JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. február 20-án 18
órakor a községi kultúrházban megtartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/
Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a
képviselőt-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1. Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete
2. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
3. Mánfa Község Önkormányzat Eseti Közbeszerzési Szabályzata
4. Mánfa Község Önkormányzat Közbeszerzési Terve
5. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű
közbeszerzés megindítása
6. VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű
ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott
27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása
7. VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet
tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése
tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz.
határozat módosítása
8. Egyebek
A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
1. Napirendi pont:
rendelettervezete

Mánfa

Község

Önkormányzat

2019.

évi

költségvetési

Takács Zsolt polgármester: Megköszöni a pénzügyi iroda munkáját. Beszámol az
előterjesztés tartalmáról, a költségvetés tervezésének folyamatáról, az előzetes
egyeztetésekről, a betervezett költségekről és a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról
valamint az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről.
Konyári Zsolt képviselő: Jelzi, hogy a temetőben, a ravatalozó mellett található fa gyökere a
terméskőből készített támfalat károsítja, ez előbb - utóbb kárt fog tenni a ravatalozó
épületében is illetve a fölötte lévő kriptákat is károsítani fogja.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy jelzés érkezett a kriptákhoz látogató
hozzátartozóktól is a fára vonatkozóan.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy vannak veszélyes fakivágók, akik ki
tudják vágni a fát úgy, hogy ne okozzon kárt az épületben és a kriptákban.
Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a közfoglalkoztatási
programban történt finanszírozási változásoktól, a benyújtott támogatási kérelemről és
programhoz szükséges fedezetről.

Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy a felhalmozási célú pénzeszközök
átadásán belül a „gyepmesteri teendők (kennel építés)” mit jelent pontosan.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy Sásd csatlakozott a Kistérségi Társuláshoz így
emiatt bővítésre kerül a gyepmesteri telep, ami további kennelek építését jelenti a
megnövekedett eb létszám miatt. Az erre vonatkozó költségeket lakosságszám arányosan
finanszírozzák a települések.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy Komló városának 1,9 millió forint
összeget kell kifizetnie a fejlesztésre lakosságszám-arányosan. Próbálkozott minden település
ezt a problémát külön-külön megoldani, de gazdaságosan, normálisan senki sem tudta
elvégezni. Az ebrendészeti telep amióta megvan, azóta viszonylag rendben vannak a dolgok.
Ez a beruházás egy egyszeri alkalom. Sásd városa is jelentős összeggel járul hozzá a
beruházáshoz. Összességében ahhoz, hogy a nagyobb körzetellátásához kapcsolódó feltételek
kialakuljanak ahhoz ez a hozzájárulás kell. Úgy gondolja, hogy ez az összeg nem
befolyásolná nagyban az önkormányzat költségvetését.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Úgy tapasztalja, hogy elég sok probléma van a kutyákkal.
Megkérdezi, hogy kihez lehet fordulni panasszal, mit lehet kezdeni ezekkel a problémás
kutyákkal.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Válaszában elmondja, hogy a gyepmester
elérhetősége le van adva az önkormányzatnál. A gyepmester büntetni ebben a tekintetben nem
tud és nem is a feladata. A gyepmester feladata az, hogy bejelentés után a kutyákat begyűjtse.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ennek az a hátulütője, hogy a kutya hazamehet,
amíg a gyepmester kiér, így magánterületről a kutyát nem lehet elvinni.
dr. Müller József aljegyző: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy ennek a szabályozása
nagyon bonyolult és sajnos nagyon sok probléma van emiatt.
Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy a kutyákkal kapcsolatos problémák ezen a kis
településen előfordulnak nap, mint nap, nem két emberrel, nem két családdal, nem két
kutyával. Ez a probléma eddig is volt, ezután is lesz. Az önkormányzatokon keresztül lehet
felszólítani a gazdákat.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy több esetben személyesen kereste fel a
kutyatulajdonosokat, sajnos mindhiába. Minden alkalommal ígéretet kaptam, hogy megkötik,
elzárják a kutyát, de másnap ugyanúgy kint volt.
dr. Müller József aljegyző: Sajnos ez a dolog hasonló a szomszédvitákhoz. Javasolja, hogy
elsődlegesen meg kell próbálni a magánszemélyeknek egymás között megbeszélni a dolgokat,
hasonlóan ahhoz, ha rossz szomszéd van egy társasházban.
Takács Zsolt polgármester: Megígéri, hogy az önkormányzat megpróbál mindenben
segíteni a probléma megoldásában.
Beszámol a budafai vízműnél tervezett sportpálya kialakításával kapcsolatos tervekről,
egyeztetésekről, munkálatokról.
Megkérdezi, hogy van-e más kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
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2/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első olvasatban megtárgyalta Mánfa
Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.

A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.

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 2018. 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:
Felelős:

azonnal, illetve értelem szerint
Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. Napirendi pont: Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Takács Zsolt polgármester: Felkéri Hurtonné Rácz Máriát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Hurtonné Rácz Mária képviselő, ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatja, a megjelenteket
arról, hogy a vagyonnyilatkozatok határidőben az előírtaknak megfelelően beérkeztek,
mindent rendben talált az ügyrendi bizottság.
Takács Zsolt polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
3/2019. (II.20.) 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.
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3. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat Eseti Közbeszerzési Szabályzata
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, összegzi a Baranyacsatornával kapcsolatos pályázat jelenlegi állását.
Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy a pályázati támogatás fedezni fogja-e a
beruházást.
dr. Müller József aljegyző: Emlékezteti a megjelenteket a pályázathoz fűződő döntésekről, a
tavalyi évben elfogadott eseti szabályzatról és az azt követő tervezéssel kapcsolatos
problémákról, ami akadályozta az eljárás megkezdését. Elmondja, hogy számos változás
történt a közbeszerzéssel kapcsolatos szabályozásban, emiatt módosítani kellett a
szabályzaton. Mint ahogyan a címében is benne van ez egy eseti szabályzat. Az
önkormányzatnak nincs állandó közbeszerzési szabályzata, mivel nem indokolt. Ez az eseti
szabályzat ehhez az eljáráshoz készült, mint ahogy a jogszabály ezt ki is mondja. A projekt
elindulásához ez az eseti szabályzat szükséges, ez az alapja. Amennyiben a képviselő-testület
elfogadja a napirendi pontokat akár a héten elindulhat a közbeszerzési eljárás, és egy pár hét
múlva beérkeznek az ajánlatok is, amikből már a számokat fogjuk látni. Akkor láthatjuk meg
azt, hogy a három éve elnyert támogatás mire lesz majd elég.
Tájékoztatásul elmondja, hogy egy kormányrendelet alapján a közbeszerzés lezajlását
követően, ha egy magasabb összeg a legjobb árajánlat, akkor egy kiegészítési kérelmet lehet
benyújtani a megfelelő hatóság, illetve a kormány felé annak érdekében, hogy meg tudjon
valósulni a projekt.
Részletezi a közbeszerzési eljárás menetét és az esetleges lehetőségeket.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése
valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat
elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
4/2019. (II.20.) 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 és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt
aláírja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 20.
Takács Zsolt polgármester

4. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat Közbeszerzési Terve
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
dr. Müller József aljegyző: Összegzi a közbeszerzési tervre vonatkozó jogszabályi
előírásokat, a terv elfogadásának szükségességét.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése
valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat
elfogadására.
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5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
5/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község
Önkormányzat közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a közbeszerzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a Kbt. 42 §-a szerinti előírásnak
megfelelően az Önkormányzat honlapján tegye azt elérhetővé.
Határidő:
Felelős:

2019. február 21.
Takács Zsolt polgármester

5. Napirendi pont: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű
közbeszerzés megindítása
Takács Zsolt polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát.
Bikali Mónika alpolgármester: Megkérdezi, hogy mi alapján történt az öt vállalkozó
kiválasztása.
dr. Müller József aljegyző: Részletesen ismerteti az eljárás menetét a jogszabályok szerint,
bemutatja a közbeszerzési eljárások fajtáit és fontos tulajdonságaikat, valamint beszámol az
eljárással kapcsolatos előzetes egyeztetésekről, mind a műszaki osztály dolgozóival, mind a
projekt kivitelezésére alkalmas vállalkozókkal.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése
valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat
elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
6/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-BA12016-00003 számú pályázati konstrukció keretében „Mánfa Község Önkormányzat eseti
közbeszerzés megindítása” című előterjesztést - mely keretében a Baranya csatorna mánfai
szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot
hozza:
1) A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) és a közbeszerzési
dokumentációt (2. számú melléklet) a szerződés tervezettel megvitatta és a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi előzetesen alkalmas
vállalkozókat kérje fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.
Határidő:

BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 16.)
ERMIBAU Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.)
WOLFBAU TEAM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.)
SZTRÁDA 92 Építőipari és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/A)
BRANAU Építőipari Kft. (7630 Pécs, Tüskésréti út 32.)
2019. március 15.
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Felelős:
3)
-

Takács Zsolt

polgármester

A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az alábbi bizottságot hozza létre:
Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (egyéb közreműködő)
Gombos László műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező)
dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező)

A bíráló bizottság a kritériumoknak megfelelő pályázatot benyújtók közül a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési eljárás nyertesének állapítja meg és terjeszti elő
a döntő bizottság számára.

6. Napirendi pont: VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi
rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában
hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása
Takács Zsolt polgármester: Összegzi a pályázat és az előterjesztés tartalmát, valamint a
pályázat keretében megvásárolni kívánt rendezvénysátor paramétereit, tulajdonságait.
Javasolja a határozatban megjelölt érintett ingatlanok helyrajzi számainak pontosítását mánfai
5247/1 és 5247/2 hrsz-ra.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
7/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi
rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában
hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
A képviselő-testület a „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító
számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról” tárgyú 27/2018. (V.28.) számú határozatot 1.) és 2.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5247/1; 5247/2. hrsz.
2. A projekt teljes költsége 5.270.500.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege
3.500.000.- Ft. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges
1.770.500.- Ft önerőt biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása
során szerepeltesse.”
A 27/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidő: Értelem szerint
2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős:

Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
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7. Napirendi pont: VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és
környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése
tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz.
határozat módosítása
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat, összegzi a pályázat
tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a
napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
8/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és
környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése
tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz.
határozat módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a 25/2018. (V.28.) sz. határozata „VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú
„Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a
helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása”
tárgyú 25/2018. (V.28.) számú határozat 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A pályázati projekt teljes költsége 1.160.000.-Ft, ebből az igényelt támogatás
összege 986.000.-Ft. A képviselő-testület ehhez 174.000.-Ft pályázati önrészt biztosít a
2020. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása
során szerepeltesse.”
A 25/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidő: Értelem szerint
2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős:

Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

8. Napirendi pont: Egyebek
Plébánia közben található terület ajándékozása
Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy Relu atya megkereste
az önkormányzatot azzal, hogy a plébániával szemközti terület, ami a Püspökség tulajdona –
mivel eddig is az Önkormányzat tartotta karban – odaajándékoznák az Önkormányzatnak.
Elmondja, hogy ahhoz, hogy az Atya a Püspökségen intézkedhessen szükséges a képviselőtestülettől egy elfogadási szándékról szóló határozat. Elmondja azt is, hogy a terület ki lett
mérve, megvannak a területhatárok. A pontos területet a plébánia közbe vezető út szeli ketté,
ami egészen a kertészet használatában lévő területig húzódik. A kertészet a területet bérli a
Püspökségtől, így ha az az Önkormányzat tulajdonában kerül, akkor egyeztetések után bérleti
díjat kérhetünk a használt területrészre.
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Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy az érintett terület szomszédságában
élők autóbejárója is a területen van, akkor azt a bejárót meg kell szűntetniük.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ez mind azon múlik, hogy a képviselő-testület
hogyan rendelkezik az érintett területtel. Amennyiben olyan döntés születik, hogy elfogadjuk
a területet akkor velük is lefolytatjuk a szükséges tárgyalásokat, nyílvánvalóan szem előtt
tartva azt, hogy az önkormányzat hogyan kívánja hasznosítani azt a területet.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Felveti az a lehetőséget is, ha úgy dönt a képviselőtestület, telekkiegészítésként értékesítheti az adott területrészt a használónak, hacsak nem lesz
az egyháznak olyan kikötése az ajándékozási szerződésben, hogy az Önkormányzat adott
ideig nem idegenítheti el.
dr. Müller József aljegyző: Elmondja, hogy ez egy szándéknyilvánítás, a részletekről, illetve
a szerződésről a képviselő-testület tagjai közösen döntenek.
Takács Zsolt polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér az elfogadásról szóló határozat
meghozatalára.
9/2019. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a plébánia közben található
területrész ajándékozás útján történő tulajdonszerzésével kapcsolatban járjon el, valamint az
ajándékozási szerződés tervezetét készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé végleges
döntésre.
Kiskertek átírási díjának módosítása
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a haszonbérleti szerződések megkötése óta
átírási költség nem került módosításra, emelésre. Az átírás költsége 2 Ft/m2 összegbe kerül.
Javasolja, hogy ez az összeg módosításra kerüljön.
dr. Müller József aljegyző: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy erről egy következő
képviselő-testületi ülés alkalmával külön napirendi pontként tárgyaljanak.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás az
egyebek napirendi pontban.
Bikali Mónika alpolgármester: Tájékoztatást kér az idei évi Szent István Nyomában
Hagyományőrző Fesztiválról, hogy hol tart a szervezés, milyen előadók fognak a
rendezvényen fellépni valamint egyéb részletekről szeretne hallani.
Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja, a megjelenteket a rendezvény jelenlegi
szervezettségi állásáról, valamint a már meglévő két sztárvendéggel megkötött
szerződésekről, és a folyamatban lévő egyeztetésekről, tervekről.
Bikali Mónika alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Papp Attila
által szervezett csoport is előadja műsorát az elmúlt évekhez hasonlóan.
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Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy a rendezvény költségvetése megengedi-e, hogy
további fellépőket kérjünk fel, mivel a két sztárvendég vélelmezhetően nem kevés összegért
cserébe fog eljönni hozzánk.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a rendezvény költségvetése még alakítható,
további egyeztetéseket fogunk folytatni az ügyben.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy a programok után lehetne-e bált tartani,
akár ott az Árpád-kori templomnál, mivel hiányolja azt, hogy csak egy alkalommal van bál
rendezve a faluba, szüreti időszakban.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Majális alkalmával is minden évben szokott
bál lenni.
Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy ha valaki a Szent István Hagyományőrző
Fesztiválon egész nap ott van a templomnál, akkor nem valószínű, hogy esti bálon is ott fog
maradni.
Takács Zsolt polgármester: Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondja, hogy azok az
emberek, akik az egész napos rendezvényen részt vesznek, estére elfáradnak, hazamennek,
így csak azok az emberek maradnak, akik az adott esti koncert miatt jöttek. Úgy gondolja,
hogy a késő esti programokra nincs igény, érdeklődő. Ettől függetlenül a program még
bárhogy finomítható.
Konyári Zsolt képviselő: Javasolja, hogy a programokat jobban hirdesse meg az
önkormányzat, hogy több mánfaihoz jusson el a hír, és több embert tudjunk megmozgatni.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Hiányolja a rendezvények meghirdetésekor a fellépők
pontos időbeosztásának megjelölését.
Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a plakátokon és szólólapokon a főbb időpontok
mindig feltűntetésre kerülnek. A szervezők óramű pontossággal beütemezik a fellépőket,
beosztásra kerülnek a műsorszámok. A részletes időbeosztás azért sem kerül a szóróanyagra,
mert történhetnek nem várt változtatások a program menetében és nem szeretnénk ebből
félreértéseket. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás az egyebek
napirendi pontban.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Borostyán
utcában az árkok lefedésre kerüljenek a jobb autós közlekedés érdekében.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy a lakosok, mint magánszemélyek
kérhetnek engedélyt a befedésre és az előírásoknak megfelelően behelyeztetik az útgyűrűt és
hagynak tisztítási lehetőséget.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás az
egyebek napirendi pontban a megjelent lakosság részéről.
Poczok Gyuláné lakos: Elmondja, hogy az évente két alkalommal történő lomtalanításkor
többen megpróbálnak kivinni használt műszaki cikkeket, amik aztán nem kerülnek
elszállításra. Kérdezi van-e arra lehetőség, hogy ingyenes veszélyes hulladék elszállítást
rendeljen az önkormányzat, mivel úgy tudja, hogy van egy alapítvány, ami elszállítaná ezeket
az eszközöket.
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Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ha ilyen igény van a faluban, akkor
intézkedünk az ügyben és meg fogjuk oldani.
Varga Sándor képviselő: Jelzi, hogy ezt a lehetőséget a lakosság részére megfelelően
hirdesse meg az önkormányzat, mert lehet, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan működik az
elektronikai hulladék elszállítása.
Takács Zsolt polgármester: Megköszöni az észrevételt.
Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt majd
az ülést 19.00 órakor bezárja.

Kmf.
Takács Zsolt
polgármester

dr. Müller József
aljegyző

10

