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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 23-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

66/2019. (XII.17.) Falugondnoki szakmai program módosításáról 

Tévesen szereplő szövegrész miatt került módosításra a szakmai program, mely a határozat 

meghozatalával módosításra került. 

 

67/2019. (XII.17.) Képviselői laptopok bérléséről 

A képviselő-testület tagjai részére a 2019-2024-es ciklus idejére 5 db laptop bérlésére került 

sor a TF Centertől, a szerződések aláírásra kerültek. 

 

68/2019. (XII.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába 

delegált tag megválasztásáról, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 

jóváhagyásáról 

A képviselő-testület Takács Zsolt polgármestert delegálta a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Tanácsába. A Társulás Tanácsának 2019. december 12. napján 

tartott ülésén hozott határozatokat megismerte és utólagosan jóváhagyta a képviselő-testület. 

 

69/2019. (XII.17.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme 

Mánfa Község Önkormányzata 28.058 Ft összegű egyszeri támogatásban részesítette a 

Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 

 

1/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési tervéről 

A Közbeszerzési terv elfogadásra került, a honlapon való közzététele megtörtént. 

 

2/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzés megindításáról 

A közbeszerzés lefolytatásra került, eredménytelenül zárult. 

 

 

 



3/2020. (II.6.) a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi 

körzeteinek véleményezéséről 

A képviselő-testület egyetértett a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános 

iskolák 2020/2021-es tanévre meghatározott jegyzékével és az erről szóló tájékoztató 

megküldésre került a Pécsi Tankerületi Központ részére, határidőben. 

 

4/2020. (II.19.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

A képviselő-testület megismerte és elfogadta a 2019. év II. félévére vonatkozó lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

5/2020. (II.19.) a 2020 évi költségvetési rendelet tervezetről I. forduló 

A képviselő-testület megtárgyalta a 2020. évi költségvetés I. fordulóját, és a II. forduló előtt 

az átvezetések megtörténtek. 

 

6/2020. (II.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról 

A képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. 2020. január 29-én meghozott 1-4/2020. (01. 29.) 

Kgyh. számú határozatait elfogadta. 

 

7/2020. (II.19.) Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

Az SZMSZ módosítására Hurtonné Rácz Mária képviselő lemondását követően a soron listán 

soron következő Nagyné Stumpf Adrienne képviselő belépése okán került sor. A 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a honlapon közzétételre került. 

 

8/2020. (II.19.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 

Átfogó felülvizsgálat és aktualizálás során került módosításra az SZMSZ, melyet a képviselő-

testület elfogadott. 

 

9/2020. (II.19.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 

megállapodás módosításáról 

A szerződés aktualizálásra került, az aláírás megtörtént. 

 

10/2020. (II.19.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

A Társulás Tanácsának 2020. január 13-i és 2020. január 30-i napján tartott ülésein hozott 

határozatokat a képviselő-testület megismerte és utólagosan jóváhagyta. 

 

11/2020. (II.19.) beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről 

Varga Sándor képviselő tájékoztatása alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

minden képviselő határidőben eleget tett. 

 

12/2020. (III.4.) a 2020. évi költségvetési rendeletről 

A képviselő-testület az I. forduló után történt átvezetésekkel elfogadta a 2020. évi 

költségvetésről szóló rendeletet. 



13/2020. (III.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

A képviselő-testület a Társulás Tanácsának 2020. február 14-i ülésén hozott 5-13/2020. 

(II.14.) sz. határozatait elfogadta, a határozat megküldésre került a Társulási ügyintéző 

részére. 

 

14/2020. (III.4.) a javaslatról a 2020. évi kitüntetések adományozására 

A képviselő-testület által megítélt Mánfáért kitüntető díjak átadására a veszélyhelyzet miatt 

elmaradt Majális keretében nem kerülhetett sor. Az átadások a szeptemberi rendes képviselő-

testületi ülés megkezdése előtt történnek meg. 

 

15/2020. (IV.2.) 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 

 

16/2020. (IV.8.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak 

jóváhagyásáról 

A veszélyhelyzet idején Társulási ülés tartására sem kerülhetett sor, ezért a 

határozathozatalhoz a tagönkormányzatoknak előzetesen hozzá kellett járulniuk, ennek 

keretében hagyta jóvá a polgármester a Társulás tervezett határozatait, valamint gondoskodott 

a döntés megküldéséről. 

 

17/2020. (IV.9.) Közcélú adomány elfogadásáról való döntés 

A 30.000,- € összegű adomány elfogadását követően az 5 tagú eseti bizottság eddig szociális 

étkeztetés, élelmiszercsomag kiosztásáról gondoskodott, valamint folyamatban van a szociális 

célú tüzifa beszerzése és kiosztása, illetve további környezettanulmányok lefolytatása, 

igények felmérése. 

  

18/2020. (V.4.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának 

jóváhagyásáról 

A polgármester a Társulás tervezett határozatát jóváhagyta és gondoskodott döntése 

megküldéséről. 

 

19/2020. (V.15.) Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósításáról 

A vállalkozóval kötött szerződés alapján 5 alkalommal kerül sor fűnyírásra Mánfa község 

megjelölt területein, ebből 3 alkalom már megvalósult. 

 

20/2020. (V.21.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

A polgármester előzetesen jóváhagyta a Társulás tervezett határozatát és gondoskodott 

döntése megküldéséről. 

 

21/2020. (V.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozat jóváhagyásáról 



A polgármester előzetesen jóváhagyta a Társulás tervezett határozatát és gondoskodott 

döntése megküldéséről. 

 

22/2020. (V.27.) Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról 

A polgármester által jóváhagyott gyermekvédelmi beszámoló megküldésre került a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

23/2020. (VI.24.) a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására 

 

24/2020. (VII.1.) a 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítéséről 

A területek elővásárlási jogával rendelkező Magyar Állam értesítésre került, ahonnan határidő 

leteltéig válasz nem érkezett, így a kérelmező általi megvásárlás folyamatban van. Adásvételi 

szerződés még nem került aláírásra. 

 

25/2020. (VII.1.) az éves ellenőrzési jelentésről 

A képviselő-testület elfogadta az éves ellenőrzési jelentést Mánfa Község Önkormányzata 

2019. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. 

 

26/2020. (VII.1.) a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámolóról 

A képviselő-testület megismerte és jóváhagyta a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt 

hozott rendeleteket és határozatokat. 

 

27/2020. (VII.1.) a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójáról 

Az elfogadott beszámolóról szóló határozat határidőn belül megküldésre került a Csorba 

Győző Könyvtár részére. 

 

28/2020. (VII.1.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

A képviselő-testület elfogadta a Társulás tevékenységéről szóló beszámolót és gondoskodott a 

határozat megküldéséről. 

 

29/2020. (VII.1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában 

működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló 

beszámolóról 

A képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Komló 

Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde beszámolóját elfogadta és gondoskodott a 

határozat megküldéséről. 

 

 

 



30/2020. (VII.8.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról 

történő lemondás 

A támogatásról történő lemondás megtörtént, a projektköltségek fedezésére szolgáló 1 419 

868 Ft saját forrás kifizetésre került. Az új megállapodás aláírása megtörtént. 

 

31/2020. (VII.8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására-pályázat beadása 

A pályázat benyújtásra került, elbírálási szakaszban van, várjuk az eredményt. 

 

32/2020. (VIII.24.) a forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához 

A pályázat benyújtásra került, a beérkezésről a visszaigazolás megérkezett. Az elbírálásról 

értesítés megküldésére még nem került sor. 

 

33/2020. (VIII.24.) a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 

 

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

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót. 

 

Határidő: Értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt polgármester  

               

Mánfa, 2020. szeptember 17. 

 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester 


