
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. július 11-én 7.30 

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

rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

Takács Zsolt alpolgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 

Képviselőt-testület határozatképes. A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak 

szerint. 

 

Napirendi pontok: 

1. Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának 

önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1.Napirendi pont: Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa 

Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

 

Takács Zsolt alpolgármester: Ismerteti Todenbergné Imrő Anna Mária betegségével és 

halálesetével kapcsolatos információkat. Elmondja, hogy a Képviselő-testülettel történt 

előzetes egyeztetést követően megkereste a családot és kérte, hogy járuljanak hozzá ahhoz, 

hogy az önkormányzat az elhunytat saját halottjának tekinthesse, és a temetés költségeit 

átvállalhassa. A hozzátartozók köszönetüket fejezték ki, és megtiszteltetésnek vették a 

felajánlást. Beleegyeztek abba, hogy az önkormányzat saját halottjának tekintse az elhunytat. 

Javasolja, hogy a sírhely megváltásának díjától tekintsen el a Képviselő-testület. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

38/2018. (VII.11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester szóbeli előterjesztése 

alapján – megtárgyalta Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa község 

díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánításával kapcsolatos előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját halottjává nyilvánítja 

Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármestert, Mánfa község díszpolgárát.  

 

2. A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal útján a temetés 

előkészítésében és szervezésében a közeli hozzátartozókkal egyeztetett módon 

közreműködik. A képviselő-testület a temetés költségét teljes mértékben – de 

legfeljebb összesen bruttó 500.000,- Ft erejéig – Mánfa Község Önkormányzata 

nevére kiállított számla alapján viseli, melynek forrásaként a költségvetés „Tartalék” 

előirányzatát jelöli meg. 

3. A képviselő-testület a sírhely megváltási díjának megtérítésétől eltekint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Zsolt alpolgármester 

 

Több kérdés és napirend nem lévén Takács Zsolt alpolgármester az ülést 08.00 órakor bezárta. 

Kmf. 

 

    Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő   

    alpolgármester       címzetes főjegyző 


