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Sorsz. Határozatszám Határozat Felelős Határidő Állapot 

1. 1/2018. (II.21.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első 

olvasatban megtárgyalta Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa 

Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.  

2. Amennyiben a Munkaügyi Központtal és a MÁK-kal 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 2017. évi 

közfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó tartalék 

felhasználására csak a projekt lezárásakor, illetve azt követően 

kerülhet sor. 

4. A képviselő-testület az állami támogatásokhoz kapcsolódó 

visszafizetési kötelezettség elsődleges fedezeteként a 4. pont 

szerint tartalék előirányzat maradványát jelöli meg. 

5. Felkéri a polgármester és utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. sz. 

pontok figyelembevételével gondoskodjanak a jogszabályi 

feltételeknek maradéktalanul megfelelő szerkezetű és 

adattartalmú számszaki mellékletek és a költségvetési rendelet 

tervezetének következő testületi ülésre történő előterjesztéséről.  

Hohn Krisztina 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

azonnal, illetve 

értelem szerint 
végrehajtva 

2. 2/2018. (II.21.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. 

évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület támogatja az előterjesztésben bemutatott, 

Mánfa északi határában fekvő területeket érintően a 

településrendezési eszközök módosítását. 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály 

értelmében a településrendezési eszközök módosítása állami 

főépítészi eljárás keretében  lefolytatható. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 
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3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök 

lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó 

szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait az SZMSZ IV. 

függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és 

utasítja a polgármestert, hogy az egyeztetési folyamat során az 

abban foglaltak szerint járjon el. 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka 

megrendelésére, melynek pénzügyi fedezete a költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

5) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti döntés 

szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását. 

3. 3/2017. (II.21.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Tájékoztatás a volt óvoda épületének szerkezeti 

problémáiról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a 

beszámolóban foglaltakat és egyúttal megbízza a polgármestert, 

hogy 3 különböző kivitelezőtől árajánlatot kérjen a munkálatok 

elvégzésére vonatkozóan. 

2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy újabb 

szakvéleményt kérjen a halaszthatatlan elvégzendő feladatokról. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 

4. 4/2018. (II.21.) 

A képviselő-testület – az ügyrendi bizottság elnökének előterjesztése 

alapján – megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 

tájékoztatót. 

- - - 

5. 5/2018. (II.21.) 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót tudomásul veszi. 
- - - 

6. 6/2018. (II.21.) 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális, valamint bölcsődei 

ellátások intézményi térítési díjának módosításával kapcsolatos 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Tanácsa által meghatározott, a Térségi 

Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézmény tekintetében 

2018. március 1., illetve 2018. április 1. napjától, továbbá a 

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 

Bölcsőde tekintetében 2018. március 1. napjától érvényes 

intézményi és személyi térítési díjakat. 

2. A képviselő-testület megismerte, és jóváhagyja a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának a 

szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 
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tárgyában hozott 6/2018. (II.8.) sz. Tct, valamint a böcslődei 

ellátások intézményi térítési díjának módosítása tárgyában hozott 

5/2018. (II.8.) sz. határozatát. 

7. 7/2018. (II.21.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta az „Alpolgármestert helyettesítő 

személy kijelölése” című előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy Todenbergné Imrő Anna 

Mária, Mánfa Község Önkormányzat alpolgármestere, 

alpolgármesteri feladatai ellátása tekintetében tartósan 

akadályoztatva van. 

2) A képviselő-testület az ügyrendi bizottság elnökét jelöli ki az 

alpolgármester tartós akadályoztatását keletkeztető ok 

megszűnéséig az alpolgármester - Mánfa Község Önkormányzat 

polgármestere által gyakorolt munkáltatói jogok körébe tartozó - 

hatáskörének gyakorlására.  

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 

8. 8/2018. (II.21.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a 

beszámolóban foglaltakat és egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert a pályázathoz szükséges minden nyilatkozat 

megtételére, illetve minden további intézkedés elvégzésére. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 

9. 9/2018. (III.6.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéről és 

annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

1. 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 2018-2021. évek vonatkozásában e határozat 1. 

sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 

2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 

Hohn Krisztina 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

értelem szerint végrehajtva 
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rendelet szerinti beszámolóját a 2018. január, február hónapokban 

folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul veszi. 

Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának 

gazdasági eseményei a 2018. évi költségvetési rendeletbe 

beépítésre kerültek.  

3. 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.  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

hitelfelvétel lebonyolításáról, illetve a gépjármű lízing szerződés 

megkötéséről, melyről a képviselő-testület külön előterjesztés 

alapján dönt.  

10. 10/2018. (III.6.) 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja Mánfa Község 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési 

terv Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a honlapon való 

közzétételével kapcsolatban intézkedjen. 

Hohn Krisztina 

polgármester 

2018. március 

31. 
végrehajtva 

11. 11/2018. (III.6.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Kérelem támfal helyreállításához való 

hozzájárulásra” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi az 

előterjesztés mellékletének részét képző Bartal és Rabb Kft. 

szakértői jelentésében, valamint a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály határozatában foglaltakat 

és egyúttal nyilatkozik arról, hogy szándékában áll támogatni az 

előterjesztés tárgyát képző támfal helyreállítását. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

intézkedjen a támfal helyreállítására vonatkozó, megfelelő 

műszaki megoldás - szakértő általi -  meghatározásáról. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

intézkedjen a megfelelő műszaki megoldás figyelembevételével 

történő, 3 különböző kivitelezőtől származó árajánlat bekéréséről. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 

12. 12/2018. (III.6.) 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési 

szabályzata” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Hohn Krisztina 

polgármester 
2018. március 6. végrehajtva 
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1. A képviselő-testület az eseti közbeszerzési szabályzatot az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

13. 13/2018. (IV.25.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás 

igénylése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya-Víz 

Zrt. 2018. 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 a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

14. 14/2018. (IV.25.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

„A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

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 Társulási 

Megállapodás aláírására.  

Hohn Krisztina 

polgármester 
2018. április 31. végrehajtva 

15. 15/2018. (V.28.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta 

a Baranya-Víz Zrt. 2018. május 15-én megtartott közgyűlésével 

kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi 

beszámolóját és mellékleteit, és azokat – figyelemmel a 

könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 

2018. évi üzleti tervét. 

3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2018. 

május 15. napján tartott közgyűlésén hozott 1-10/2018. (05. 15.) 

számú határozatokat, valamint jóváhagyja a döntéshozatalok 

során Mánfa Község Önkormányzat képviseletében leadott 

szavazatokat. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

eszközhasználati díjak elszámolásával kapcsolatos, a 13. számú 

melléklet szerinti megállapodást aláírja, és a megtett 

intézkedésről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hohn Krisztina 

polgármester 

 

Csollák István 

vezérigazgató 

 

Mester Zoltán 

üzemigazgató 

 

azonnal végrehajtva 
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Hivatalt tájékoztassa.  

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő 

ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve 

szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen 

testületi döntéshozatalt. 

16. 16/2018. (V.28.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 

„Éves ellenőrzési jelentés” tárgyú előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési 

jelentést Mánfa Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési 

kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

- - - 

17. 17/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az „Alpolgármesteri tisztséggel 

kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

I.  

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-

testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. 

(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján 

Takács Zsoltot 2018. június 1. napjával társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztja. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester 

egyértelmű nyilatkozata alapján a polgármester általános 

helyettesítését ellátó alpolgármester Takács Zsolt. 

3. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt társadalmi 

megbízatású alpolgármester illetményét havi bruttó 150.000 Ft-

ban állapítja meg. 

4. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi 

bizottság nem képviselő tagjának Varga Sándort megválasztja. 

5. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi 

bizottság elnökének Bikali Zsoltnét megválasztja. 

II.  

6. Az SZMSZ I. függeléke helyébe az előterjesztés 3. sz. 

melléklete szerinti függelék lép. 

7. Az SZMSZ II. függeléke helyébe az előterjesztés 4. sz. 

melléklete szerinti függelék lép. 

8. Az SZMSZ III. függeléke helyébe az előterjesztés 5. sz. 

melléklete szerinti függelék lép. 

Hohn Krisztina 

polgármester,  

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

2018. június 1. végrehajtva 
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18. 18/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község 

Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja Mánfa Község 

Önkormányzatának 2017. 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. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
értelem szerint végrehajtva 

19. 19/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a „Szociális étkeztetés szakmai 

program elfogadása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza:  

A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Mánfa Község Önkormányzatának szociális 

étkeztetés szakmai programját. 

Hohn Krisztina 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

20. 20/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

- - - 

21. 21/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 

gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóit és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális 

Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú 

- - - 
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Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját 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. 

 

22. 22/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

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 Társulási 

Megállapodás aláírására.  

Hohn Krisztina 

polgármester 
2018. június 30. végrehajtva 

23. 23/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta a „Fórpintér József és Józsefné 

sírjának helyreállítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza: 

1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fórpintér 

József és Józsefné síremlékének helyreállítására kártérítés 

jogcímén bruttó 175.000,- Ft összeget hagy jóvá Fórpintér József 

és Józsefné családja részére. 

Felhatalmazza a polgármestert a kártérítésre vonatkozó 

megállapodás aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.  

2) A kártérítésre vonatkozó megállapodás megkötésének, valamint a 

kártérítés kifizetésének feltétele a kártérítés károsult általi 

elfogadása, illetve minden további igényről való lemondása. 

3) A kártérítés kifizetésének fedezetéül az Önkormányzati 

költségvetés tartalék előirányzata szolgál.  

Hohn Krisztina 

polgármester 
azonnal végrehajtva 

24. 24/2018. (V.28.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Beszámoló kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat 

árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a beszámolóban 

foglaltakat és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

szükséges minden nyilatkozat megtételére, illetve minden további 

- - - 
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szükséges intézkedés elvégzésére. 

25. 25/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító 

számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot 

fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése 

tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása” című 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az alábbi pályázati felhívásra, a projekt 

megnevezésével, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi 

számaival: 

- Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot 

fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek 

megismertetése tematikus programok segítésével 

helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.3.17 

projekt megnevezése: V. szent István Nyomában Hagyományőrző 

Fesztivál érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 0533, 0536 

hrsz. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez 

szükséges 700.000,- Ft működési célú önerőt biztosít a 2019. évi 

költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során szerepeltesse. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Hohn Krisztina 

polgármester 

2018. június 1. 

 

2019. évi 

költségvetés 

elfogadása 

 

folyamatban 

26. 26/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító 

számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, 

helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása” című 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az alábbi pályázati felhívásra, a projekt megnevezésével, 

valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival: 

- A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, 

helyi programok fejlesztése 

helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.4.17 

Hohn Krisztina 

polgármester 

2018. június 1. 

 

2019. évi 

költségvetés 

elfogadása 

 

folyamatban 
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projekt megnevezése: Közlekedésbiztonság javítása Mánfán 

érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5141, 5063, 5404, 5299, 

5263, 5119, 5181, 5161, 5212/1, 5225 hrsz. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez 

szükséges 58.883,- Ft önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés 

terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő összegét működési és felhalmozási 

céllal bontsa meg, és e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során ilyen módon szerepeltesse. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

27. 27/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító 

számú „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és 

közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és 

fejlesztése” című pályázat benyújtása” című előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az alábbi pályázati felhívásra, a projekt megnevezésével, 

valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival: 

- Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, 

eszközök rehabilitációja és fejlesztése 

helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-61.7.17 

projekt megnevezése: Közösségi színtér létesítése Mánfán 

érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5247 hrsz. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez 

szükséges 1.320.966,- Ft felhalmozási célú önerőt biztosít a 2019. 

évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során szerepeltesse. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Hohn Krisztina 

polgármester 

2018. június 1. 

 

2019. évi 

költségvetés 

elfogadása 

 

folyamatban 

28. 28/2018. (V.28.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa község 

településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – 

partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás 

megindítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és elfogadja a 

Hohn Krisztina 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 
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község településrendezési eszközeinek 2018. évi 1. számú 

módosításának partnerségi egyeztetésére beérkezett véleményeket. 

2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és 

megtárgyalta a község településrendezési eszközeit érintő, az 1. 

melléklet szerinti módosítási dokumentációt. 

3) A képviselő-testület utasítja a polgármestert a módosítás záró 

szakmai véleményezési szakaszának megindítására. 

 


