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Sorsz. Határozatszám Határozat Felelős Határidő Állapot 

1. 1/2019. (I.22.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

„Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása” 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1.  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megismerte a Belügyminiszter által közzétett „Kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatására” című pályázati kiírás tartalmát, és 

mint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó 

önkormányzat, jóváhagyja a székhelyönkormányzat, Komló Város 

Önkormányzat által benyújtandó pályázatot. 

   A képviselő-testület megismerte a Komló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 2019. január 21. napján tárgyalt 

„Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése” című 

előterjesztést, és egyetértőleg jóváhagyja az annak alapján 

meghozott 5/2019. (I. 21.) számú határozatot. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Komló Város 

Önkormányzat által igényelt támogatás az adóerő képesség (20.000 

forint/lakos alatti), valamint a hivatali finanszírozott létszám (54,21 

fő) figyelembevételével 800.000 forint/fő/év x 54,21 fő, azaz 

összesen: 43.368.000 forint összegű. 

3. A képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően 

vállalja, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletében a hatályos 

költségvetési törvény 60.§. (6) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

közszolgálati tisztviselők illetményalapját 20%-al emelve 46.380,- 

forintban határozza meg. 

4.  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-jén érvényes 

illetményalap a törvényi minimum, azaz 38.650,- forint volt. 

5. A képviselő-testület a pályázat benyújtásával összefüggésben 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Takács Zsolt 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

azonnal végrehajtva 

2. 2/2019. (II.20.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első 

olvasatban megtárgyalta Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa 

Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.  

Takács Zsolt 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

azonnal, illetve 

értelem szerint 
végrehajtva 
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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 2018. 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.  

3. 3/2019. (II.20.) 

A képviselő-testület – az ügyrendi bizottság elnökének előterjesztése 

alapján – megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 

tájékoztatót. 

- - - 

4. 4/2019. (II.20.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési 

szabályzata” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület az eseti közbeszerzési szabályzatot az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt aláírja. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. február 20 végrehajtva 

5. 5/2019. (II.20.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület a közbeszerzési tervet az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. február 21. végrehajtva 
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polgármestert, hogy a Kbt. 42 §-a szerinti előírásnak 

megfelelően az Önkormányzat honlapján tegye azt elérhetővé. 

6. 6/2019. (II.20.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében „Mánfa Község Önkormányzat eseti 

közbeszerzés megindítása” című előterjesztést - mely keretében a 

Baranya csatorna mánfai szakaszán, helyi vízkár 

veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. számú 

melléklet) és a közbeszerzési dokumentációt (2. számú melléklet) a 

szerződés tervezettel megvitatta és a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

2) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi 

előzetesen alkalmas vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

1. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 

Orfű, Lapisi u. 16.) 

2. ERMIBAU Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.) 

3. WOLFBAU TEAM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 

Pécs, Kisbalokány dűlő 5.) 

4. SZTRÁDA 92 Építőipari és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, 

Edison u. 3/A) 

5. BRANAU Építőipari Kft. (7630 Pécs, Tüskésréti út 32.) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

3) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az 

alábbi bizottságot hozza létre: 

- Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (egyéb közreműködő) 

- Gombos László műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező) 

- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkező) 

A bíráló bizottság a kritériumoknak megfelelő pályázatot benyújtók 

közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a 

beszerzési eljárás nyertesének állapítja meg és terjeszti elő a döntő 

bizottság számára. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. március 15 végrehajtva 

7. 7/2019. (II.20.) 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító 
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számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, 

eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában 

hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása” című előterjesztést, 

és az alábbi határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület a „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „VP6-

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

rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című 

pályázat benyújtásáról” tárgyú 27/2018. (V.28.) számú határozatot 

1.) és 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5247/1; 5247/2. 

hrsz. 

2. A projekt teljes költsége 5.270.500.- Ft, ebből az igényelt 

támogatás összege 3.500.000.- Ft. A Képviselő-testület az 1. 

pontban meghatározott projektekhez szükséges 1.770.500.- Ft 

önerőt biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során szerepeltesse.” 

A 27/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

Takács Zsolt 

polgármester  

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

 

Értelem szerint  

 

2020. évi 

költségvetés 

elfogadása 

 

 

folyamatban 

8. 8/2019. (II.20.) 

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 tárgyában hozott 

25/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása” című előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület a 25/2018. (V.28.) sz. határozata „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” tárgyú 25/2018. (V.28.) számú határozat 2.) pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

„2. A pályázati projekt teljes költsége 1.160.000.-Ft, ebből az 

igényelt támogatás összege 986.000.-Ft. A képviselő-testület ehhez 

174.000.-Ft pályázati önrészt biztosít a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

 

 

 

 

 

Takács Zsolt 

polgármester  

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 

 

Értelem szerint  

  

2020. évi 

költségvetés 

elfogadása 

 

 

 

 

 

folyamatban 
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Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során szerepeltesse.” 

A 25/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

9. 9/2019. (II.20.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

szóbeli előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a plébánia 

közben található területrész ajándékozás útján történő 

tulajdonszerzésével kapcsolatban járjon el, valamint az ajándékozási 

szerződés tervezetét készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé 

végleges döntésre.  

 

- - - 

10. 10/2019. (III.6.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

Mánfa Község Önkormányzat 2019. 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 2019-2022. évek vonatkozásában e határozat 1. 

sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 

2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 

rendelet szerinti beszámolóját a 2019. január, február hónapokban 

folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul veszi. 

Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának 

gazdasági eseményei a 2019. 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.  

Takács Zsolt 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

értelem szerint végrehajtva 

11. 11/2019. (III.6.) 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális, valamint bölcsődei 

ellátások intézményi térítési díjának módosításával kapcsolatos 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Takács Zsolt 

 

 

azonnal 

 

 

végrehajtva 
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1. A képviselő-testület utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által meghatározott, a 

Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézmény, 

továbbá a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Szilvási Bölcsőde tekintetében 2019. március 1. napjától érvényes 

intézményi és személyi térítési díjakat. 

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

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 

a szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

tárgyában hozott 4/2019. (II.21.) sz. Tct, valamint a bölcsődei 

ellátások intézményi térítési díjának módosítása tárgyában hozott 

5/2019. (II.21.) sz. határozatát. 

polgármester 

12. 12/2019. (III.6.) 

A Képviselő-testület megtárgyalta a mánfai postai szolgáltatásról 

szóló szóbeli előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület megismerte a Magyar Posta Zrt. által a mánfai 

Postaszolgáltató további működésével kapcsolatos tájékoztatást és 

a Magyar Posta Zrt. által nyújtott lehetőséggel nem tud élni, a 

meghatározott díjért közreműködőt nem tud biztosítani. 

Erre való tekintettel tudomásul veszi, hogy 2019. augusztus 1. 

naptól mobilposta szolgáltatás működjön a településen. 

Felkéri a polgármestert, hogy erről a döntésről a Magyar Posta Zrt.-

t tájékoztassa. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

13. 13/2019. (III.6.) 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a „Javaslat a 2019. évi kitüntetések adományozására” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület 2019. évben a „Mánfa Község Díszpolgára” 

kitüntető címet valamint „Mánfáért” kitüntető díjat az alábbi 

személyeknek adományozza: 

„Mánfáért” kitüntető díjat Hohn Krisztinának, 

„Mánfáért” kitüntető díjat Surányi Éva Gabriellának. 

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Majális” keretében 

rendezett ünnepélyes képviselő-testületi ülésen adja át. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

14. 14/2019. (IV.17.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 

Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó 

Bíráló Bizottsági tag módosítása” című előterjesztést - mely 

keretében a Baranya csatorna mánfai szakaszán, helyi vízkár 

Takács Zsolt 

polgármester 

2019. december 

31. 
folyamatban 
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veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot 

hozza: 

1) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére kijelöli 

Kovács Brigitta műszaki ügyintézőt, mint a közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező személy a Bíráló Bizottságba. 

15. 15/2019. (IV.17.) 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Pályázat benyújtása A Magyar Falu Program 

keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-

NHI/2019) számú alprogramra tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert A Magyar 

Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése” (MFP-NHI/2019) pályázati dokumentáció határidőre 

történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

2) A pályázat a támogatási összeg maximális felhasználásával a 

Mánfa, Óvoda utca 22. (Hrsz.: 5332) épületben kialakítandó 

közösségi tér megvalósítására vonatkozik. 

Takács Zsolt 

polgármester 

legkésőbb 2019. 

május 15. 
végrehajtva 

16. 16/2019. (IV.17.) 

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.  

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. május 31. végrehajtva 

17. 17/2019. (IV.17.) 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében tájékozódott a 

korábban tervezett tehergépkocsi vásárlásának ellehetetlenüléséről, és 

ezzel összefüggésben az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az NS 

Autóház Kft-vel 2018.10.15-én megkötött Fiat 290.6DW.6 típusú 

gépjármű adásvételére irányuló szerződést gyártói késedelem 

okán felmondja és a befizetett előleget visszakövetelje. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyitrai 

Autóház Kft. Pécs-től megrendeljen egy duplakabinos Renault 

Master 3,5 t L3 2.3 dCi 130 típusú tehergépkocsit 5.866.000,- Ft 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. május 31. végrehajtva 
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+ 1.583.820,- Ft ÁFA, azaz Br. 7.449.820,- Ft áron 2019.04.30. 

várható szállítási határidő mellett. 

3. A képviselő-testület a vételár fedezeteként az 1. pont szerint 

visszatérülő Br. 1.037.082,- Ft vételár előlegen és a tárgyévi 

költségvetésben tehergépjármű vásárlásra betervezett 5.876.798,- 

Ft előirányzaton felül Br. 535.940,- Ft előirányzatot hagy jóvá a 

2019. évi költségvetésben jóváhagyott 5 MFt pályázati önerő 

keret előirányzat terhére. 

4. A képviselő-testület a forgalomba helyezés költségeire legfeljebb 

150.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat egyéb dologi 

kiadásainak terhére. 

5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat változások 

átvezetéséről gondoskodjon. 

18. 18/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta Oletics Károly r. alezredes Úr 

kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetője, dr. Gulyás Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos, 

megyei rendőrfőkapitány által küldött tájékoztatást megismerte és 

támogatja Oletics Károly r. alezredes Úr kinevezését a Komlói 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségére. 

2. A képviselő-testület Oletics Károly r. alezredes Úr további 

munkájához sok sikert kíván. 

- - - 

19. 19/2019. (V.29.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 

Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés 

érvénytelenítése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú 

pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető 

rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű 

közbeszerzést érvénytelennek ítéli fedezethiányra való 

tekintettel. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. június 30. végrehajtva 
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2) A képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzati 

Hivatal aljegyzőjét, hogy Az EKR rendszerben az érintett 

cégeket az eljárás eredményéről értesítsék. 

dr. Müller József 

aljegyző 
2019. június 15. végrehajtva 

20. 20/2019. (V.29.) 

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 2018. évi belső ellenőrzési 

kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

- - - 

21. 21/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta Mánfa község csatlakozása a 

Települési Önkormányzatok Országos Szervezetéhez szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket 

megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. július 1. napjától tagja 

kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségének. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a 

TÖOSZ Titkárságát a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi 

kivonatának megküldésével tájékoztassa. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. július 1. végrehajtva 

22. 22/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község 

Önkormányzatának 2018. 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 2018. 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 
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23. 23/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:  

 

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

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

- - - 

24. 24/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 

gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóit és az alábbi határozatot hozza:  

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

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

Szolgáltató Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2018. 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. 

- - - 

25. 25/2019. (V.29.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testület – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 

előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében 

az alábbi alcélra történő pályázat benyújtását határozza el: 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Fábián Béla utca 57-81. (5241 hrsz) 164 fm hosszúságú járda 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
2020. január 31. folyamatban 
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szakaszának, valamint a Temetői út (5001/2 hrsz) 58 fm 

hosszúságú út felújítása bruttó 6.360.076,-Ft bekerülési 

költséggel. 

A képviselő-testület a Fábián Béla utca 57-81. járda és Temetői út 

felújításához 5.406.064,- Ft támogatás igénylése mellett 954.012,- 

Ft saját forrást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 

2020. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtására, 

valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 

megtételére.   

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. május 31. végrehajtva 

26. 26/2019. (V.29) 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta „a Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát képező 

Mánfa, Fábián B. utcai ingatlanok cseréje” c. előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület csereszerződést köt az alábbi ingatlanok ½ 

- ½ - ½ - ½ tulajdoni hányadára Bánusz Dezső Mánfa (an: Majer 

Eleonóra) Mánfa, Fábián B. u. 51. szám alatti lakossal: 

a) Mánfa Belterület 5350/2 hrsz.-ú, 515 m2 nagyságú, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, 

b) Mánfa Belterület 5350/3 hrsz.-ú, 56 m2 nagyságú, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, 

c) Mánfa Belterület 5350/4 hrsz.-ú, 775 m2 nagyságú, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, 

d) Mánfa Belterület 5070/1 hrsz.-ú, 893 m2 nagyságú, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, a természetben 

Mánfa, Fábián B. u. 51. szám alatt található ingatlan. 

2. A Képviselő-testület az a) – c) pontban foglalt ingatlanok 

összértékét, valamint a d) pontban megjelölt ingatlan értékét 

1.300.000,-Ft-ban határozza meg. 

3. A csere eredményeként Bánusz Dezső a d) pont szerinti 

ingatlan, míg Mánfa Község Önkormányzata az a) – c) pontban 

megjelölt ingatlanok kizárólagos tulajdonosa lesz. 

4. Az elcserélt ingatlanok értékegyezősége miatt a felek 

pénzfizetési kötelezettséggel egymás felé nem tartoznak. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csereszerződés aláírására és minden szükséges jognyilatkozat 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. június 30. végrehajtva 
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megtételére.  

6. A csereszerződéssel kapcsolatban felmerülő ügyvédi költség az 

önkormányzatot terheli, míg a tulajdonjog bejegyzésével 

összefüggő földhivatali díjak tekintetében a felek az általuk 

megszerzett ingatlanokhoz kapcsolódó költségeket viselik. 

27. 27/2019. (VI.19.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján megtárgyalta Leipoldné Dicső Kitti c.r. 

törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Komlói Rendőrkapitányság megbízott 

kapitányságvezetője, Oletics Károly r. alezredes Úr által küldött 

tájékoztatást megismerte és támogatja Leipoldné Dicső Kitti c.r. 

tőrm. kinevezését Mánfa község körzeti megbízotti beosztás 

ellátására. 

2. A képviselő-testület Leipoldné Dicső Kitti c.r. tőrm. további 

munkájához sok sikert kíván. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. július 1. végrehajtva 

28. 28/2019. (VI.19.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya-

Víz Zrt. 2019. évi támogatási 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. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

29. 29/2019. (VI.19.) 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében 

„Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú alprogramra benyújtott 

pályázatról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a 

beszámolóban foglaltakat és utólagosan jóváhagyja a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését a pályázat 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 



13 
 

benyújtásáról, valamint felhatalmazza a polgármestert a 

pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat, illetve 

intézkedés megtételére. 

2) A képviselő-testület a pályázat teljes támogatási összegét a 

Mánfa, Óvoda utca 22. (Hrsz.: 5332/A/5) épületben található 

Orvosi rendelő eszközbeszerzésére fordítja. 

30. 30/2019. (VI.19.) 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta „Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási 

feltételei” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Mánfa Község Önkormányzat tulajdonában 

álló Renault Trafic típusú RMR-309 forgalmi rendszámú 

kisteherautó bérlésének feltételeit megvizsgálta, és azokat 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 A bérbeadás díja Mánfa község közigazgatási területén 3.000 

Ft/fuvar, Mánfa község közigazgatási területén kívül eső szállítás 

esetén a fuvar alapdíja 3.000 Ft, amely tartalmaz 20 km-t és a 20. 

km felett pluszba 150 Ft/km, amely az üzemanyagköltséget 

tartalmazza. 

 Minden esetben sofőrrel bérelhető az autó - akit a polgármester 

jelöl ki -, előre egyeztetett időpontban és feltételekkel. 

 A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya díjat, erről a bérbevevő 

köteles gondoskodni. 

 A gépjármű kizárólag mánfai állandó lakcímmel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére adható bérbe.  

 A gépjármű üzleti célra, valamint erdőből kitermelt fa szállítására 

nem használható. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy kivételes 

esetek alkalmával a bérleti díj mértékét egyedi elbírálás alapján 

állapítsa meg. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint 

végrehajtva - 

folyamatban 

31. 31/2019. (VI.19.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megvitatta a Baranya-Víz Zrt. 2019. június 12-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. 

Takács Zsolt 

polgármester 

 

Csollák István 

vezérigazgató 

 

Mester Zoltán 

üzemigazgató 

2020. június 30. folyamatban 



14 
 

2019. évi üzleti tervét. 

3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2019. 

június 12. napján tartott közgyűlésén hozott 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 képviselő-testületet, illetve 

szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen 

testületi döntéshozatalt. 

 


