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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 1-jén tartandó ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről 

 

 

        Melléklet: 2db rendelet, 8 db határozat 

 

Előterjesztő: Takács Zsolt polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

veszélyhelyzet ideje alatt korlátozásra kerültek - többek között - a képviselő-testületi ülések 

tartása. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester, gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 A települést érintő képviselő-testületi döntést igénylő halaszthatatlan kérdésekben a képviselő-

testület hatáskörében eljárva az alábbi rendeletek, illetve határozatok meghozatalára került sor: 

 

• 4/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a települési támogatáskoról, valamint a 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

• 5/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

o 15/2020. (IV.2.) sz. határozat a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” 

megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról 

 

o 16/2020. (IV.8.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatainak jóváhagyásáról 

 

o 17/2020. (IV.9.) sz. határozat közcélú adomány elfogadásáról való döntés 

 

o 18/2020. (V.4.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatának jóváhagyásáról 

 



o 19/2020. (V.15.) sz. határozat Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi 

megvalósításáról 

o 20/2020. (V.21.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

 

o 21/2020. (V.26.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozat jóváhagyásáról 

 

o 22/2020. (V.27.) sz. határozat Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendeleteket és 

határozatokat utólagosan jóváhagyni szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a beszámoló a 

veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi és utólagosan jóváhagyja a polgármester által, a 

veszélyhelyzet ideje alatt hozott alábbi rendeleteket és határozatokat: 

  

• 4/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a települési támogatáskoról, valamint a 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

• 5/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

o 15/2020. (IV.2.) sz. határozat a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” 

megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról 

 

o 16/2020. (IV.8.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatainak jóváhagyásáról 

 

o 17/2020. (IV.9.) sz. határozat közcélú adomány elfogadásáról való döntés 

 

o 18/2020. (V.4.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatának jóváhagyásáról 

 

o 19/2020. (V.15.) sz. határozat Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi 

megvalósításáról 

 

o 20/2020. (V.21.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

 

o 21/2020. (V.26.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozat jóváhagyásáról 

 



o 22/2020. (V.27.) sz. határozat Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

    

 

Mánfa, 2020. június 23. 

 

 

 

 

         Takács Zsolt 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


