
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 21-én 17.30 

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. Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete 

2. Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – 

településfejlesztési döntés  

3. Tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról 

4. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről  

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

6. A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása 

7. Az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése 

8. Beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására benyújtott pályázatról 

9. Egyebek 

 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát. Köszönetet mond a 

Pénzügyi Irodának az elvégzett munkáért. Megkérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója a 

Pénzügyi Iroda vezetőjének. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

1/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első olvasatban megtárgyalta Mánfa 

Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.  
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2. Amennyiben a Munkaügyi Központtal és a MÁK-kal folytatott egyeztetések 

szükségessé teszik, úgy a fejlesztési és működési mérleg közötti szükséges 

átcsoportosításokat végre kell hajtani, különös tekintettel a vízi közmű bérleti díjra és a 

kapcsolódó kiadásokra. Amennyiben ez a részmérlegek egyenlegét megváltoztatja, 

úgy a fejlesztési mérlegben az egyensúly biztosítására többlet fejlesztési hitelfelvételt 

kell betervezni, míg a működési mérlegben a rendkívüli működési támogatás összegét 

kell korrigálni. Visszafizetési kötelezettség esetén a működési mérleg kiadásait ki kell 

egészíteni és szükség esetén a rendkívüli működési támogatási igényt kell betervezni. 

 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázathoz 

kapcsolódó tartalék felhasználására csak a projekt lezárásakor, illetve azt követően 

kerülhet sor. 

 

4. A képviselő-testület az állami támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 

elsődleges fedezeteként a 4. pont szerint tartalék előirányzat maradványát jelöli meg. 

 

5. Felkéri a polgármester és utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. sz. pontok 

figyelembevételével gondoskodjanak a jogszabályi feltételeknek maradéktalanul 

megfelelő szerkezetű és adattartalmú számszaki mellékletek és a költségvetési rendelet 

tervezetének következő testületi ülésre történő előterjesztéséről.  

 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

2. Napirendi pont: Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú 

módosítása – településfejlesztési döntés 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat. Ismerteti a 

napirend szükségességének okait, előzményeit. Kézfeltartásos szavazást rért. 

 

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

 

2/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község 

településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület támogatja az előterjesztésben bemutatott, Mánfa északi határában 

fekvő területeket érintően a településrendezési eszközök módosítását. 

 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a 

településrendezési eszközök módosítása állami főépítészi eljárás keretében  lefolytatható. 

 

3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, 

civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait az SZMSZ IV. 

függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a polgármestert, 

hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
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4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, melynek 

pénzügyi fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

5) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a 

településrendezési terv módosítását. 

 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, az épületen előzetesen 

végzett munkákat, az épülettel kapcsolatos előzményeket, terveket, szükséges munkákat. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

3/2017. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Tájékoztatás a 

volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról” című előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és 

egyúttal megbízza a polgármestert, hogy 3 különböző kivitelezőtől árajánlatot kérjen a 

munkálatok elvégzésére vonatkozóan. 

 

2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy újabb szakvéleményt kérjen a 

halaszthatatlan elvégzendő feladatokról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről  

 

Hohn Krisztina polgármester: Felkéri Takács Zsoltot az ügyrendi bizottság elnökét, hogy 

terjessze elő a napirendi pontot. 

 

Takács Zsolt ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet az ügyrendi 

bizottsági ülés megtartásáról. Elmondja, hogy a bizottsági ülés megtartása óta Todenberné 

Imrő Anna Mária alpolgármester is eleget tudott tenni vagyon-nyilatkozat tételi 

kötelezettségének, így minden önkormányzati képviselő nyilatkozata beérkezett.  

 

Hohn Krisztina polgármester: A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot. 
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4/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 

A képviselő-testület – az ügyrendi bizottság elnökének előterjesztése alapján – megtárgyalta 

és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 

 

5. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

5/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

 

6. Napirendi pont: A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési 

díjának módosítása 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

6/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési 

díjának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által meghatározott, a Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézmény 

tekintetében 2018. március 1., illetve 2018. április 1. napjától, továbbá a Komló Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde tekintetében 2018. március 1. 

napjától érvényes intézményi és személyi térítési díjakat. 

 

2. A képviselő-testület megismerte, és jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Tanácsának a szociális ellátások intézményi térítési díjának 

módosítása tárgyában hozott 6/2018. (II.8.) sz. Tct, valamint a böcslődei ellátások 

intézményi térítési díjának módosítása tárgyában hozott 5/2018. (II.8.) sz. határozatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

7. Napirendi pont: Az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát, a határozathozatal 

szükségességét. Elmondja, hogy nem új alpolgármestert, hanem csak – az alpolgármester 

tartós akadályoztatása miatt - helyettesítő személyt kell választani, hogy főként a munkáltatói 

feladatok ellátása zavartalanul menjen. 
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A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

7/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta az „Alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése” című előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy Todenbergné Imrő Anna Mária, Mánfa 

Község Önkormányzat alpolgármestere, alpolgármesteri feladatai ellátása tekintetében 

tartósan akadályoztatva van. 

 

2) A képviselő-testület az ügyrendi bizottság elnökét jelöli ki az alpolgármester tartós 

akadályoztatását keletkeztető ok megszűnéséig az alpolgármester - Mánfa Község 

Önkormányzat polgármestere által gyakorolt munkáltatói jogok körébe tartozó - 

hatáskörének gyakorlására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: Beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról 

 

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

előzményeket. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

8/2018. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat  

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló a 

kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott 

pályázatról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden nyilatkozat 

megtételére, illetve minden további intézkedés elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 
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9. Napirendi pont: Egyebek 

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Garádica lépcsősor 

lezárásának okairól, az ott lévő magántulajdonban álló támfal megrongálódásáról, annak a 

hatósági eljárás értelmében történő helyreállítási kötelezettségről. Elmondja, hogy a 

tulajdonos kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat támogassa a kőfal 

helyrehozatalának költségeit. Elmondja azt is, hogy a kérelmet a következő Képviselő-

testületi ülésen tervezi részletesen tárgyalni. Javasolja, hogy árajánlatok legyenek kérve a 

munkálatok elvégzésére, s ne csak a kérelemben leírt összegre nézve döntsön a Képviselő-

testület.  

 

Aladics Zoltán pénzügyi iroda vezetője: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 

költségvetés tervezetben ez a tétel nem szerepel.  

 

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

napirend nem lévén az ülést 18.00 órakor lezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


