
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 6-án 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/ 
 

Hohn Krisztina polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket és a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy két fő igazolt távolléte mellett, három fővel a Képviselő-testület 

határozatképes.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

2. 2018. évi költségvetési rendelet  

3. Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

4. Kérelem támfal helyreállításához való hozzájárulásra 

5. Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata 

6. Egyebek 

 

 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

 

1.Napirendi pont: 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát, a rendeletmódosítás okait 

és fő változtatásait. Megkérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója a Pénzügyi Iroda vezetőjének. 

 

Aladics Zoltán Pénzügyi Iroda vezetője: Elmondja, hogy a részmérlegek - ahogy az előre 

lett jelezve - működés többlete fedezi a fejlesztés hiányát, így összességében a fő mérleg 

egyensúlyban van. Ismerteti az államháztartási számvitel vonatkozó rendelkezéseit, a 

módosítás technikai lebonyolítását.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi a költségvetés tervezésének főbb szabályait, kitérve 

arra, hogy pályázatok esetén mikor és hogyan lehet a költségvetést alakítani, módosítani.  

Köszönetet mond a Pénzügyi Irodának az elvégzett munkáért.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. A polgármester 

kézfeltartásos szavazást kér. 

 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

az 1/2018. (III.7.) sz. rendeletét, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 

(III.9) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2018. (III.7.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2017. (III.9.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

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

kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 

bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mánfa község 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A község 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:  

 

a./ bevétel főösszege: 159.408.169 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 159.408.169 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege 0 Ft 

 

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint: 

a./ bevétel főösszege: 45.933.586 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 48.121.525 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege: 2.187.939 Ft 

 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

a./ bevétel főösszege: 113.474.583 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 111.286.644 Ft-ra 

módosul 

c./ többlet összege:  2.187.939 Ft 

 

 

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak: 

 

1. személyi jellegű kiadások 40.951.918 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok  6.183.170 Ft 
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3. dologi jellegű kiadások 32.592.271 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  48.121.525 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 31.559.285 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 4 főben állapítja meg 

8. közfoglalkoztatottak éves létszámát  35 főben állapítja meg. 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

7. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

 

A költségvetés tartaléka 5.480.423 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 5.480.423 Ft 

 - működési általános tartalék                     0   Ft” 

 

8. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2018. március 6. 

 

dr. Vaskó Ernő         Hohn Krisztina 

címzetes főjegyző          polgármester 

 

2. Napirendi pont: 2018. évi költségvetési rendelet  

 

Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy milyen változások vannak az előző 

képviselő-testületi ülésen elhangzottakhoz képest, illetve van-e kiegészíteni valója a Pénzügyi 

Iroda vezetőjének. 

 

Aladics Zoltán Pénzügyi Iroda vezetője: Elmondja, hogy elkészültek a jogszabály által 

kötelező nemű táblázatok, véglegesítésre került a rendelet szövege, illetve elmondja azt is, 

hogy az előterjesztésnek van egy olyan határozati javaslata, amely jogszabályi 

kötelezettségnek megfelelően tartalmazza a hiányfinanszírozására vonatkozó rendelkezést, 

továbbá az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalási számítást. Összegzi a hitelfelvétellel 

kapcsolatos tudnivalókat.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábban 

már említett tetőjavítási munkálatok miatt, nem lehetséges az autó hitel nélküli megvásárlása. 

Beszámol a tetőszerkezet felújításával kapcsolatos lépésekről, árajánlat bekéréséről, 

vélelmezett munkákról a tetőszerkezetre és a kéményre vonatkozóan. Beszámol az idei évben 

benyújtott közfoglalkoztatási programról, a létszám változásáról, annak okairól és az emiatti 

várható támogatási összeg mértékéről.  

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 
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9/2018. (III.6.) sz. képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Mánfa Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéről és annak végrehajtásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése 

szerinti saját bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2018-2021. évek vonatkozásában e 

határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

 

2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti beszámolóját a 

2018. január, február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul 

veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági 

eseményei a 2018. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.  

 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és 

kötelezettségvállalások megalapozása érdekében áprilistól az előző havi tényadatok 

figyelembevételével adott hó 20-ig aktualizálja az önkormányzat likviditási tervét.  

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelfelvétel 

lebonyolításáról, illetve a gépjármű lízing szerződés megkötéséről, melyről a 

képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

az 2/2018. (III.7.) sz. rendeletét, Mánfa község 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának rendjéről. 

 

 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2018. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI 

R E N D E L E T E 

 

 

MÁNFA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 

RENDJÉRŐL 
         

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében a 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a 

következőket rendeli el:   

 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
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A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e 

rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre. 

        

         

2. A címrend 
 

2. § 

         

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címként jelenik meg.

             

         

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

3. § 

         

(1) A képviselő-testület a város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi 

összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:     

   

         

  a./ bevétel főösszege:  108.064.176 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  112.444.357 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):      4.380.181  Ft   

         

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet szerint az 

alábbi összegekben határozza meg:        

         

  a./ bevétel főösszege:     51.173.869 Ft   

  b./ kiadás főösszege:     55.554.050 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):       4.380.181 Ft   

         

(3) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi 

összegekben határozza meg:        

         

  a./ bevétel főösszege:  56.890.307 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  56.890.307 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):       0 Ft   

             

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        

         

  1 személyi jellegű kiadások:    13.765.116 Ft 

  2 munkaadókat terhelő járulékok:     2.848.273 Ft 

  3 dologi jellegű kiadások:    28.682.988 Ft 

  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás  55.338.199 Ft 

  5 speciális támogatások          0 Ft 

  6 egyéb kiadások:     11.809.781 Ft 

  7 költségvetési létszámkeret:         4 fő 

  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat:     18 fő 
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(5) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 4.380.181 Ft összegű 

fejlesztési hitelhez hasonló tartós kötelezettségvállalásnak minősülő gépjármű lízing 

szerződés megkötését határozza el. A törlesztés és kamatai fedezetéül a futamidő alatt 

befolyó iparűzési adóbevételből a mindenkori adósságszolgálatnak megfelelő hányadát 

jelöli meg.      

    

    4. Az önkormányzat bevételei 
 

4. § 

         

(1) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

             

(2) Helyi adó bevétel  10.700.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül 

szolgál.      

     

5. Az önkormányzat kiadásai 
 

5. § 

         

(1) Az önkormányzat működési, fejlesztési előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 

mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható. 

            

(2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.      

          

(3) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó bevétel kötelezően a vízi közmű 

vagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadásra fordítandó. A felhasználás jellegének 

megfelelően a bevételt és kiadást a ténynek megfelelően módosítani kell.  

            

(4) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 3. sz. 

melléklet tartalmazza.        

         

           

(5) Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. 

Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás 

alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2019. január 

31-ig elszámolni. Profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás.  

      

         

(6) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás 

helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás 

megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az 

adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti 

támogatásokra.        

            

6. § 

 

A költségvetés tartaléka 2.083.193 Ft, melyből:      

    

  működési általános tartalék:      0 Ft  
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  működési céltartalék    2.083.193 Ft  

       

   

   6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
         

7. § 

         

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott 

kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.     

   

           

(2) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, 

támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A 

központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a 

képviselő-testületet tájékoztatni.        

         

(3) Az önkormányzat csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhat át 

pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon 

felül.        

         

(4) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának 

igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész 

jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.       

         

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett döntsön a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az 

alábbi a-e. pontban foglalt esetekben:        

a)  Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére    

b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok 

módosítására        

c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind 

kiadási, mind bevételi oldalon.        

d) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű 

előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.     

e.) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vízi közmű bérbeadáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó 

bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésére, illetve ehhez kapcsolódóan a fejlesztési 

mérleg hiányának, valamint a felhalmozási hitelfelvételi előirányzatnak a 

megemelésére, továbbá a működési mérleg bevételi előirányzatának emelésére és a 

rendkívüli kiegészítő támogatási igény csökkenésére.    

            

(6) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó 

megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, 

ha az adott kiadás bevételi forrása ténylegesen rendelkezésre áll.   

     

         

(7) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves 

teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmaradnak, úgy a képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési 

pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett.         
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(8) Az önkormányzat nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendje külön 

szabályzatban került meghatározásra.        

         

(9)   Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.   

     

 

   7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása 
         

8. § 

         

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi 

költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a 

feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére 

folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.     

   

         

(2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év 

működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.     

E jogot kifizetési jogcímenként 100.000 Ft értékhatárig gyakorolja.    

Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.   

     

         

(3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott 

intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára 

benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő 

beépítéséről gondoskodjon.        

        

  

8. Záró rendelkezések 
         

9. § 

         

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.     

  

 

           

Mánfa, 2018. március 6.        

   

 

 

 

          

dr. Vaskó Ernő        Hohn Krisztina  

címzetes főjegyző       polgármester  
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3.Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat. Ismerteti a 

napirend szükségességének okait. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

10/2018. (III.6.) sz. képviselő-testületi határozat  

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Mánfa Község 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

1. A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja Mánfa Község Önkormányzat 2018. 

évi közbeszerzési tervét. 

 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 

Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a honlapon való közzétételével kapcsolatban 

intézkedjen. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

 

4.Napirendi pont: Kérelem támfal helyreállításához való hozzájárulásra 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, a támfallal kapcsolatos 

előzményeket. 

 

Bikali Zsoltné képviselő: Elmondja, hogy a falu érdeke is, hogy a garádica lépcsősor 

használható legyen, ezért javasolja, hogy támogassa az önkormányzat a támfal 

helyrehozatalát.  

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a 

határozatjavaslatban foglaltakról, annak okáról, a vélelmezett munkálatokról. 

 

Aladics Zoltán Pénzügyi Iroda vezetője: Összefoglalja a szakvéleményben leírtakat.  

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy rengeteg nyitott kérdés van, amire előtte 

választ kell találni, mielőtt döntene a testület. Elmondja továbbá azt is, hogy ha a 

magánszemély nem tudja önerőből megcsináltatni a támfalat, akkor a képviselő-testületnek 

van lehetősége valamilyen formában segíteni természetesen akkor, ha van rá szándék.  

 

Bikali Zsoltné képviselő: Elmondja, hogy mivel a falu érdeke is, hogy a támfal helyre legyen 

hozva és a lépcsősor újra használható legyen, ezért támogassa az önkormányzat az ügyet, 

hiszen a lépcsősort nagyon sokan használják.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak milyen formában van 

joga ezt az ügyet támogatni, mivel a jogszabályoknak is meg kell felelni.  Nem javaslja, hogy 

100%-ban átvállalja az önkormányzat a költségeket, maximum 50 %-ban azon belül is 

maximalizálná a támogatási összeget - természetesen nem most, hanem majd, ha 
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rendelkezésre állnak a pontos információk és a végrehajtásának lehetőségei -, a várható 

költségeket és munkákat.  

Elismeri, hogy a köz érdeke is a munkálatok elvégzése, de ennek a támogatásnak vannak 

hátulütői is. Úgy gondolja, hogy olyan megoldást kell választani, ami mindenkinek az 

érdekeit védi és igazságos mindenkivel szemben, hiszen a támfal helyrehozatala drasztikusan 

befolyásolja az ingatlan értékét.  

Elmondja, hogy a komlói műszaki munkatársak segítenek ebben az ügyben, hogy jó döntést 

hozhasson a képviselő- testület. Javasolja, hogy többszöri egyeztetést követően kerüljön csak 

sor a támogatással kapcsolatos döntésre.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására. 

 

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

 

11/2018. (III.6.) sz. képviselő-testületi határozat  
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Kérelem támfal 

helyreállításához való hozzájárulásra” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés mellékletének részét 

képző Bartal és Rabb Kft. szakértői jelentésében, valamint a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály határozatában foglaltakat és egyúttal nyilatkozik arról, hogy szándékában áll 

támogatni az előterjesztés tárgyát képző támfal helyreállítását. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a támfal 

helyreállítására vonatkozó, megfelelő műszaki megoldás - szakértő általi -  

meghatározásáról. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a megfelelő műszaki 

megoldás figyelembevételével történő, 3 különböző kivitelezőtől származó árajánlat 

bekéréséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

5.Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata 

 

Hohn Krisztina polgármester: Megkéri, Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőt, hogy 

ismertesse a napirendi pontot. 

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat nem rendelkezik 

állandó közbeszerzési szabályzattal - mivel kevés közbeszerzése van - ezért a nagyobb 

beruházásokhoz szokás egy eseti közbeszerzési szabályzatot létrehozni. Tájékoztatja a 

Képviselő-testület tagjait a szabályzat elkészítésének menetéről. Elmondja azt is, hogy ez a 

szabályzat csak a Baranya csatornával kapcsolatos beruházáshoz került elkészítésre. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Beszámol a Baranya csatornával kapcsolatos pályázat 

jelenlegi állásáról. A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 
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12/2018. (III.6.) sz. képviselő-testületi határozat  
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község 

Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az eseti közbeszerzési szabályzatot az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2018. március 6. 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

6.Napirendi pont: Egyebek 

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatra 

vonatkozóan beérkeztek a munkálatokra az árajánlatok, amit a következő ülésen meg szeretne 

tárgyalni.  

Meghívja a megjelenteket a 2018. március 9-i „Őseink hagyatéka” című kiállítás 

megnyitójára, amelyet a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában kerül 

megrendezésre Kovács János Tambi emlékére, valamint a 2018. március 10-i Roma Nap című 

rendezvényre, mely egy pályázat keretében kerül lebonyolításra. Beszámol a kiállítás 

előkészítése folyamán megtalált fotókról, újságcikkekről, dokumentumokról. 

Javaslatot tesz arra, hogy a településen olyan személyeknek, aki már nem élnek emlékfalat 

állítson az önkormányzat. Elmondja, hogy korábban volt olyan ötlete is, hogy a ravatalozó 

falára készítenénk egy emlékfalat és azok, akik a település díszpolgárai és elhunytak már, a 

nevével ellátott kisméretű táblát itt elhelyeznénk, és minden évben megemlékeznénk róluk. 

Természetesen ezt pontosan megfogalmazott, leszabályozott kereteken belül ahol megszabná 

a testület, hogy kik kerülhetnek fel az emlékfalra például volt képviselők, díszpolgárok, 

Mánfáért díjasok. 

 

Takács Zsolt képviselő: Támogatja a javaslatot. Megkérdezi, hogy mennyi időre 

visszamenőleg vennék figyelembe az emlékfalon való felhelyezéssel kapcsolatban az elhunyt 

személyeket. 

 

 Hohn Krisztina polgármester: Véleménye szerint a rendszerváltás idejétől számítva. 

Elmondja, hogy sok olyan személy volt és van a településen, aki megérdemelné, hogy ott 

díszelegjen egy emlékfalon, ahol minden évben meglehetne emlékezni róluk egy koszorúval.  

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja, hogy egy lista legyen összeállítva, hogy ki 

kerülhetne rá erre az említett falra és majd az alapján lehet előkészíteni a vonatkozó 

határozatot vagy rendeletet. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Javaslatokat kér a személyekre vonatkozóan a képviselő-

testület tagjaitól. Megkérdezi, hogy van-e kérdése valakinek. 

 

Takács Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a napokban egy vízmű telepen lakó mánfai lakos 

felhívta és megkérdezte, hogy a szomszédságában lévő fenyőfa kivágásával kapcsolatban 

történt-e valamilyen előrelépés.  
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Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a kapcsolatos ügy 

előzményeiről, a tulajdonosi viszonyokról, a probléma esetleges megoldásának lehetőségéről. 

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy magánterületen az önkormányzat nem 

vághatja ki a fát. Sajnos ez ügyben az önkormányzat nem intézkedhet. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy még abban az esetben sem vághatja ki az 

önkormányzat a fát, ha a tulajdonosok írásos engedélyt adnak rá mivel az önkormányzat nem 

vállalkozás és ennek a fának a kivágásához fakivágó szakember szükséges. 

 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Megígéri, hogy megkéri a komlói hatósági irodát 

vizsgálják ki az ügyet, hogy megoldás szülessen a problémára. 

 

Takács Zsolt képviselő: Elmondja, hogy Horváth Lajos lakos háza előtt is vannak nagyon 

magas elszáradt fenyőfák. Megkérdezi, hogy ezek a fák közterülethez tartoznak-e és ha igen, 

kivághatóak-e. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Válaszában elmondja, hogy amennyiben közterületen 

található abban az esetben kivágható, de meg kell nézni, hogy kihez tartozik az említett 

terület. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Megköszöni a megjelenteknek a részvételt. Több kérdés és 

napirend nem lévén az ülést 18.55 órakor lezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


