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Sorsz. Határozatszám Határozat Felelős Határidő Állapot 

1 32/2019. (VII.8.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 
megtárgyalta a „EBR450646 számú vis maior támogatás címen 

pályázat benyújtása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 
1) A képviselő-testület EBR450646 számú vis maior támogatás 

címen pályázat nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Káresemény 

megnevezése: Baranya-csatorna meder és árok, valamint 

kapcsolód műtárgy, helyszíne: 5240 hrsz., 5367 hrsz. 
2) A Káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés       2019. év 

 

        

% 

        Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

2.845.803, -Ft 10 

        Biztosító 
kártérítése 

0, -Ft 0 

        Egyéb forrás  0, -Ft 0 

        Vis maior 

támogatási igény 

25.612.230, -Ft 90 

        Források 
összesen 

28.458.033, - Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 28.458.033, - Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben tudja biztosítani. 

3) A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező 

feladatának ellátását szolgálják: 

• Mánfa, Baranya-csatorna (hrsz.: 5240,5367): vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás 
4) A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi. 

5) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik 

6) Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. 

7) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019 (III. 07.) számú Költségvetési 

Rendeletében „pályázati önerő alap” költségsor terhére biztosítja. 

Takács Zsolt 

polgármester 

2019. július 10.  

illetve  
 

2019. szeptember 

30. 
 

végrehajtott 
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8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve 

utasítja a Jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a 

soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

gondoskodjon.  

2 33/2019. (VII.8.) 

A képviselő-testület a Csorba Győző Könyvtár 2018. évre vonatkozó 

szakmai beszámolóját megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:  

A képviselő-testület jóváhagyja a Csorba Győző Könyvtár szakmai 
beszámolóját a Mánfa Könyvtári Szolgáltató Helyen 2018. évben 

végzett munkáról. Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 

Csorba Győző Könyvtár részére. 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

értelem szerint végrehajtva 

3 34/2019. (VII.18.) 

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 megindítása 
II.” című előterjesztést 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. KÉSZ közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, 

Bonyhádi u. 28.) 

2. P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, 
Napvirág u. 4.) 

3. KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.) 

4. „MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.) 
5. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

 

3) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az 

alábbi bizottságot hozza létre: 
- Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező) 

Takács Zsolt 

polgármester 

2019. szeptember 

30. 
végrehajtva 
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- 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. 

 

4 35/2019. (VII.18.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 
megtárgyalta a  „TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, 

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat 
szabályozó megállapodás” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 
1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja „A helyi identitás és kohézió 

erősítése a Komlói járásban” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat 
szabályozó megállapodást és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. július 31. végrehajtva 

5 36/2019. (VII.18.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 

elnyerésére pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstár 

Ebr42 rendszerében, 66 m3 kemény lombos tűzifa 

megvásárlására legfeljebb 83.820, - Ft önerő biztosításával. 

További legfeljebb 166.180 Ft összeget biztosít szállítási 

költségekre. A legfeljebb 250.000 Ft összegű saját forrást a 

költségvetési rendelet Egyéb intézményi ellátások (Szociális 

célú tűzifa) előirányzata terhére biztosítja.  

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse 

át. 

3. Az önkormányzat a tüzelőt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a 

rászorulóknak. 

Takács Zsolt 

polgármester  

               

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

Értelem szerint végrehajtva 
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6 37/2019. (VIII.28.) 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta 

a „Helyi választási bizottság tagjainak választása” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az 
alábbiak szerint választja meg: 

Tagok: 

Vokó Vilmos (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 10. sz. alatti lakos)  

Both Zoltánné (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 47. sz. alatti lakos) 
Fülöp József (7304 Mánfa, Árpád út 29. sz. alatti lakos)   

Molnár László (7304 Mánfa, Kaposvári út 19. sz. alatti lakos) 

Gyarmatiné Rédei Anna (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 105. sz. alatti 
lakos) 

Póttagok: 

Sebő Attila (7304 Mánfa, Német u. 3. sz. alatti lakos) 
Schwarczkopf Jánosné (7304 Mánfa, Árpád út 3. sz. alatti lakos) 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
Azonnal végrehajtva 

7 38/2019. (IX.18.) 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta 

a „Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának 

megválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület a helyi választási bizottság póttagjának választja 

meg: 
Szalóki Zoltánné (7304. Mánfa, Német utca 1/A) 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
Azonnal végrehajtva 

8 39/2019. (IX.18.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község Önkormányzat 

tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra vonatkozóan” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a polgármester 

beszámolóját Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-

2019. évi ciklusra vonatkozóan, egyben megköszöni az eredmények 

elérésében résztvevő minden szervezet és személy munkáját és 

támogatását. 

- - - 

9 

 

 

 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta 

a „Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
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40/2019. (IX.18.) 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX törvény 11. §-a alapján előírt – az önkormányzat 

tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 éves 

időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-4. sz. 
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját 
forrásként a víziközmű birtoklásából és üzemeltetéséből 

befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó 

fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati 

forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak. 
 

3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyásának hatósági eljárása során felhatalmazza a 
BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat 

nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban 

Mánfa Község Önkormányzatát képviselje. Felkéri a 

BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési 
Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon nyújtsa be.  

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

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási 
tervrészeinek a hatósági jóváhagyásához szükséges, Mánfa 

községre eső összesen 4.062,- Ft összegű hatósági díjak 

fedezetét biztosítja az idei évben esedékes 2018. évi 
víziközmű bérleti díj terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a hatósági díjakkal kapcsolatos 

előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor vezesse át. 
A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az 

igazgatási szolgáltatási díjak határidőre történő megfizetéséről 

intézkedjen. 

 
 

 

 
 

 

Csollák István 
cégvezető 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

(költségvetési 
rendelet átvezetése) 

  

Mester Zoltán 

üzemigazgató 
(hatósági díjak 

megfizetése) 

 

 
 

 

 
 

 

2019. szeptember 
30. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

értelem szerint 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

végrehajtva 

10 41/2019. (IX.18.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében– megtárgyalta a „Mánfai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatási kérelme” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 
1. Mánfa Község Önkormányzata nem részesíti egyszeri 

támogatásban a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. 

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

tájékoztassa a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint - 
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elnökét a döntésről. 

11 42/2019. (IX.18.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében– megtárgyalta a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 
A képviselő-testület az „Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás” megnevezésű pályázati kiírás keretében pályázat 

benyújtását az alábbiak szerint elfogadja: 

 
Kultúrház közművelődési színtér fejlesztésére bruttó 300.000, - Ft 

bekerülési költséggel. A fejlesztés megvalósításához 80.000, - Ft 

saját forrást biztosít a 2019. évi költségvetés pályázati önerőalap 
előirányzat terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron 

következő rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

Takács Zsolt 

polgármester 

értelem szerint 

illetve 

2019.12.15 

végrehajtva 

12 43/2019. (IX.18.) 

A képviselő-testület az polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

2020. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozást, és az alábbi határozatot hozza: 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához.  
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére, annak 

továbbítására a Támogatáskezelő részére. 

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. október 2. végrehajtva 
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13 44/2019. (IX.18.) 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében 
benyújtott pályázatokról” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 
A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a 

beszámolóban foglaltakat és utólagosan jóváhagyja a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését az alábbi 

pályázatok benyújtásáról: 
 

1. Mánfa, belterületi úthálózat útburkolat felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége 13.995.400, - Ft. 
Önerő hozzáadása nélkül. 

A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a 

pályázati önerő alap terhére a tervezési költséget legfeljebb 
bruttó 400.000, - Ft erejéig megelőlegezi. 

A pályázat sikere esetén, amennyiben e tétel elszámolható, 

úgy annak finanszírozását követően a pályázati önerő alapra 
ezen összeget vissza kell pótolni. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások 

átvezetéséről gondoskodjon 

2. Antonio Carraro traktor (erőgép) és hozzá kapcsolódó 

munkaeszközök beszerzése 

A projekt teljes elszámolható költsége: 13.995.400, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

3. Mánfa Község temető felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden 

további nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

Takács Zsolt 

polgármester 

2019. december 15.  

 

értelem szerint 

végrehajtva 

14 45/2019. (IX.18.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 
megtárgyalta a „Beszámoló sportpark pályázat benyújtásáról” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a polgármester 

beszámolóját a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. általi 1 db A típusú sportpark 

létesítéséről a 5241. hrsz-on 7304. Mánfa, Fábián Béla utca 71. 

házzal szemközti területre.  

- - - 
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15 46/2019. (X.21.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében – az megválasztása valamint az alpolgármester 
tiszteletdíjára (költségtérítésére) vonatkozó előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
polgármester javaslatára – Pál Zsoltot társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztja. 

2. A képviselő-testület az alpolgármester részére tiszteletdíjat és 

költségtérítést nem állapít meg. 

- - - 

16 47/2019. (X.21.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „Szervezeti és működési szabályzat 

módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
1. A Képviselő-testület Ügyrendi bizottsága elnökévé Hurtonné 

Rácz Máriát, tagjaivá pedig Konyári Zsoltot és Varga Sándort 

választja meg. 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület, 
valamint a Képviselő-testület Ügyrendi bizottságának tagjai 

személyében bekövetkezett változásokat a szervezeti és működési 

szabályzat II. és III. számú függelékén rögzítse. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
2019. október 31. végrehajtva 

17 48/2019. (XI.18) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az ingatlan 

tulajdonosa javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a 

Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének 

megállapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
  

1) A képviselő testület elfogadja a tulajdonos javaslatát, és 2019. 

november 18. napjával az alábbi elnevezést határozza meg: 

a Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan elnevezése 
Samu tanya. 

2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a 

települési címnyilvántartáson vezesse át, a képviselő-testület 
döntéséről tájékoztassa a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Komlói Járási Hivatalát, a települési közszolgáltatókat, a Magyar 

Posta Nyrt.-t, valamint hirdetmény közzétételével a község 

lakosságát. 
3) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy közterületnév-

tábla kihelyezéséről Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjéről, 
valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 

szóló 6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 8. §-ában 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

 

Takács Zsolt 

polgármester 

2019. november 18.  

 

2019. november 30.  

 

2020. január 31. 

végrehajtva 

illetve 
folyamatban 
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foglaltak alapján gondoskodjon. 

18 49/2019. (XI.27.) 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint - 

19 50/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta 

a 2019.évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 
1.) A képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség 

mellett- felhatalmazza a polgármestert, hogy az adóbevételek 

esetleges alulteljesítése esetén azzal egyező összegben zárolja a 

működési tartalékot a költségvetés egyensúlyának biztosítása 
érdekében. 

2.) A képviselő-testület a 2020.évi költségvetési rendelet 

összeállítása során a működési kiadások és bevételek 2019.évi 
eredeti előirányzatból, mint bázisból kiinduló tervezését határozza 

el, azzal, hogy a tervezés során a jogszabály változásokból és 

egyedi testületi döntésekből adódó változásokat szerkezeti 
változásként, illetve szintre hozásként kell kezelni. 

3.) A fejlesztési kiadásokat és bevételeket elemi szintről feladat 

alapon kell megtervezni. 

4.) A képviselő-testület a rendelet tervezet első fordulós 
tárgyalása során dönt esetlegesen a tervezés során előálló 

működési hiány rendezésének módjától. Működési hiány nem 

tervezhető! 
 

- - - 

20 51/2019. (XI.27.) 

Mánfa Község Önkormányzat képviselő testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta a Falugondnoki szolgálat 

létrehozása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
1. Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 

szükséges engedélyek beszerzését követően, előreláthatólag 2020. 

január 1-től – falugondnoki szolgálat létrehozását határozza el. 
2. A képviselő-testület hozzájárul a tanyagondnoki szolgálat - 2019. 

december 31. napjával - törlésére irányuló eljáráshoz, és a 

falugondnoki szolgálat működési engedély kiadása iránti eljárás 
megindításához. 

3. A képviselő-testület a falugondnoki szolgálat működéséhez 

elfogadja a szakmai programot.  

4. A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez 
határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyban álló 

falugondnokot alkalmaz, valamint meg kell vizsgálni a 

Takács Zsolt 
polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 

2019. december 31. végrehajtva 
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lehetőségét - osztott munkakörben – a helyettes falugondnoki 
státusz közalkalmazotti jogviszonyban történő létrehozásának 

személyi és pénzügyi feltételeit. 

21 52/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - 
megtárgyalta „Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával 

kapcsolatos megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

jóváhagyja a Baranya-Víz Zrt. és Mánfa Község 

Önkormányzata közötti 2017. évre vonatkozó eszközhasználati 

díj elszámolásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti megállapodást. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására.  

Takács Zsolt 

polgármester 
2019. november 30. végrehajtva 

22 53/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a 

Nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 

jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 

A képviselő-testület az együttműködési megállapodást a mellékelt 

formában jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a nemzetiségi önkormányzat 
elnökét a jóváhagyott megállapodás aláírására. 

Utasítja a jegyzőt a megállapodásnak a szervezeti és működési 

szabályzatban történő átvezetésére. 

Takács Zsolt 

polgármester 
 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

értelem szerint végrehajtva 

23 54/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 

2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2020-2023. évekre 

vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő 
ellenőrzési terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv 

végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol 

a testületnek. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

2020. évi pénzügyi 

zárszámadás 
folyamatban 

24 55/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat a 2020. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 
1.) A Képviselő-testület Jámbor Kata Krisztina, Német utca 5/1. 

szám alatti lakos részére a 2020. évi Bursa Hungarica 

 

 

 

 
Takács Zsolt 

polgármester 

 

 

 

értelem szerint 

végrehajtva 

folyamatban 
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes főjegyzőt, 

hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor a hallgató juttatását 

vegye figyelembe. 
2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 

hallgatói támogatás utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően tegyen 

eleget. 

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

25 56/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat a 2020. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) A Képviselő-testület Fazekas Dániel, Árpád utca 4/a. szám 

alatti lakos részére a 2020. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes 
főjegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor a 

hallgató juttatását vegye figyelembe. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 
hallgatói támogatás utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 

Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően 

tegyen eleget. 

Takács Zsolt 

polgármester 

 
 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

értelem szerint 
végrehajtva 

folyamatban 

26 57/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat a 2020. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület Fazekas Andor, Árpád utca 4/a. szám 

alatti lakos részére a 2020. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes 

főjegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor a 
hallgató juttatását vegye figyelembe. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 

hallgatói támogatás utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 

Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően 

Takács Zsolt 

polgármester 

 
 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

értelem szerint 
végrehajtva 

folyamatban 
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tegyen eleget. 

27 58/2019. (XI.27.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Mánfa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja Mánfa Község Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (2019-2024). 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Mánfa 

Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

záradékának aláírására. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

28 59/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta az „TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” 

megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a TOP-2.1.3-16-BA1 

azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 
Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt 

benyújtását a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban 

az 1. sz. melléklet szerinti költségvetéssel. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázattal 

kapcsolatos szükséges nyilatkozatokat megtegye.   

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

29 60/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a Mánfa, 

Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület állapota című 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám 

alatti lakóingatlan alapító okiratának felülvizsgálata mellett 
dönt.  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

elkészítéséhez az ügyvédi és műszaki szakembereket bízza 

meg, majd az alapító okiratot elfogadásra terjessze a 
képviselő-testület elé. 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az ügyvédi díj teljes költségét a 

2020. évi költségvetés terhére tervezze be. 
4. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a bérlők részére 

történő értékesítés lehetséges feltételeit és terjessze a 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint folyamatban 
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képviselő-testület elé. 

30 61/2019. (XI.27.) 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében 
benyújtott pályázat II.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a 
beszámolóban foglaltakat és utólagosan jóváhagyja a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését az alábbi 

pályázatok benyújtásáról: 

1. Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti 

Polgármesteri Hivatal felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége 13.143.564, - Ft. 
Önerő hozzáadása nélkül. 

2. A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a 

pályázati önerő alap terhére a tervezési költséget legfeljebb 

bruttó 320.000, - Ft erejéig megelőlegezi. 

3. A pályázat sikere esetén, amennyiben e tétel elszámolható, 

úgy annak finanszírozását követően a pályázati önerő alapra 

ezen összeget vissza kell pótolni. 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások 

átvezetéséről gondoskodjon 

5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

minden további nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. 

Takács Zsolt 
polgármester 

 

 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 

2019. december 15.  

illetve 

értelem szerint 

végrehajtva 

31 62/2019. (XI.27.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében– megtárgyalta a „42/2019 (IX.18.) Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásról hozott határozat módosítása” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület a „Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás” tárgyú 42/2019. (IX.18.) számú határozat 1.) és a 3.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Kultúrház közművelődési színtér fejlesztésére bruttó 213.000, - 

Ft bekerülési költséggel. A fejlesztés megvalósításához 80.000, - Ft 

saját forrást biztosít a 2020. évi költségvetés pályázati önerőalap 
előirányzat terhére. 

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

költségvetési rendelet összeállítása során szerepeltesse.” 
 

Takács Zsolt 

polgármester 

Értelem szerint 

 

2020. évi 
költségvetés 

elfogadása 

végrehajtva 
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A 42/2019. (IX.18.) sz. határozat további pontjai változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

32 63/2019. (XI.27.) 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében– megtárgyalta a „44/2019 (IX.18.) Beszámoló a 
Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról szóló 

határozat módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

A képviselő-testület a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében 
benyújtott pályázatokról” tárgyú 44/2019. (IX.18.) számú határozatot 

3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Mánfa Község temető felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati 
önerő alap terhére a tervezési költséget legfeljebb bruttó 250.000, - 

Ft erejéig megfizeti. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről 
gondoskodjon 

 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő” 
 

A 44/2019. (IX.18.) sz. határozat további pontjai változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  

Takács Zsolt 

polgármester  

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző  

 

Értelem szerint végrehajtva 

33 64/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése alapján – 
megtárgyalta a „Takács Zsolt polgármester jutalmazása” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az alpolgármester javaslata alapján, magas 

szintű munkája elismeréseként nettó 200.000, - Ft összegű 

jutalomban részesíti Takács Zsolt polgármestert. 

2. A jutalom kifizetéséről 2019. november 30. napjáig intézkedni 

kell. A kiadás fedezeteként a polgármesteri illetmény 

támogatását/személyi jellegű juttatás és járulékai előirányzatot 

jelöli meg. 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kiutalás előkészítéséről 

és annak teljesítéséről. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 
azonnal végrehajtva 
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34 65/2019. (XI.27.) 

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében - 

laptop bérlése tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a tagjai részére laptopot kíván bérelni a 

2019-2024-es ciklus időszakára. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot képviselői 

feladatok ellátásához megfelelő felszereltségű laptopokra.  
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az adott évi bérleti díjat - árajánlat 

figyelembe vételével - a 2020. évi költségvetés tervezésekor 

szerepeltesse. 

Takács Zsolt 

polgármester 
értelem szerint végrehajtva 

 


