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1.

1/2017. (I.17.)

2.

2/2017. (II.23.)

3.

3/2017. (II.23.)

1. A képviselő-testület az önkormányzat saját
halottjává nyilvánítja Schmidt Károly Zoltán volt
polgármestert, Mánfa Község díszpolgárát.
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
temetési
költségek
önkormányzat
általi
megtérítésére irányuló felajánlást Schmidt Károly
Zoltán családja nem fogadja el.
3. A képviselő-testület a sírhely megváltási díjának
megtérítésétől eltekint.
A képviselő-testület – az ügyrendi bizottság elnökének
előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a helyi
önkormányzati
képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót.
1.
A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a
Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és annak
tartalmát tudomásul veszi.
2.
Amennyiben a Munkaügyi Központtal és a MÁKkal folytatott egyeztetések szükségessé teszik, úgy
a fejlesztési és működési mérleg közötti szükséges
átcsoportosításokat végre kell hajtani, különös
tekintettel a vízi közmű bérleti díjra és a
kapcsolódó kiadásokra. Amennyiben ez a
részmérlegek egyenlegét megváltoztatja, úgy a
fejlesztési mérlegben az egyensúly biztosítására
többlet fejlesztési hitelfelvételt kell betervezni,
míg a működési mérlegben a rendkívüli működési
támogatás összegét kell korrigálni. Visszafizetési
kötelezettség esetén a működési mérleg kiadásait
ki kell egészíteni és szükség esetén a rendkívüli
működési támogatási igényt kell betervezni.
3.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2016.
évi közfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó
tartalék felhasználására csak a projekt lezárásakor,
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Hohn Krisztina
polgármester

azonnal

végrehajtva

-

-

-

azonnal, illetve
értelem szerint

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester
dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

illetve azt követően kerülhet sor.
A képviselő-testület az állami támogatásokhoz
kapcsolódó visszafizetési kötelezettség elsődleges
fedezeteként a 3. pont szerint tartalék előirányzat
maradványát jelöli meg.
5.
Felkéri a polgármester és utasítja a jegyzőt, hogy
az
1-4.
sz.
pontok
figyelembevételével
gondoskodjanak a jogszabályi feltételeknek
maradéktalanul
megfelelő
szerkezetű
és
adattartalmú számszaki mellékletek és a
költségvetési rendelet tervezetének következő
testületi ülésre történő előterjesztéséről.
1.
A Képviselő-testület 2017. március 1. napjától az
alábbiak szerint támogatja a házi segítségnyújtás
szolgáltatás igénybevételét:
4.

Támogatási sáv
1. támogatási
sáv
2. támogatási
sáv
4.

4/2017. (II.23.)

3. támogatási
sáv

Jövedelem
(Ft/fő)
0,- Ft- 75.000,
tól
- Ft-ig
75.00 122.00
1,- Ft0,- Fttól
ig
122.0 150.00
01,- 0,-Ft-ig
Ft-tól

Támogatás
mértéke
100%
támogatás
50%
támogatás
30%
támogatás

Jövedelem alatt a települési támogatásokról,
valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott jövedelem értendő.
2.
A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott
támogatási összeget a Komló Térségi Integrált Szociális
Szolgáltató Központnak mint szolgáltatónak fizeti meg.
3.
A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott
támogatás összegét a 2017. évi költségvetés terhére
2

Hohn Krisztina
polgármester
dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

végrehajtva

5.

5/2017. (II.23.)

6.

6/2017. (II.23.)

7.

7/2017. (II.23.)

biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás összegét a
2017. évi költségvetésben szerepeltesse.
1.
A Képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja a kultúrház bérbeadásáról szóló
döntések meghozatalát.
2. A Képviselő-testület a kultúrház általános bérleti
díját 10.000,- Ft/nap összegben, a konyha
használata esetén pedig 20.000,- Ft/nap összegben
határozza meg azzal, hogy amennyiben egy teljes
napnál rövidebb időre veszik az ingatlant
használatba, akkor is a teljes napi díjat kell
megfizetni.
3.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
kultúrház nem bevételszerző célra irányuló
használata esetén a Polgármester a bérleti díjtól
eltekinthet.
1. A képviselő-testület, mint az önkormányzati
tulajdonú közút kezelője egyirányúsítja a Szőlő
utcát és az Óvoda utcát az 1. sz. mellékletként
csatolt térképen jelölten.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott
forgalmi rend változás végrehajtásához forrást
biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
3. Felhatalmazza a polgármester, hogy a közúti
jelzőtáblák kihelyezése iránt intézkedjen.
4.
Utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
meghatározott forgalmi rend változás végrehajtásához
szükséges forrást a 2017. évi költségvetésben
szerepeltesse.
1.
A képviselő-testület elfogadja a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsa által meghatározott, a Térségi Integrált
Szociális Szolgáltató Központ intézmény
tekintetében 2017. március 1. napjától érvényes
intézményi és személyi térítési díjakat.
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Hohn Krisztina
polgármester

értelem szerint

végrehajtva

dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

folyamatban

-

-

-

Hohn Krisztina
polgármester

8.

9.

10.

8/2017. (II.23.)

9/2017. (II.23.)

10/2017. (II.23.)

2.
A képviselő-testület megismerte, és jóváhagyja a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsának a szociális ellátások intézményi térítési
díjának módosítása tárgyában hozott 3/2017. (II.9.) sz. Tct
határozatát.
1.
A Képviselő-testület megismerte és
jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a
2016. december 13-i ülésén hozott 34/2016. (XII.
13.) sz. Tct. határozatát.
2.
A Képviselő-testület visszavonja a Komló
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
átszervezése, valamint a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016.
(XI.9.) sz. határozatát.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló
Város Önkormányzat pályázatot nyújt be a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú,
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer
országos
kiterjesztéséhez”
című
pályázatra önerő nélkül 9 millió Ft összegű
támogatás elnyerése érdekében. A képviselőtestület a pályázat során megvalósult rendszer
üzemeltetését és működését vállalja, a Magyar
Államkincstárral a szükséges megállapodásokat
megköti,
teljes
jogkörben
felhatalmazza
polgármestert
a
szükséges
nyilatkozatok
megtételére és megállapodások aláírására.
2.)
Mánfa Község Önkormányzata az elektronikus
portálrendszer tekintetében a jelenleg üzemelő rendszert
tartja fenn és nem csatlakozik az ASP rendszerhez.
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Hohn Krisztina
polgármester

értelem szerint

-

-

-

-

Hohn
Krisztina
polgármester
dr.
Vaskó
Ernő
címzetes
főjegyző

2017. március
6. a pályázat
benyújtására
értelem szerint–
a
megállapodások
megkötésére
folyamatos – a
rendszer
bevezetésére,
üzemeltetésére

folyamatban

3.)
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
komlói polgármester az illetékes szervekhez az interfészes
csatlakozásra vonatkozó felmentési kérelmet benyújtotta.
A kérelem jóváhagyása esetén az ASP rendszerhez
interfész csatlakozásokkal kíván csatlakozni.
4.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
pályázat előkészítéséről, összeállításáról és benyújtásáról
a megfelelő szakmai egyeztetések benyújtása mellett
gondoskodjon.
1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a
legalacsonyabb összegű (nettó 133.- Ft/lámpatest/hó)
ellenszolgáltatást megajánló WATT-Erősáramú Tervez,
Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa L. u. 15.)
vállalkozást hirdeti ki az eljárás nyerteseként.

11.

Azonnal

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester

2017. február 28.

végrehajtva

értelem szerint

végrehajtva

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
tárgyi közbeszerzési eljárás értékeléséről az
ajánlattevőket tájékoztassa.

11/2017. (II.23.)

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevővel a üzemeltetési és
karbantartási szerződést nettó 133.- Ft/lámpatest/hó
összeggel megkösse.
1.

12.

Hohn Krisztina
polgármester

12/2017. (III.8.)

2.

A képviselő-testület Az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól
szóló
353/2011.
(XII.30.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját
bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket
2017-2020. évek vonatkozásában e határozat 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A képviselő-testület megismerte a polgármester
Mánfa Község 2016. évi költségvetéséről és
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Hohn Krisztina
polgármester
dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

3.

4.

1)

13.

13/2017. (III.8.)

2)

1.)

14.

14/2017. (III.8.)

2.)

1.
15.

15/2017. (III.8.)

végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti
beszámolóját a 2017. január, február hónapokban
folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt
tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy az
átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági
eseményei a 2017. évi költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
költségvetési döntések és kötelezettségvállalások
megalapozása érdekében áprilistól az előző havi
tényadatok figyelembevételével adott hó 20-ig
aktualizálja az önkormányzat likviditási tervét.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
vízi közmű bérleti díj bevételek félévi
teljesülésének figyelembevételével gondoskodjon
a hitelfelvétel lebonyolításáról, melyről a
képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
A
képviselő-testület
a
Komlói
Közös
Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai
Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai
Kódex
tartartalmát
a
Komlói
Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselőivel
megismertesse.
A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja
Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a közbeszerzési terv Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve a honlapon való közzététele
iránt intézkedjen.
A képviselő-testület Mánfa területére készülő
településrendezési
és
fejlesztési
eszközök
lakossággal,
érdekképviseleti-,
civilés
gazdálkodó szervezetekkel, történő egyeztetésének
szabályait az 1. sz. mellékletében szereplő
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dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

2017. március 31

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester

2017. március 31.

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester

azonnal és
folyamatos

végrehajtva

partnerségi rend szerint határozza meg a
képviselő-testület, és utasítja a polgármestert, hogy
az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak
szerint járjon el.
2. A képviselő-testület jelen határozat 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal határozza meg a
képviselő-testület
szervezeti
és
működési
szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.) sz.
önkormányzati rendelet (SZMSZ) IV. sz.
függelékét.
1. A képviselő-testület támogatja az előterjesztés
szerinti nagyságrendben a településrendezési
eszköz módosítását.

16.

16/2017. (III.8.)

2. A képviselő-testület a készülő településrendezési
eszköz
tekintetében
a
lakossággal,
érdekképviseleti-,
civilés
gazdálkodó
szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a
képviselő-testület
szervezeti
és
működési
szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.) sz.
önkormányzati rendelet (SZMSZ) IV. sz.
függelékében szereplő partnerségi rend szerint
határozza meg, és utasítja a polgármestert, hogy az
egyeztetési folyamat során az abban foglaltak
szerint járjon el.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a
vonatkozó
jogszabályok
értelmében
a
településrendezési
eszköz
módosítása
egyszerűsített eljárás keretében történhet.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a módosításhoz szükséges beszerzés lefolytatására
és a munka megrendelésére, melynek pénzügyi
fedezetét Komló Város Önkormányzat biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város
Önkormányzatával a pénzügyi fedezet átadás7

Hohn Krisztina
polgármester

azonnal és
folyamatos

folyamatban

átvétele tárgyában megállapodást kössön.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a fenti döntés szerint készítse elő a
településrendezési terv módosítását.

17.

17/2017. (III.8.)

18.

18/2017. (III.8.)

19.

19/2017. (IV.10.)

1) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a feleslegessé
vált, és leselejtezett óvodai eszközeit a
megsemmisítés helyett átadja a Szászvári
Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
részére.
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Szászvári Hársvirág
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjével,
Dobó Dórával, és gondoskodjon az eszközök
átadásáról.
1. A képviselő-testület elismeri Todenberg Roland
mánfai lakos petanque sportágban elért
eredményeit.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy térítésmentes
gépjűármű használat biztosítása formában
támogatja a Pécsi Vörös Meteor Sportkör
Petanque Szakosztályának részvételét a belgiumi
Ghent városában 2017. március 13. és 2017.
március 16. között megrendezésre kerülő Petanque
Világbajnokságon.
3. A képviselő-testület Mánfa Község Önkormányzat
tulajdonában álló Volkswagen 7HC Transporter
típusú
LLC-941
rendszámú
gépjárművet
térítésmentesen a Pécsi Vörös Meteor Sportkör
használatába adja a 2017. április 10-től és 2017.
április 18-ig terjedő határozott időre, kifejezetten
azzal a céllal, hogy a Petanque Szakosztály a
belgiumi világbajnokságon részt vegyen.
1. A képviselő-testület az „ASP rendszer csatlakozási
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Hohn Krisztina
polgármester

Értelem szerint

folyamatban

-

-

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester

Azonnal

végrehajtva

konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat
benyújtása” tárgyú 10/2017. (II.23.) számú
határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:

20.

20/2017. (IV.10.)

„A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
pályázat előkészítéséről, összeállításáról a
megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatása mellett
gondoskodjon, és felhatalmazza Komló város
polgármesterét mint a közös hivatal székhelyének
feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás
alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint
a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi díjtámogatási igény
bejelentését
tudomásul
vette.
Egyúttal
kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos
ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi
Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt,
eszközhasználati díj jogcímen meghatározott
összeget a víziközmű felújítására, pótlására,
fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra
fordítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert
nyilatkozatok megtételére.

21.

21/2017. (V.24.)

a

Hohn Krisztina
polgármester

értelem szerint

végrehajtva

-

-

-

szükséges

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves
ellenőrzési jelentést Mánfa Község Önkormányzata 2016.
évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
megtárgyalta és elfogadta.
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dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

22.

22/2017. (V.24.)

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat - Mánfa 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1.
sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmény
vezetőjének és dolgozójának a kistérségi szociális és
gyermekjóléti
feladatok
megszervezéséért
és
színvonalas ellátásáért.
1.) A
Képviselő-testület
a
Komló
Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés
1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hohn Krisztina
polgármester

értelem szerint

végrehajtva

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált
Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés
2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
23.

23/2017. (V.24.)

24.

24/2017. (V.24.)

25.

25/2017. (V.24.)

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
4.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az
intézmények vezetőinek és dolgozóinak a
kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok
megszervezéséért és színvonalas ellátásáért.
A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás
2016.
évi
tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben
szereplő tartalommal.
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
10

Társulási Megállapodás aláírására.
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a
Baranya-Víz Zrt. és a Komló-Víz Kft. 2016.
december 31., valamint 2017. január 5. fordulónapra
elkészített beszámolóját és mellékleteit, valamint a
könyvvizsgálói jelentéseket.
2.

26.

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a
Baranya-Víz Zrt. Komló-Víz Kft.-vel történő
egyesülése miatt elkészített végleges vagyonleltárt és
vagyonmérleget.

26/2017. (V.24.)
3.

A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a
társaság 2017. április 3. napján tartott közgyűlésén
hozott 1-8/2017. (04. 03.) számú határozatokat, és
jóváhagyja a döntéshozatalok során Mánfa Község
Önkormányzat képviseletében leadott szavazatokat.

Hohn Krisztina
polgármester
Csollák István
vezérigazgató

értelem szerint

végrehajtva

azonnal és
folyamatos

folyamatban

Mester Zoltán
üzemigazgató

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét
érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés
keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
1. A képviselő-testület a településrendezési döntések
meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz.
határozatának 1. pontját az alábbi tartalomra
módosítja:

27.

„1. A képviselő-testület az 1. sz. melléklet
szerinti
nagyságrendben
támogatja
a
településrendezési eszköz módosítását.”

27/2017. (V.24.)
2.

A képviselő-testület a településrendezési döntések
meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz.
határozatának további pontjait változatlan
tartalommal hagyja.
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Hohn Krisztina
polgármester

1) A képviselő-testület úgy dönt, hogy értékesíteni
kívánja a Mánfa Község Önkormányzat
tulajdonában álló alábbi gépjárműveket, melyek
vonatkozásában a legalacsonyabb eladási árat a
következők szerint határozza meg:
 VTZ 2048 A típusú, YLF-257 forgalmi
rendszámú traktor: 1.800.000 Ft
 kéttengelyes YCD-777 forgalmi rendszámú
pótkocsi: 500.000 Ft
 Mazda E 2200 Platós típusú, HTM-841
forgalmi rendszámú kisteherautó: 750.000 Ft
2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban meghatározott gépjárműveket,
az ott rögzített eladási áron eladásra meghirdesse
(újságban, interneten stb.).
28.

28/2017. (V.24.)

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy amennyiben a közzétett hirdetésre érkezett
ajánlatok közül legalább egy eléri az 1. pontban
meghatározott értéket, úgy a két gépjárművet a
legmagasabb ajánlattevővel kötött adásvételi
szerződés útján értékesítse. A képviselő-testület –
utólagos beszámolási kötelezettség mellett –
felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvétellel
kapcsolatban
valamennyi
nyilatkozatot megtegyen, és az adásvételi
szerződés aláírja.
4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
amennyiben a közzétett hirdetésre érkezett
ajánlatok egyike sem nem éri el az 1. pontban
meghatározott eladási árat, úgy a gépjárművek
értékesítése tárgyában – külön előterjesztés
keretében – ismét kezdeményezzen képviselőtestületi döntéshozatalt.
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Hohn Krisztina
polgármester

Értelem szerint

végrehajtva

29.

29/2017. (V.24.)

30.

30/2017. (VI.26.)

A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármester
beszámolóját a kültéri pingpongasztal és kosárpalánk
beszerzésével kapcsolatban.
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján –
megtárgyalta
és
elfogadta
a
Komlói
Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
készített beszámolót.
1. A képviselő-testület szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy Komló Város Önkormányzatával
együttműködve területszervezési eljárás keretében
területcserét kezdeményez a 2-3. számú mellékletek
szerint.

Hohn Krisztina
polgármester

Értelem szerint

-

-

-

-

Hohn Krisztina
polgármester

Értelem szerint

folyamatban

2. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a
területszervezési eljárás körébe tartozó területcserére
irányadó jogszabályokat, és az 1. pontban
meghatározott eljárás során az 1. sz. mellékletben
foglaltak szerint jár el.
3.
31.

31/2017. (VI.26.)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
területrészek cseréjére vonatkozó kezdeményezést
készítse elő, és külön előterjesztés keretében terjessze
azt a képviselő-testület elé.

4. A képviselő-testület az 1. pontban kinyilatkozott
szándékának feltételeként határozza meg, hogy a
területszervezési eljárás során a Komló Város
Önkormányzata részéről átadandó területrésszel
összefüggésben a kommunális jellegű kiadások
megtérítésére Komló Város Önkormányzata az átvett
területrészen megvalósítandó napelem parkokkal
összefüggésben keletkező éves iparűzési adóbevétel
10%-ának megfelelő összeget költségtérítésként átad
Mánfa Község Önkormányzatának.
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1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a
Baranya-Víz Zrt. 2017. évi üzleti tervét.

32.

33.

34.

35.

32/2017. (VI.26.)

33/2017. (VI.26.)

34/2017. (VI.26.)

35/2017. (VI.26.)

2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a
társaság 2017. május 9. napján tartott közgyűlésén
hozott 9-13/2017. (05. 09.) számú határozatokat,
valamint jóváhagyja a döntéshozatalok során Mánfa
Község Önkormányzat képviseletében leadott
szavazatokat.
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét
érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés
keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja Mánfa
Község
Önkormányzatának
2016.
évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolóját.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
értékelést tájékoztatásul küldje meg a Baranya
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
A Képviselő-testület a kiemelten fontos nemzetiségi
céljaira és feladataira tekintettel 50.000 Ft működési
támogatásban részesíti a Mánfai Romákért Érdekvédelmi
Egyesületet.
A támogatás fedezeteként „tartalék” előirányzatot jelöli
meg.
1. A Képviselő-testület a kiskertek használatára
vonatkozó bérleti szerződést az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a kiskertek bérleti díját 15
14

Hohn Krisztina
polgármester
Csollák István
vezérigazgató

értelem szerint

végrehajtva

dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

végrehajtva

Hohn Krisztina
polgármester

értelem szerint

végrehajtva

dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

folyamatban

Mester Zoltán
üzemigazgató

36.

36/2017. (VI.26.)

37.

37/2017. (VI.26.)

Ft/m2/év összegben határozza meg, melyet évente
megemel az infláció mértékével.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Csorba Győző
Könyvtár szakmai beszámolóját Mánfa Könyvtári
Szolgáltató Helyen 2016. évben végzett munkáról.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Csorba
Győző Könyvtár részére.
1. A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben
szereplő formában jóváhagyja a Mánfa, Óvoda
utca 22. társasház módosított alapító okiratát.
2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a
társasházi alapító okirat aláírására.
3. A képviselő-testület vállalja, hogy az új társasházi
alapító okirat elkészíttetésének és az ehhez
kapcsolódó eljárások egyéb költségeinek 50%-át
megtéríti, azzal hogy a fennmaradó további
költségeket a kérelmezők fizetik meg.
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dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

végrehajtva

dr. Vaskó Ernő
címzetes
főjegyző

értelem szerint

folyamatban

