BESZÁMOLÓ
Mány Község Önkormányzata
mezei őrszolgálatának 2021. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (X.12.) önkormányzati rendeletében
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről döntött.
Az őrszolgálat létesítését és működését a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (továbbiakban: mezőőri törvény), illetve
intézkedési körét az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
szabályozza. A mezőőrök egyes szabálysértésekkel kapcsolatos fellépését a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
szabályozza. Tekintettel, hogy én látom el a község ebrendészeti feladatait is, így az erre vonatkozó
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényre is figyelemmel kell lennem
a helyi rendelet paragrafusain felül.
Az őrszolgálat működési területe, a mezőőri törvény 16. § (1) bek. alapján, az önkormányzat
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, ide nem értve az erdőt és a halastavat. 2018. január 1.
óta kikerültek a járulék fizetése alól a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, de ennek ellenére a
működési terület nagysága nem csökkent.
Mezőőri járulékot az őrszolgálat fenntartásához 2016. január 1-je óta szed az önkormányzat,
mezőgazdasági művelés alá tartozó külterületi ingatlanok után 1.200,- forintot hektáronként,
amennyiben az meghaladja az 1500 négyzetmétert. A járulék nagysága nem változott, azonban az
önálló, járulékköteles ingatlanok után fizetendő összeg minimum határa 1.200,- Ft lett. Attól, hogy
megszűnt a zártkerti ingatlanok utáni járulékfizetési kötelezettség, jelentősen csökkentek az ezzel
összefüggésben lévő adminisztrációs feladatok.
A 2021. évben az ingatlanok után a fizetési kötelezettség 3.880.346,- Ft, amiből 2021. december
06.-ig 2.980.169,- Ft folyt be, azonban a kiértesítőkben szereplő fizetési határidők csak december
10.-én járnak le. A 2016. év óta göngyölített tartozás, az összes járulékfizető vonatkozásában
851.821,- Ft.
A járuléknyilvántartás feladatát én végzem. A tulajdonosi, illetve földhasználók személyében
történő változások nyomon követése ezt a feladatot megnehezítik, különösen úgy, hogy az
évenkénti bevallási kötelezettséget, amit a rendelet meghatároz, egy földtulajdonos vagy
földhasználó sem teljesíti. Az idei évtől kezdve a járulék mértékéről szóló értesítés mellékleteként
megküldésre kerülnek a bevallások. Ennek köszönhetően több bevallás érkezett vissza, de számuk
jelentéktelen az összes járulékkötelezett ingatlan számához képest.
Feladataimat továbbra is heti 40 órában, rendszertelenül, de előre egy héttel megtervezett beosztás
alapján végzem. Sajnos az új körzeti megbízottal semmilyen kapcsolat nincs, a településen is ritkán
találkozni vele. Napi tevékenységem során a szolgálati terepjáróval bejárom a működési területet,
ez átlag kb. 30 és 50 km (1000 km/hó) utat jelent naponta. A gépkocsiba szerelt GPS készüléknek
köszönhetően, a készülék beszerelésének napjáig visszamenőlegesen ellenőrizhetőek az útvonal
nyomvonalai és az időpontok. Abban az esetben, ha gyanús járművel vagy személlyel találkozom,
igazoltatom őket. A 2021. évben összesen 3 embert igazoltattam, intézkedni egy emberrel szemben
sem kellett. Feljelentés illegális hulladéklerakás miatt négy esetben, történt. Szabálysértés miatti
helyszíni bírságot nem kellett kiszabnom.

További feladatom a település ebrendészeti feladatainak az ellátása.. 2021. évben közterületen az
önkormányzat tulajdonában lévő csapdával összesen 3 kutyát és 1 rókát fogtam meg.
Munkámat segíti egy vadkamera, amit a tradicionálisnak mondható hulladéklerakó helyek
közelében helyeztem el.
Saját tapasztalataim alapján az illegális fakivágások visszaszorultak, az illegális szemétlerakások
mányi lakosok vonatkozásában csökkentek. Idén is a legnagyobb problémát a bontott
autóalkatrészek illegális elhelyezése jelentette.
2021. december 06.
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Településrendezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
, amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány,
Rákóczi út 67.; adószám: 15727536-2-07; képviseli: Ugron Zoltán polgármester) – a
továbbiakban: Önkormányzat – másrészről pedig a
Tóvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Tóvölgy kft.; székhely:
1162 Budapest, Lajos utca 104.; cégjegyzékszám: 01-09-346740; adószám: 27050039-242; statisztikai számjel: 27050039-6810-113-01; képviseli: Hidász Domonkos ügyvezető)
mint Beruházó – a továbbiakban: Beruházó, az Önkormányzat és a Beruházó a
továbbiakban együtt: Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1./ Szerződő Felek egymással 2021. május 5-én településrendeződést kötöttek, melyben
a Beruházó vállalta, hogy a mányi ingatlan-nyilvántartásban jelenleg 051/61 hrsz. alatt
felvett, „erdő” és „szántó” művelési ágakba tartozó, mindösszesen 9.4756 ha (erdő: 2
ha 735m2, szántó 7 ha 4021 m2) területű külterületi ingatlanon lakóparkot és közösségi
teret alakít ki. Az önkormányzat vállalta, hogy a területet – annak az „erdő” művelési
ágon kívüli részét – belterületbe vonja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a szerződés tárgyát képező területfejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában
15 napon belül megindítja és az előírásoknak megfelelően lefolytatja a belterületbe
vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonos (személyesen vagy meghatalmazottja útján
eljárva) az eljáráshoz szükséges dokumentációkat hiánytalanul benyújtja Mány Község
Önkormányzatához.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a terület
lakópark és közösségi tér megvalósítása céljából történő végleges más célú
hasznosítására és egyben belterületbe vonására irányuló kérelmet 16368/7/2021 számú
2021. december 7-én kelt határozatával elutasította.
2./ Az 1./ pontban leírt településrendezési szerződést az Önkormányzat és a Beruházó
közös megegyezéssel az aláírás napjával megszüntetik.
3./ A településrendezési szerződés tekintetében az Önkormányzat és a Beruházó
egymással elszámoltak, egymás felé követelésük nincs.
4./. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Mányon, 202 . ………………………… napján

……………………
Mány Község Önkormányzata
Ugron Zoltán polgármester

……………………
Tóvölgy Korlátolt Felelősségű
Társaság
Hidász Domonkos ügyvezető

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései, Mány

Dátum

Döntés tárgya

Összeg (Ft)

2021.11.10

Születési támogatás

60.000

2021.11.23

Születési támogatás

60.000

Határozat száma

Tárgy

181/2021. (XI.25.)

temetési támogatás megítélése

178/2021. (XI.25.)

lakásfenntartási támogatás megítélése

183/2021. (XI.25.)

lakásfenntartási támogatás megítélése

189/2021. (XI.25.)

lakásfenntartási támogatás megítélése

175/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

176/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

177/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

179/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

180/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

182/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

184 /2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

185 /2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás

186/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

187 /2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

188/2021. (XI.25.)

átmeneti települési támogatás megítélése

164/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

165/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás

166/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

167/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

168 /2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

169/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

170/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

171/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

172/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

173/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

174/2021. (XI.25.)

szociális célú tüzelőanyag támogatás megítélése

Felelős

Határidő

Összeg / Mennyiség

elnök

100000

elnök

3x15000

elnök

3x10000

elnök

3x15000

elnök

20000

elnök

15000

elnök

25000

elnök

25000

elnök

15000

elnök

15000

elnök

25000

elnök

Hiánypótlás

elnök

25000

elnök

20000

elnök

20000

elnök

1 m³

elnök

elutasítás

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

elnök

1 m³

Végrehajtás

Határozat száma
198/2021. (VI.30.)
199/2021. (VI.30.)

Tárgy

Felelős
polgármester
polgármester

Határidő
azonnal
azonnal

Határozat végrehajtása

a 2021. június 30-i képviselő-testületi ülés napirendjéről
a polgármester két ülés között végzett munkájának beszámolójáról

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Végrehajtás ügyintézője
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

200/2021. (VI.30.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

201/2021. (VI.30.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

202/2021. (VI.30.)
203/2021. (VI.30.)

a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatok megerősítéséről
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatok megerősítéséről
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletekről szóló tájékoztatás
elfogadásáról
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása
a Mányi Önkormányzati Konyha vezetői (magasabb vezető) beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
véleményező bizottság létrehozásáról a Mányi Önkormányzati Konyha
intézményvezetői pályázatainak kapcsán

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester

2023.06.30

határozat megküldése

Hopka Rita

polgármester

2021.07.02

pályázat felhívás közzététele

Bástyné Balog Andrea

polgármester

2021.07.31

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester

2021.07.02

pályázat felhívás közzététele

Bástyné Balog Andrea

polgármester

2021.07.31

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

jegyző

2021.09.30

rendelet módosítás előkészítése

Hopka Rita

polgármester

2021.07.30

támogatósi okirat elkészítése, kifizetés

Hopka Rita

polgármester

2021.07.30

támogatósi okirat elkészítése, kifizetés

Hopka Rita

204/2021. (VI.30.)
205/2021. (VI.30.)
206/2021. (VI.30.)
207/2021. (VI.30.)
208/2021. (VI.30.)

a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői (magasabb
vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

212/2021. (VI.30.)

véleményező bizottság létrehozásáról a Mányi Mesevár Óvoda és Mini
Bölcsőde intézményvezetői pályázatainak kapcsán
a 2021. évi költségvetés módosítására való felkérésről
a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Testgyakorlók Köre
Sportegyesület
a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Közösségért Egyesület

213/2021. (VI.30.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Svábok Egyesülete

polgármester

2021.07.30

támogatósi okirat elkészítése, kifizetés

Hopka Rita

214/2021. (VI.30.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület polgármester

2021.07.30

támogatósi okirat elkészítése, kifizetés

Hopka Rita

209/2021. (VI.30.)
210/2021. (VI.30.)
211/2021. (VI.30.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Lótenyésztők Lovassport,
polgármester
2021.07.30
Hopka Rita
támogatósi okirat elkészítése, kifizetés
Lovasturisztikai és Lovas Hagyományőrző Egyesület
A 2021. június 30-án megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és azok mellékleti 2021. július 15-én (határidőn belül) kerülnek feltöltésre a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített elektronikus
felületre, valamint a www.many.hu honlapra.

215/2021. (VI.30.)

polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
a 2021. július 19-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
intézkedést nem igényel
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának
polgármester
azonnal
Hopka Rita
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati
határozat megküldése
felhívásról
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos
polgármester
azonnal
Hopka Rita
218/2021. (VII.19.)
határozat megküldése
feladatellátási szerződésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi közbeszerzési
polgármester
2021.12.31
Ugron Zoltán
219/2021. (VII.19.)
intézkedést nem igényel
tervének módosításáról
A 2021. július 19-én megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és azok mellékleti 2021. augusztus 3-án (határidőn belül) kerülnek feltöltésre a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített
elektronikus felületre
216/2021. (VII.19.)
217/2021. (VII.19.)

220/2021. (VIII.11.)

a 2021. augusztus 11-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői (magasabb
polgármester
2021.08.15
kinevezési iratok
Bástyné Balog Andrea
vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról
a Mányi Önkormányzati Konyha intézményvezetői (magasabb vezető)
polgármester
2021.08.30
Bástyné Balog Andrea
kinevezési iratok
beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról
polgármester
2021.08.31
Hopka Rita
223/2021. (VIII.11.)
a szociális célú tüzelőanyag pályázaton történő indulásról
pályázat benyújtása
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/529-5/2021. számú törvényességi
határozat megküldése Törvényességi
polgármester
2021.08.29
Hopka Rita
224/2021. (VIII.11.)
felhívásának megtárgyalásáról
Felügyeletnek
A 2021. augusztus 11-én megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és azok mellékleti 2021. augusztus 26-án (határidőn belül) kerülnek feltöltésre a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített
elektronikus felületre
221/2021. (VIII.11.)
222/2021. (VIII.11.)

225/2021. (IX.1.)

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

jegyző
jegyző

folyamatos
folyamatos

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Hopka Rita
Hopka Rita

polgármester

2021.09.11

Fejérvíz Zrt.-nek cégkapun megküldve

Hopka Rita

polgármester

azonnal

Intézményvezetőnek továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

pályázat benyújtása

Ugron Zoltán

polgármester

2021.09.30

pályázat kiírása

Ugron Zoltán

polgármester

2021.09.14

ügyvédnek megküldve

Győrfy Bernadett

polgármester

2021.09.14

ügyvédnek megküldve

Győrfy Bernadett

polgármester

2021.12.31

tájékoztatva

Győrfy Bernadett

polgármester

azonnal

Planner-T-nek megküldve

Győrfy Bernadett

a 2021. szeptember 1-jei zárt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

226/2021. (IX.1.)

a 2021. szeptember 1-jei nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

227/2021. (IX.1.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

228/2021. (IX.1.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a I/11. Mány községi ivóvízszolgáltató rendszer -V (12-23490-1-001-00-01)
víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
a Mányi Községi Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására vonatkozó
pályázaton történő indulásról
a helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2021. évi pályázat II.
fordulójának kiírásáról
a Mány külterület 037/2 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam részére történő
átruházásáról
a Mány külterület 039/1 hrsz.-ú ingatlan egy részének Magyar Állam részére
történő átruházásáról
önkormányzati tulajdon egy részének elidegenítéséről
Mány Község Településszerkezeti tervéről szóló 43/2005.(VII.28.) számú
határozat módosításáról

229/2021. (IX.1.)
230/2021. (IX.1.)
231/2021. (IX.1.)
232/2021. (IX.1.)
233/2021. (IX.1.)
234/2021. (IX.1.)
235/2021. (IX.1.)
236/2021. (IX.1.)
237/2021. (IX.1.)

polgármester
2021.09.01
ügyfélnek átadva
dr. Izsó Márta
…. közigazgatási bírság kiszabása elleni fellebbezése elbírálásáról
238/2021. (IX.1.)
A 2021. szeptember 1-jén megtartott rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és azok mellékletei 2021. szeptember 16-án (határidőn belül) feltöltésre kerültek a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra
rendszeresített elektronikus felületre
239/2021. (IX.29.)

a 2021. szeptember 29-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

240/2021. (IX.29.)

polgármesteri beszámoló elfogadásáról

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

241/2021. (IX.29.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

242/2021. (IX.29.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett
óvodai nevelési munkájáról szóló beszámolóról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett
mini bölcsődei tevékenységéről szóló beszámolóról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021-2022. nevelési évi óvodai
munkatervének véleményezéséről

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

2021.09.30

határozat megküldése az intézménynek

Hopka Rita

polgármester

2021.09.30

határozat megküldése az intézménynek

Hopka Rita

polgármester

2022.08.31

munkaterv aláírása a fenntartó részéről

Ugron Zoltán

a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. óvodai nevelési éve,
illetve az óvoda heti és éves nyitva-tartási idejének meghatározásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021-2022. nevelési évi mini
bölcsődei munkatervének véleményezéséről
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. mini bölcsődei nevelési
éve, illetve a mini bölcsőde heti és éves nyitva-tartási idejének
meghatározásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a 2021/2022. nevelési évben
történő maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló I. féléves pénzügyi
beszámolóról
a helyi civil szervezetek támogatásáról, „Tehetség” Alapítvány a
Gyermekekért

polgármester és
intézményvezető

2022.08.31

határozat megküldése az intézménynek

Hopka Rita

polgármester

2022.08.31

munkaterv aláírása a fenntartó részéről

Ugron Zoltán

polgármester és
intézményvezető

2022.08.31

határozat megküldése az intézménynek

Hopka Rita

polgármester

2022.08.31

határozat megküldése az intézménynek

Hopka Rita

polgármester

2021.09.30

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

2021.12.31

252/2021. (IX.29.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület polgármester

2021.12.31

253/2021. (IX.29.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Svábok Egyesülete

polgármester

2021.12.31

243/2021. (IX.29.)
244/2021. (IX.29.)
245/2021. (IX.29.)
246/2021. (IX.29.)
247/2021. (IX.29.)
248/2021. (IX.29.)
249/2021. (IX.29.)
250/2021. (IX.29.)
251/2021. (IX.29.)

civil szervezet tájékoztatása és támogatási
szerződés elkészítése
civil szervezet tájékoztatása és támogatási
szerződés elkészítése
civil szervezet tájékoztatása és támogatási
szerződés elkészítése

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita

a Mányi Hírmondóban megjelenő egész oldalas hirdetési díj
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
254/2021. (IX.29.)
intézkedést nem igényel
megállapításának elutasításáról
a Mányi Hírmondóban a hátsó borítón lévő hirdetési díj megállapításának
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
255/2021. (IX.29.)
intézkedést nem igényel
elutasításáról
a Mányi Hírmondóban megjelenő hirdetési díjak meghatározásának
polgármester
2021.10.01-től
Ugron Zoltán
256/2021. (IX.29.)
intézkedést nem igényel
elutasításáról
az I/12./17 Mány Bányakút - Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer -V
(11-10481-2-003-01-04) víziközmű rendszer, valamint az I/69. Bicske és polgármester
azonnal
Hopka Rita
257/2021. (IX.29.)
Fejérvíznek a határozatot megküldve
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
258/2021. (IX.29.)
polgármester
2021.10.01
csatlakozási nyilatkozat
Pataki András
történő csatlakozásról
a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató
259/2021. (IX.29.)
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
intézkedést nem igényel
Rendszeren keresztül 2020-ban végzett munkáról szóló beszámolóról
260/2021. (IX.29.)
lakosság tájékoztatása a honlapon
a polgármester környezet állapotáról szóló tájékoztatásáról
polgármester
azonnal
Stári Szabina
261/2021. (IX.29.)
Mány települési környezetvédelmi programjáról
polgármester
2022.12.31
intézkedést nem igényel
262/2021. (IX.29.)
a 2021. szeptember 29-i zárt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
oklevél elkészíttetése
263/2021. (IX.29.)
„Falunkért, közösségünkért” oklevél adományozásáról
polgármester
2021.10.23
Ugron Zoltán
oklevél elkészíttetése
264/2021. (IX.29.)
„Falunkért, közösségünkért” oklevél adományozásáról
polgármester
2021.10.23
Ugron Zoltán
A 2021. szeptember 29-én megtartott rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei és azok mellékletei 2021. október 14-én (határidőn belül) feltöltésre kerültek a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített
elektronikus felületre
265/2021. (X.14.)

a 2021. október 14-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról
új testületi ülés összehívása
266/2021. (X.14.)
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
A 2021. október 14-én megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és mellékletei 2021. október 29-én (határidőn belül) feltöltésre került a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített elektronikus
felületre
267/2021. (X.20.)

a 2021. október 20-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

a földhivatali eljárás keretében a kérelem
dr. Izsó Márta
határidőben benyújtásra került
a földhivatali eljárás keretében a kérelem
dr. Izsó Márta
határidőben benyújtásra került
A 2021. október 20-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és mellékletei 2021. november 4-én (határidőn belül) feltöltésre került a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített elektronikus
felületre

268/2021. (X.20.)

Mány, külterület 062/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról

polgármester

2021.10.26

269/2021. (X.20.)

Mány, külterület 051/81 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról

polgármester

2021.10.26

270/2021. (X.27.)
271/2021. (X.27.)

a 2021. október 27-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester

272/2021. (X.27.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

273/2021. (X.27.)
274/2021. (X.27.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a településkép védelméről szóló rendelet módosításának előkészítéséről

jegyző
polgármester

folyamatos
2021.12.31

intézkedést nem igényel
folyamatban

Hopka Rita
dr. Izsó Márta

275/2021. (X.27.)

Ferich Tibor belterületbevonási kérelméről

polgármester

a
hiánytalan
dokumentumok
beküldését
és
a kérelmező értesítve lett a határozatról
eljárási költségek
megfizetését
követő 30 nap

276/2021. (X.27.)

Bódog Gergely József HÉSZ módosítása kérelmének elutasításáról

polgármester

2021.10.27

Ugron Zoltán

dr. Izsó Márta

a kérelmező értesítése a határozatról postázásra
dr. Izsó Márta
került

a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00006 azonosító számú, „Önkormányzati épületek
korszerűsítése Mány Községben” tárgyú közbeszerzési eljárás
polgármester
2021.12.31
Albensis Kft-nek megküldve
Hopka Rita
megindításáról, továbbá a közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció
meghatározásáról
a közmeghallgatás kihirdetése megtörtént
278/2021. (X.27.)
a 2021. évi közmeghallgatásról
polgármester
2021.12.31
Hopka Rita
a megállapodás aláírásra került
279/2021. (X.27.)
a CsillagPont működésére vonatkozó együttműködési megállapodásról
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
280/2021. (X.27.)
a házirend kifüggesztésre került
a CsillagPont működésére vonatkozó házirendről
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
A 2021. október 27-én megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és mellékletei 2021. november 11-én (határidőn belül) feltöltésre került a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra rendszeresített elektronikus
felületre
281/2021. (XI.24.)
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
a 2021. november 24-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
intézkedést nem igényel
282/2021. (XI.24.)
intézkedést nem igényel
polgármesteri beszámoló elfogadásáról
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
277/2021. (X.27.)

283/2021. (XI.24.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

284/2021. (XI.24.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló III. negyedéves pénzügyi
beszámoló elfogadásáról
Mány Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének
meghatározásáról
a karácsonyi élelmiszertámogatásról
a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi támogatásának
elszámolásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

2021.12.31

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

2021.12.31

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

a beszerzések és a kiosztás lebonyolítása
a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének tájékoztatása

289/2021. (XI.24.)

a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. II. félévi támogatásáról

polgármester

2021.12.15

támogatási megállapodás elkészítése

Hopka Rita

290/2021. (XI.24.)

ATM Mányon való telepítéséről
Sárközi Csaba övezeti besorolás módosítási kérelméről való döntés
elnapolásáról
Vencel Gábor Mány zártkert 3082 hrsz.-ú és 3089 hrsz.-ú ingatlanokkal
kapcsolatos kérelméről
az Önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei intézményegysége
Szakmai Programjának jóváhagyásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei intézményegysége
Házirendjének jóváhagyásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Működési
Szabályzata jóváhagyásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkaruha és Védőruha
Szabályzata jóváhagyásáról

polgármester

2021.12.31

polgármester

2022.03.31

egyeztetés a szolgáltatóval
Ugron Zoltán
az érintett területek tulajdonosával egyeztessen
Ugron Zoltán
az övezeti átsorolásokról

polgármester

2021.12.31

egyeztetés a vevővel

Ugron Zoltán

polgármester

2022.12.31
azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel
Intézményvezető tájékoztatása, működési
engedély módosítás benyújtása
Intézményvezető tájékoztatása, működési
engedély módosítás benyújtása
Intézményvezető tájékoztatása, működési
engedély módosítás benyújtása
Intézményvezető tájékoztatása, működési
engedély módosítás benyújtása
Intézményvezető tájékoztatása, működési
engedély módosítás benyújtása

Ugron Zoltán

polgármester

a működési terület szerint illetékes Esztergom Hivatásos Tűzoltó
polgármester
Parancsnokság Parancsnokának beszámolója a 2020-ban végzett munkáról

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

285/2021. (XI.24.)
286/2021. (XI.24.)
287/2021. (XI.24.)
288/2021. (XI.24.)

291/2021. (XI.24.)
292/2021. (XI.24.)
293/2021. (XI.24.)
294/2021. (XI.24.)
295/2021. (XI.24.)
296/2021. (XI.24.)
297/2021. (XI.24.)
298/2021. (XI.24.)
299/2021. (XI.24.)
300/2021. (XI.24.)
301/2021. (XI.24.)

Hopka Rita

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita

2021.12.31
társulásban történő részvételről, a társulás működéséről
polgármester
intézkedést nem igényel
Ugron Zoltán
polgármester
azonnal
Ugron Zoltán
a 2021. november 24-i zárt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
intézkedést nem igényel
Ugron Zoltán polgármester kizárása a Bursa Hungarica Felsőoktatási
302/2021. (XI.24.)
Önkormányzati Ösztöndíjban történő tanulói részvétel napirendet érintő
jegyző
azonnal
Hopka Rita
intézkedést nem igényel
döntések meghozatalából
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban
ügyintéző (Pataki András) tájékoztatása,
303/2021. (XI.24.)
polgármester
2021.12.06
Hopka Rita
történő tanulói részvételről
határozat átadása
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban
ügyintéző (Pataki András) tájékoztatása,
304/2021. (XI.24.)
polgármester
2021.12.06
Hopka Rita
történő tanulói részvételről
határozat átadása
A 2021. november 24-én megtartott rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és mellékletei 2021. december 7-én és 2021. december 9-én (határidőn belül) feltöltésre került a Törvényességi Felügyelettel való kapcsolattartásra
rendszeresített elektronikus felületre

