlék, nem műemlék jellegű.
Fuchs János, képviselő:
Jó lenne, ha egész éjjel égne a lámpa a kereszt mellett.
Szabó Zoltán, alpolgármester:
De akkor az a veszély áll fenn, hogy tönkreteszik.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Van ötletünk arra, hogy megvédjük: egy horganyzott oszlopba kerül a világítás, amely megvédi az
égőt.
Csizmadia Zsolt, képviselő:
Lenne egy javaslatom: a Petőfi utcában lévő kamerát áthelyeznénk a Mánkár elejére, és akkor
tudna egy 360 fokot csinálni, és a Mester sor elejére is tennénk egy kamerát, amely szintén 360
fokot látna, így a teljes terület figyelhető lehetne. Próbáljunk valami módot találni a további
kamerák telepítésére.
Azt szeretném kérni még az iskolától, hogy jövőre, ha lehet, ne hétköznapra tegyék az évnyitót, és
a különböző ünnepségeket, mert sok szülő nem tud elmenni rá ebben az időpontban.
Bálint Istvánné, képviselő:
Interaktív táblára vagy számítógépre lenne szükség a német nyelvi terembe. Ha valakinek
valamilyen ismerőse lenne, aki tudná támogatni a német nyelv oktatását az iskolában, az nagyon
jó lenne. Kérlek benneteket, hogy érdeklődjön mindenki a saját köreiben erről.
Geiszler Csaba:
Megdöbbentem azon, hogy mennyi időt tölt el a testület azzal, hogy valaki lezárt egy utat a
külterületen. Jóformán nem is töltöttünk ennyi időt azzal, hogy milyen az út mányon belül, vagy
milyen a közvilágítás. Ha egy paraszt lezár egy utat, akkor a parasztok döntsék el maguk között,
hogy mi legyen, oldják meg a helyzetet maguk. Itt akkora gépekkel közlekednek a faluban, és nem
húzódnak le, nekem az árokba behajtani, és még adót is csak keveset fizetnek.
Az óvodavezetéssel kapcsolatban: van új óvoda vezető, erről azonban nem lehet tudni. Ma
Mányon ki tudja, hogy hogyan hívják az óvoda vezetőjét? Mért nem lettek az érdeklődők
tájékoztatva arról, hogy ki lett az óvoda vezetője, még az ülésre szülő meghívó és a jegyzőkönyv
sincs fenn az interneten.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Arra szeretném figyelmeztetni, hogy az ülésen részvevő állampolgár lehetőséget arra kap, hogy a
napirendi pontokhoz kapcsolódóan kérdését, hozzászólását, három perc alatt tegye meg. Kérem,
hogy a mai napirendi pontokhoz kapcsolódóan tegyen fel kérdéseket, szóljon hozzá, és ne
általánosságban.
Mindenki ismeri az új óvodavezetőt, akinek kell ismernie, és akivel kapcsolatban kell állnia. De
tájékoztatom, hogy augusztus 1. óta dolgozik, egy sor, eddig elmaradt feladatot elvégzett már.
Felvette a kapcsolatot minden társintézménnyel, szolgáltatóval.
Végre eljutottak hozzánk is azok a jelzések, amelyek az előző óvodavezető nem tett meg, bár a
kollégái jelezték neki, ilyenek pl. a karbantartási munkák. Ezért a helyi szakemberekkel is
kapcsolatba került már, mert megkezdték a hibák kijavítását. Az évnyitón be fog mutatkozni, és a
szeptemberi újságban is bemutatkozó cikk jelentik meg majd róla. Itt jelzem, hogy állami
finanszírozásból elkészült az óvodai fűtés automatizálása az óvodában, ami korszerű és csökkenti
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az energiafelhasználást a jövőben.
Geiszler Csaba:
Köszönöm a tájékoztatást, csak részben elégített ki a tájékoztatás, nem vagyok megnyugodva.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
Megköszönöm a képviselőtársaim munkáját, az ülést 18 óra 2 perckor bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

