
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 4-én 18 

órakor a Mánfa, Fábián B. u. 56. sz. alatti Művelődési Házban megtartott 

képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 
 

Takács Zsolt alpolgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket és a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

Javaslatot tesz napirendi pontok felvételére: 1. számú napirendként javasolja felvenni és 

szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a „Döntés kitüntetési javaslatról” című napirendet, 

amelyet zárt ülésen tárgyalna Képviselő-testület, valamint 9. számú napirendként javasolja 

felvenni a „Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának 

elfogadása” című napirendet. 

 

 

Napirendi pontok: 

1. Döntés kitüntetési javaslatról 

2. A helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása  

3. A képviselő-testület szervezete és működése 

4. Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 

5. Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 

6. Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

7.  „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt 

beszámolója 

8. Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója 

9. Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása 

10. Egyebek 

 

 

Takács Zsolt alpolgármester: A testületi munka megkezdése előtt tisztelettel köszönti 

Varga Sándor képviselőjelöltet, és tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy az ülését 

megelőzően, az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően Varga Sándor benyújtotta 

vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottsághoz. 

 

Bikali Zsoltné ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy Varga 

Sándor eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének, és az Ügyrendi bizottság mindent 

rendben talált. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Felkéri Varga Sándort, hogy tegye le képviselői esküjét.  

 

Megtörtént az eskütétel és az esküokmány átadása 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Kézfeltartásos szavazást kért a napirendi pontok 

elfogadására. 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

Takács Zsolt alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 1. „Döntés 

kitüntetési javaslatról” című napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen kell 

tárgyalni. 
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Takács Zsolt alpolgármester: Zárt ülést rendel el, megkéri a megjelenteket, hogy 

fáradjanak ki a teremből. 

1.Napirendi pont: Döntés kitüntetési javaslatról 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Zárt ülést követően, megkéri a megjelenteket, hogy 

fáradjanak vissza a terembe. 

Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. 

 

29/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat  

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester szóbeli előterjesztése 

alapján – megtárgyalta a „Döntés kitüntetési javaslatról” című előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tisztelete és elismerése jeléül 

Mánfa Község Díszpolgára címet adományozza Todenbergné Imrő Anna Mária volt 

alpolgármester, és a Mánfa Fejlődéséért Egyesület elnöke részére a Mánfa község 

érdekében több mint egy évtizeden át folytatott kimagasló szakmai és közösségi 

tevékenységéért, valamint a település fejlődéséért végzett értékteremtő munkájáért. 

 

2. A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a kitüntetést ünnepélyes keretek 

között, a „Szent István Nyomában” című hagyományőrző rendezvény alkalmával 

adja át. 

 

Határidő: 2018. július 7.  

Felelős:  Takács Zsolt alpolgármester 

 
   

2. Napirendi pont: A helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy azért 

szükséges az új rendelet megalkotása, hogy a kitüntetések adományozásáról szóló rendeletek 

egy rendeletben legyenek leszabályozva. Összefoglalja az új rendelet tartalmát. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

a 6/2018. (VII.4.) sz. rendeletét, a helyi kitüntetések adományozásáról.  

 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

6/2018. (VII.4.)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 
A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és 

megbecsülését fejezze ki mindazok előtt, akik Mánfa község társadalmi, gazdasági, 

kulturális, tudományos vagy sportéletének fejlődésén munkálkodtak, mindezzel kimagasló 

és maradandó eredményekkel járultak hozzá településünk gazdagodásához, a következő 

kitüntető címet és kitüntető díjat alapítja: 

 

a) Kitüntető cím: „Mánfa Község Díszpolgára”,  

 

b) Kitüntető díj: „Mánfáért”. 

 

II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

 

1. Kitüntető cím és kitüntető díj adományozásának feltételei 

2. § 

 

(1) „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető cím az 1. §-ban megjelölt feltételek 

fennállása esetén annak az élő vagy elhunyt külföldi vagy magyar állampolgárnak 

adományozható, aki a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt 

nyújt, illetve nyújtott. Akiknek személye vagy tevékenysége valamilyen módon 

elválaszthatatlanul kapcsolódik Mánfa községhez. E személyeknek a kitüntető cím 

adományozásával a képviselő-testület kifejezi a község elismerését példamutató 

magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a történelmi múltú községünk szellemi 

és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Elismeri azokat, akik kisebb, de 

a község életében mégis jelentős munkásságukkal szolgálták a települést. 

. 

3. § 

 

(1) „Mánfáért” kitüntető díj adományozható annak a magánszemélynek, vagy 

magánszemélyek csoportjának, aki (amely) a község fejlesztésében, épített és 

természeti értékeinek, környezetének megóvása terén, vagy a község gazdasági és 

kulturális életében kiemelkedően eredményes és maradandó tevékenységet fejtett ki.  

 

 

 

2. Kitüntető cím és díj adományozása 

4. § 

 

(1) Kitüntető cím és díj adományozását indokolással ellátott – írásbeli vagy a képviselő-

testület ülésén előterjesztett szóbeli –javaslattal a Képviselő-testület tisztségviselője, 

tagja vagy bizottsága kezdeményezheti.  

 

(2) A kitüntető cím vagy díj adományozására irányuló javaslatot a polgármester – 

akadályoztatása esetén az alpolgármester – terjeszti képviselő-testület elé.  

 

(3) Naptári éven belül legfeljebb: 

 

a) egy „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető cím, és 

b) három „Mánfáért” kitüntető cím, 
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adományozható.  

 

(4) A „Mánfáért” kitüntető címet három éven belül csak egyszer lehet odaítélni 

ugyanannak a személynek, vagy csoportnak. 

 

(5) A Képviselő-testület határozatai alapján az adományozott kitüntető címekről és 

díjakról a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltsége vezet 

nyilvántartást, amelynek tartalmaznia kell a kitüntetett személy nevét, a Képviselő-

testület határozatának számát és az adományozás indokolását.  

 

(6) A „Község Díszpolgárának Könyve” tartalmazza a díszpolgár nevét és az oklevélen 

feltüntetett egyéb adatokat. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik. A 

bejegyzést a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

(5) A kitüntető címek és díjak átadására ünnepélyes keretek között, ünnepi képviselő-

testületi ülésen, a község jeles napján vagy a község egyéb jelentősebb eseményén, 

rendezvényén kerül sor. A díjak átadásáról a polgármester gondoskodik, döntéséről 

az átadást megelőzően értesítenie kell a képviselő-testület tagjait. 

 

5. § 

 

(1) A kitüntető címben vagy díjban részesítettnek az adományozáskor a polgármester 

oklevelet ad át. 

 

(2) Az oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a képviselő-testület határozatának megjelölését, 

c) az adományozott nevét, és 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

(4) Külföldi állampolgárnak a díszpolgári cím adományozásakor saját államának 

nyelvén, ha ez nem lehetséges, német, angol vagy francia nyelvű, a díszpolgári 

oklevél hiteles fordításáról készült szövegét is mellékelni kell. 

 

(5) A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet 

az 5. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elhunyt családi képviselőjének 

kell átadni. Amennyiben a díszoklevél átadása valamilyen oknál fogva a fentiek 

szerint nem valósítható meg, úgy az oklevelet a Janus Pannonius Múzeum Baranya 

Megyei Helytörténeti Gyűjteményében kell elhelyezni. 

 

(6) A kitüntető cím és díj adományozásakor a kitüntetett legfeljebb 10.000,- Ft értékű 

ajándékban részesül.   

 

6. § 

 

(1) A község díszpolgára az önkormányzat és a község lakossága tiszteletét és 

megbecsülését élvezi, ezért: 

 

a.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre – fenntartott hely 

biztosítása mellett – meg kell hívni, 
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b.) esetenkénti felkérés alapján testületi ülés határozat szerint a község képviselő 

delegáció résztvevőjeként felkérhető, 

 

c.) díjtalanul látogathatja az alapító önkormányzat művészeti és közművelődési 

létesítményeit, rendezvényeit, 

 

d.) elhalálozásakor (családja kívánságának figyelembevételével) ingyenes 

díszsírhely illeti meg. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok gyakorlásának biztosításáért a polgármester 

felelős. 

 

3. A kitüntető cím visszavonása 

7. § 

 

(1) Attól a kitüntetett személytől, aki utóbb arra méltatlanná, érdemtelenné vált, a 

kitüntető cím vagy díj visszavonható. 

 

(2) A kitüntető cím vagy díj visszavonását a kitüntetés 4. § (1) bekezdésében foglalt 

személyek kezdeményezhetik, és arról a képviselő-testület legkésőbb a soron 

következő ülésén dönt. 

 

(3) Azt a személyt, akitől a képviselő-testület a kitüntető címet visszavonta, a 

nyilvántartásból törölni kell. 

 

 

4. „Emlékül, hogy emlékezzünk” emlékfal elhelyezése 

8. § 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és 

megbecsülését fejezze ki mindazoknak az elhunyt, tiszteletre méltó személyeknek, akik 

Mánfa község helyi társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti fejlődésén munkálkodtak, 

és mindezzel kimagasló, valamint maradandó eredményekkel járultak hozzá községünk 

gazdagodásához, „Emlékül, hogy emlékezzünk” Emlékfal (a továbbiakban: Emlékfal) 

elhelyezését rendeli el. 

 

9. § 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Emlékfal elhelyezésének helyszínéül a mánfai temető ravatalozójának (hrsz.: 5001/1) 

területét jelöli ki.  

 

10. § 

(1) A Képviselő- testület az Emlékfalon azon - megbecsülésre érdemes, elhunyt - 

természetes személy (3) bekezdésben meghatározott adatainak feltüntetését 

engedélyezi, aki a képviselő-testület döntése alapján:  

a) „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető címben, vagy 

b) „Mánfáért” kitüntető díjban  

részesült. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az Emlékfalra további természetes 

személy adatainak felhelyezése a Képviselő- testület egyedi határozata alapján 

engedélyezett. 

 

(3) Az Emlékfalon adott természetes személyre vonatkozóan a következő adatokat kell 

feltüntetni: 

a) természetes személy neve, 

b) születési dátuma, és 

c) elhalálozási dátuma. 

 

II. Fejezet 

5. Záró rendelkezések 

11. § 

 

(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a „Mánfáért” 

kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 7/2011. (VI.27) önkormányzati 

rendelete. 

 

(3) Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Díszpolgári 

cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/1994. (XII.01.) önkormányzati 

rendelete.  

 

Mánfa, 2018. július 4. 

 

          dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

              címzetes főjegyző      alpolgármester 

 

 

3.Napirendi pont: A képviselő-testület szervezete és működése 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, a döntés 

szükségességének okait. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

30/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat  
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

az „ A képviselő-testület szervezete és működése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a települési 

önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 

tájékoztatót. 

 

2. A képviselő-testület – a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel – megállapítja, hogy a képviselő-testület egy alpolgármesterrel működik, és 

úgy dönt, hogy további egy alpolgármestert nem választ. 
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3. A képviselő-testület felhatalmazza Bikali Zsoltné képviselőt arra, hogy a polgármester 

megválasztásáig Takács Zsolt alpolgármesteri tisztségével kapcsolatos egyéb 

munkáltatói jogokat a képviselő-testület nevében gyakorolja. 

 

4. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján Bikali Zsoltné képviselőt 2018. 

szeptember 30. napjáig megbízza, hogy az alpolgármester akadályoztatása esetén, a 

képviselő-testületet képviselje, és a képviselő-testület működésével kapcsolatos operatív 

tevékenységeket ellássa. A képviselő-testület képviseletre vonatkozó eseti megbízást a 

képviselő-testület nevében az alpolgármester jogosult kibocsátani. 

 

5. Az SZMSZ II. függeléke helyébe a határozat 1. sz. melléklete szerinti függelék lép. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester,  

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

4.Napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

módosítása 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az együttműködési 

megállapodás főbb pontjairól. Elmondja, hogy a későbbiekben is segíti és támogatja az 

Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, és kölcsönös segítséget vár a másik 

féltől. 

 

Tábor József MRNÖ elnöke: Elmondja, hogy a jelen megállapodást a helyi polgármesteri 

választást követően egyeztetni szeretné, illetve újra kívánja tárgyalni az újonnan választott 

polgármesterrel a megállapodás egyes pontjait.  

  

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja Tábor Józsefet az MRNÖ elnökét arról, 

hogy a megállapodást egyoldalúan nem módosíthatja egyik fél sem, a megállapodást a 

testületek között kerül megkötésre, és a felek együtt módosíthatják annak tartalmát. A 

polgármester az önkormányzat képviseletében járhat el ebben az ügyben. Elmondja, hogy 

hosszú évek óta ez a megállapodás van érvényben, és csak a törvényi változások, illetve a 

belsőellenőrzés során jelzett hibák kerültek átvezetésre rajta. Tartalmát a felek a vonatkozó 

jogszabály alapján évente felülvizsgálják. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Megköszöni a hozzászólást majd kézfeltartásos szavazást 

kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

31/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a 

„Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodást módosítással egységes szerkezetbe foglalva, az 1. sz. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és utasítja a jegyzőt a jóváhagyott 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

5.Napirendi pont: Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának 

elfogadása 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat, a határozatjavaslatot, 

valamint a falugondnokság feladatait, az azzal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve a 

helyettesítésére vonatkozó tudnivalókat. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

32/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a „Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása” 

című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

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

Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programját. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

6.Napirendi pont: Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Felkéri dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőt a napirendi pont 

előterjesztésére. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat. Tájékoztatja 

a képviselő-testületet az új ASP elektronikus program bevezetésével járó nehézségekről. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Megköszöni a hivatal munkáját, és kézfeltartásos szavazást 

kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

 

33/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről készített beszámolót. 

 

 

7.Napirendi pont: „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” 

című projekt beszámolója 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát. 
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dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy közel 9 millió forinttal támogatta a 

Magyar Állam ennek a nagy számítógépes rendszernek a bevezetését, és ez a beszámoló 

arról szól, hogy milyen költségek, eszközök kerültek elszámolásra a támogatás terhére. 

Beszámol a számítógépes rendszerrel kapcsolatos feladatokról, nehézségekről, a program 

kezelésére vonatkozó problémákról. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

34/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a ”Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című 

projekt beszámolójával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a „Komló Város Önkormányzat ASP 

központhoz való csatlakozása” című projektről szóló beszámolót. 

 

2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

önkormányzati és hivatali adatkezelésére vonatkozó Informatikai Biztonsági-, 

Iratkezelési-, valamint Információátadási Szabályzatok az ASP rendszerhez 

kapcsolódóan jóváhagyásra kerültek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

 

8.Napirendi pont: Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Összefoglalja a beszámoló tartalmát. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 

 

35/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Csorba Győző Könyvtár 2017. 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 2017. évben végzett munkáról. Utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozatot küldje meg a Csorba Győző Könyvtár részére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

9.Napirendi pont: Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv 

módosításának elfogadása 
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Takács Zsolt alpolgármester: Kiosztja a napirend előterjesztését. Kézfeltartásos szavazást 

kér. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

a 7/2018. (VII.4.) sz. rendeletét, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003. (IV.25.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018 (VII.4.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 

számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének 

kikérésével Mánfa Község településrendezési tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 

3/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 2. mellékletét képező „Külterület szabályozási tervlap” módosítással érintett 

területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

2.§ (1) E rendelet a jóváhagyást követő 15. napon lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése napján folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

 

Mánfa, 2018. július 4. 

 

 

         dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

              címzetes főjegyző      alpolgármester 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése: 2018. július 4. 

      dr. Vaskó Ernő  

     címzetes főjegyző 

 

 

Takács Zsolt alpolgármester:  

Kézfeltartásos szavazást kér az előterjesztésben leírt határozat elfogadására. 
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36/2018. (VII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a község településrendezési eszköz módosításának befejezését, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészének végső szakmai véleményét. 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Étv. 8.§ (4) bekezdés alapján a jelen 

határozat 3.) pontja szerint módosított terv nyilvánosságáról gondoskodjon, valamint a 

Korm. rendelet 43.§-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet az elfogadásról szóló 

jegyzőkönyvvel együtt szakmai vizsgálat céljából az állami főépítésznek, majd ezt 

követően az önkormányzati tervtárnak. 

3) A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy a jóváhagyott tervet 

sokszorosíttatást és záradékoltatást követően adja át a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és adóirodájának, valamint küldje meg az eljárásban közreműködő 

államigazgatási szerveknek, továbbá a központi tervtárnak. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

10.Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Kiosztja az egyebek napirendhez tartozó előterjesztést. 

Összefoglalja a tájékoztatóban leírt pályázatokkal kapcsolatos főbb információkat. 

Elmondja, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére elnyert támogatás teljes 

összege változatlanul ott van az Önkormányzat számláján. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, korábban többször jelezték a Képviselő-

testületnek, hogy több probléma van a pályázati rendszerben. A támogatásokat valóban 

elutalták a kedvezményezetteknek, de valóban nagy gondot jelent, hogy egyszerre kerültek 

kiküldésre a bírálatok, így mindenhol egy időben kellene ezeket a pályázatokat 

megvalósítani, és gyakorlatilag nincs vállalkozó a kivitelezéshez. A hét éves uniós ciklus 

teljes munkáját kellene egy év alatt végrehajtani. Elmondja azt is, hogy nagyon 

megemelkedtek az árak és a közbeszerzésben is elindult egy új elektronikus rendszer, ami 

ugyancsak nehezen működik. Sajnos ezért ki lehet jelenteni, hogy az idei évben e pályázat 

alapján nem lesz tényleges munkavégzés a községben. Ami nagyobb kérdés, hogy jövőre, 

mikorra végrehajthatóvá válnak a munkálatok, milyen árváltozás történik, illetve ezt a 

munkát milyen költséggel tudja az Önkormányzat kivitelezni. Álláspontja szerint át kell 

majd gondolnia a Képviselő-testületnek, hogy milyen megoldást választ és esetlegesen plusz 

forrás biztosítása is szükségessé válhat. Ismerteti a szabályi változásokat és az 

engedélyeztetés menetét.  

 

Takács Zsolt alpolgármester: Összefoglalja a tájékoztatóban leírt LEADER pályázatokkal 

kapcsolatos főbb információkat, a pályázatok keretében igényelt eszközöket és 

szolgáltatásokat.  

Kéri, hogy a képviselő-testület, kézfeltartásos szavazással fogadja el a pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatást. 
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37/2018. (VII.4.) képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztése alapján 

– megtárgyalta a pályázatokról szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadja az alábbi pályázatokról szóló tájékoztatást: 

- TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 – „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 

Mánfa község belterületén” című pályázat; 

- VP6-19.2.1.-61.3.17 - „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot 

fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus 

programok segítésével” című pályázat 

- VP6-19.2.1.-61.4.17 - „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább 

javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat 

- VP6-19.2.1.-61.7.17 - „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, 

eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy van az Önkormányzatnak még egy 

folyamatban lévő projektje, az autóvásárlás, illetve gyakorlatilag a régi Mazda típusú 

teherautó lecserélése. A képviselő-testület határozattal döntött az autóvásárlásról, és 

tudomása szerint az Önkormányzatnak rendelkezésére áll az ehhez szükséges forrás is, 

azonban úgy gondolja, hogy az időközi választásig a testület ne menjen bele egy ilyen nagy 

beszerzésbe. Megkérdezi, hogy mi a véleménye a képviselő-testületnek erről. 

 

Varga Sándor képviselő: Javasolja, hogy minél hamarabb vásárolja meg az autót az 

Önkormányzat. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy gyakorlatilag egy már meghozott 

határozat végrehajtása történne meg, az autó megvásárlásához szükséges fedezet 

rendelkezésre áll, idővel az Euro árfolyama is változhat, így akár magasabb költséggel  is 

járhat az autó megvásárlásra.  

 

Bikali Zsoltné képviselő és Hurtonné Rácz Mária képviselő: Támogatja az autó 

beszerzését. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Kéri, hogy kézfeltartással, de külön határozat meghozatala 

nélkül szavazzanak az autó vásárlás végrehajtásáról. 

 

A képviselő-testület jelenlévő tagjai egyhangúlag támogatják az autóvásárlással 

kapcsolatban hozott határozat mielőbbi végrehajtását. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Megkérdezi a megjelenteket hogy van-e valamilyen 

kérdésük, hozzászólásuk, kérdésük.  

 

Petőné Bakó Beáta lakos: Elmondja, hogy számára nem volt világos a településrendezési 

terv módosításával kapcsolatos napirend.  
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dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a megjelenteket a módosítás okáról, a 

kertekkel kapcsolatos területi viszonyokról valamint a napirendhez kapcsolódó 

előzményekről. 

 

Bódizs Imre lakos: Megkérdezi, hogy hány fő után van falugondnok egy településen. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy nem a lakosságszámtól függ a 

falugondnokság megléte, hanem jogszabályban meghatározottak szerint a külterületen élők 

számától, amely alapján a normatíva is igényelhető. 

 

Bódizs Imre lakos: Megkérdezi, hogy a falugondoknak kell-e lennie helyettesének. 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy igen, kell lennie helyettesének, az a 

helyettesítésre vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint zajlik.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatást ad a helyettesítésre vonatkozó 

feltételekről, valamint az erre kötött megállapodásról. 

 

Tábor József MRNÖ elnöke: Megkérdezi, hogy mi lesz a 12 ezer forint közüzemi 

támogatás fejében kapott tüzelő kiosztásával, milyen feltételek mellett kaphatják meg a 

tűzifát a lakosok.  

 

Takács Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy ebben az ügyben valóban megérkezett a 11 

m3 fa.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ismerteti a vonatkozó jogszabályi feltételeket. 

Elmondja, hogy a központi szabályozás nem határozza meg pontosan a kiosztásra vonatkozó 

feltételeket, így az Önkormányzatnak saját rendszert kell kialakítania a kapott tűzifa 

felosztására, azonban erre egyelőre nincs rendelkezése az Önkormányzatnak. Mivel 

szerencsére nincs fűtési időszak nem égető a kiosztása ennek a tüzelőanyagnak. A kérdésnek 

a tisztázásához számos egyeztetésre lesz majd szükség, többek között a Családsegítő 

szolgálattal és a Nemzetiségi Önkormányzattal is.  

 

Takács Zsolt alpolgármester: 

Megköszöni a megjelenteknek a részvételt. Több kérdés és napirend nem lévén az ülést 

19.10 órakor lezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 Takács Zsolt           dr. Vaskó Ernő   

  alpolgármester       címzetes főjegyző 

 

 

 


