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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. február 21-én 18.30 

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

közmeghallgatásról. 

 

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

Hohn Krisztina polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit.  

Ismerteti a 2017. évi záró, és a 2018. február 21. napi önkormányzati bankszámla egyenleget, 

beszámol a 2017. évi adóbevételről, az állami támogatásról, az azt befolyásoló tényezőkről, 

valamint a közmunkaprogram finanszírozási folyamatáról.  

Ismerteti a Baranya-csatorna vízrendezésére az önkormányzat által a Települési Operatív 

Program keretében benyújtott pályázat jelenlegi állását. Tájékoztatást ad a beruházás 

költségeiről. Ismerteti a 2017. évi közmunkaprogram keretében foglalkoztatott létszám 

alakulását, a létszámváltozás miatti támogatásváltozást valamint a közmunkaprogramban 

vásárolt eszközöket, alapanyagokat.  

Elmondja, hogy a 2018. évben LEADER-be szeretne pályázatokat benyújtani az 

Önkormányzat.  

Tájékoztatja a megjelenteket a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatról, és az 

elnyert 300 ezer forint támogatásról, mely a „Szent István Nyomában” című rendezvény 

megrendezésére fordított. Részletesen beszámol a 2017. évben benyújtott és elnyert 

pályázatokról az azok keretében megvalósítható beruházásokról, eszközbeszerzésekről 

valamint a civil szervezetek nevében benyújtott támogatásokról. 

 

Poczok Gyuláné lakos: Megkérdezi, hogy az önkormányzatok alacsony összegű támogatása 

pályázatban járdára is lehetett-e pályázni. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Válaszában elmondja, hogy lehetőség volt rá. 

Beszámol a 2018. évi hosszú távú közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak tervezett 

létszámáról, annak összetételéről és feltételeiről, bér-, járulék- valamint a dologi költségeiről. 

Megkérdezi a lakosságot, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérése, kérdése? 

 

Szabó György lakos: Megkérdezi, hogy a közbiztonság fejlesztésére vonatkozóan milyen 

lépéseket tett az önkormányzat. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Azt válaszolja, hogy az önkormányzat a LEADER pályázat 

keretében támogatási kérelmet nyújt be a település belterületén lévő utakra szükséges 

forgalmi táblák (elsőbbségadás kötelező táblák, 40-es zóna táblák) megvásárlására.  

 

Szabó György lakos: Megkérdezi, hogy pingpongasztal, kosárlabda palánk beszerzését. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Válaszában elmondja, hogy korábban az önkormányzat 

ajánlatot kért kosárlabda palánkra valamint kültéri ping-pong asztalra. Tájékoztatja az 

eszközök beszerzési költségeiről. Ígéri, hogy megvizsgálja a lehetőségeket a sporteszközök 

beszerzésére vonatkozóan a jelenlegi pályázatok tekintetében.    

 

Szabó György lakos: Megkérdezi, hogy focipálya, „dühöngő” kialakítását tervezi-e az 

önkormányzat hasonlóan, mint a környékbeli településeknél például a Bence rétnél.  
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Hohn Krisztina polgármester: Közli, hogy a Bence rétnél nem minden terület az 

önkormányzaté. Kéri, hogy majd mutassa meg, melyik területre gondol.  

 

Szabó György lakos: Javasolja még a vízmű telepnél lévő területet helyszínül.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy az említett területen már volt terv focipálya 

kialakítására, de csak kispálya méretben mivel a szakember elmondása szerint a terület 

adottságai csak azt engednék meg.  

 

Szabó György lakos: Elmondja, hogy számára problémát okoznak a faluban a kóbor kutyák.  

Megkérdezi, hogy milyen megoldás van rájuk. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy egyetlen megoldás az, hogy jelzi a 

gyepmesternél a kutyát és az elviszi.  

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a gyepmesterrel lehet elvitetni az ilyen 

kutyákat a közterületről illetve szabálysértési feljelentést lehet még tenni ha felügyelet nélkül 

kóborol a kutya. A feljelentést bárki megteheti a Járási hivatal felé. 

 

Konyári Zsolt lakos: Elmondja, hogy körülbelül két hete munkából hazafelé a Forrás 

Büfénél egy németjuhász kutya kiugrott a kocsija elé. Vészfékezéssel kellett megállnia, az 

utána jövő gazdája telefonálás közben odasietett a kocsihoz s rögtön letámadta azzal, hogy 

direkt akarta elütni a kutyát. Elmondta neki, hogy eleve lassan közlekedik a faluban és amúgy 

nem kellene a kutyát póráz nélkül sétáltatni az utcán.  Erre a gazda azt válaszolta, hogy ő 

ugyan már had futassa a kutyáját, hiszen a kutyának futnia kell. Megkérdezi, hogy mi a 

helyzet akkor, ha azt a kutyát véletlenül elüti, és emiatt kár keletkezik az autóban vagy a kutya 

elpusztul, ki a felelős érte.   

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy szabálysértés tekintetében kutyát nem 

lehet felügyelet nélkül hagyni közterületen. Továbbiakban elmondja, hogy ez nem azt jelenti, 

hogy pórázon kell sétáltatni a kutyát, tehát, ha a gazda ott van, és érzékelhető, hogy hatással 

van a kutyára az már felügyeletnek minősül. Ha felügyelet alatt van a kutya – pórázon vagy a 

nélkül – az nem fordulhatna elő, hogy a közúton kiugrik egy szabályosan haladó jármű elé. 

Véleménye szerint az autósnak lenne igaza. Elmondja azt is, hogy amennyiben a kutya nem 

fogad szót vagy történik valami azért már a gazda a felelős.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. 

 

Poczok Gyuláné lakos: Megkérdezi, hogy lehet-e a posta nyitva tartásán esetleg változtatni, 

hogy a lakosság szélesebb köre is igénybe vehesse a szolgáltatásokat ne csak az, aki 

napközben otthon tartózkodik, hiszen elég életszerű, hogy az ember dolgozni jár akkor fél 11 

és fél 2 között nincs otthon.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a kérdezőt arról, hogy milyen intézkedéseket tett 

az önkormányzat ennek a problémának az orvosolására, sajnos sikertelenül.  

 

Bikali Zsoltné képviselő: Elmondja, hogy a postajáratot nem tudják módosítani, amihez a 

nyitva tartás van igazítva emiatt nem változtatható meg a nyitva tartás.  

 

Poczok Gyuláné lakos: Másik kérdése a járda kialakítása a Kaposvári úton.  
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Hohn Krisztina polgármester: Beszámol a járdával kapcsolatos korábbi lépésekről, 

tapasztalatokról, a vonatkozó szabályokról és a járda kialakításának költségeiről.  

 

Poczok Gyuláné lakos: Megkérdezi, hogy arra lenne-e lehetőség, hogy a 66-os út két oldalát 

zúzott kővel megszórják, mivel úgy néz ki az ember mikor megy dolgozni, mintha 

tanyavilágból járna be földes úton.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Megígéri, hogy a közútkezelőnél megkérdezi az 

önkormányzat, hogy tudnának-e kőszórást, padkajavítást végezni.  

 

Több kérdés és felvetés nem lévén Hohn Krisztina polgármester a közmeghallgatást 19.20 

órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző  


