
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-én 8 

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 polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket és a megjelenteket. 

Megállapítja, a Képviselő-testület határozatképes.  

 

Napirendi pontok: 

1. A VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot 

leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 

26/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása 

2. Egyebek 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont:  

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a pályázat tartalmát, a támogatási kérelem 

hiánypótlására érkezett felszólításban foglaltakat, a határozat módosításának szükségességét. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

48/2018. (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése alapján megvitatta a „A VP6-

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

javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 26/2018. (V.28.) sz. 

határozat kiegészítése/módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület a „VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és 

közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról” 

tárgyú 26/2018. (V.28.) számú határozatot 2.) pontját az alábbira módosítja: 

 

„2. A projekt teljes költsége 392 557 Ft, ebből az igényelt támogatás összege 333 673 

Ft. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 58.884,- 

Ft önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő összegét működési és felhalmozási céllal bontsa 

meg, és e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása során ilyen 

módon szerepeltesse.” 

 

A 26/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

    Határidő: Értelem szerint  

    Felelős:      Takács Zsolt polgármester  

                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

Takács Zsolt alpolgármester: Megköszöni a részvételt. Több napirend nem lévén az ülést 

8.30-kor lezárta. 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt          dr. Vaskó Ernő   

  polgármester        címzetes főjegyző 


