JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. március 6-án 19.15 kor 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. 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2. Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete
3. A határtetői kiskert ingatlanainak bérbeadásáról, annak feltételeiről és bérleti díjairól
szóló 7/1995. (VIII.02.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
4. A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása
5. Egyebek
6. Javaslat a 2019. évi kitüntetések adományozására
Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a „Javaslat a 2019. évi
kitüntetések adományozására” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) a) pontja alapján.
A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
1. Napirendi pont: 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy immateriális javak.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Példák segítségével elmagyarázza az immateriális
javak kifejezés jelentését.
Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy mit takar az a pont, hogy „Komlóra
bejáró óvodás gyermekek hj.”.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy az Önkormányzatoknak, ha köteles
feladatellátás tekintetében más önkormányzatok feladat ellátási megállapodást kötnek és oda
bejárnak a gyermekek, akkor azt a részt, ami a normatíva és a tényleges költség közötti
különbözet, meg kell térítenie annak az Önkormányzatnak ahol ezt a feladatot, ellátják.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy akkor, amikor a Komlói Kökönyösi
Oktatási Intézmény létrehozásra került, akkor született egy nagyon kedvezményes díjakat
tartalmazó megállapodás Komló és Mánfa között, de ez már több évre visszanyúló
megállapodás.

Hurtonné Rácz Mária képviselő: Megkérdezi, hogy mit takar az a pont, hogy „T-Mobile
ügyintéző bérmegtérítése”.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ez is egy önkormányzatok közötti
megállapodás része. Tájékoztatja a képviselő-testületet a térségi telefoncsomagra vonatkozó
tudnivalókról, lehetőségekről, csomagokról, valamint a csomagok kezelésével foglalkozó
munkatárs feladatairól és a hozzájárulás megállapításának feltételeiről.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más kérdés, észrevétel vagy
kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
1/2019. (III.7) sz. rendeletét, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.
(III.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (III.7.) önkormányzati
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018. (III.7.)
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 2018. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A község 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az
alábbiak szerint:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege

154.393.214 Ft-ra
154.393.214 Ft-ra
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:
52.670.465 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:
53.042.725 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege:
372.260 Ft
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(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak
szerint:
a./ bevétel főösszege:
101.722.749 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:
101.350.489 Ft-ra
módosul
c./ többlet összege:
372.260 Ft
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt
előirányzatok az alábbiak:
személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás
speciális támogatások
egyéb kiadások
költségvetési létszámkeret
közfoglalkoztatottak éves létszámát
2. §
A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

35.845.448 Ft
5.063.739 Ft
42.307.522 Ft
53.042.725 Ft
0 Ft
18.133.780 Ft
4 főben állapítja meg
18 főben állapítja meg.

„6. §
A költségvetés tartaléka 2.773.125 Ft, melyből:
- működési céltartalék
- működési általános tartalék

2.773.125 Ft
0 Ft”
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2019. március 06.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
polgármester

2. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
10/2019. (III.6.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Mánfa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről és annak végrehajtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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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 2019-2022. évek vonatkozásában e
határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

2.

A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 2018. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti beszámolóját a
2019. január, február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul
veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági
eseményei a 2019. 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.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Takács Zsolt polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kézfeltartásos szavazást kér.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
2/2019. (III.7) sz. rendeletét, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának rendjéről.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (III.7.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
MÁNFA KÖZSÉG 2019. 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 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e
rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend
2. §
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Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címként jelenik meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület a község 2019. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi
összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./
b./
c./

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

130.699.087 Ft
130.699.087 Ft
0 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./
b./
c./

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

57.045.952 Ft
57.045.952 Ft
0 Ft

(3)
Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi
összegekben határozza meg:
a./
b./
c./

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

73.653.135
73.653.135
0

Ft
Ft
Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt
előirányzatok az alábbiak:
1
2
3
4
5
6
7
8

személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi jellegű kiadások:
felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás
speciális támogatások
egyéb kiadások:
költségvetési létszámkeret:
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat:

22.002.429
3.528.730
32.080.150
57.045.952
0
16.041.826
4
18

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
fő
fő

4. Az önkormányzat bevételei
4. §
(1) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Helyi adó bevétel 12.200.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül
szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai
5. §
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 2020. 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 5.205.612 Ft, melyből:
működési általános tartalék:
működési céltartalék

0
5.205.612

Ft
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.
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(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 képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési
pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett.
(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 2020. január, február hónapokban a 2019. 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 200.000 Ft értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2020. évi költségvetés részét képezik.
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(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, 2019. március 6.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
polgármester

3. Napirendi pont: A határtetői kiskert ingatlanainak bérbeadásáról, annak feltételeiről és
bérleti díjairól szóló 7/1995. (VIII.02.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy a rendelet
hatályon kívül helyezését követően milyen további lépéseket kell tenni.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy korábban a bérleti díjakat rendeletben
volt szükséges szabályozni, az új Önkormányzati törvény alapján azonban ez nem kötelező
előírás. Ebben a rendeletben olyan kérdések voltak szabályozva, amiket gyakorlatilag a
képviselő-testület határozatban szabályozott, így a rendelet hatályon kívül helyezése volt
célszerű. További lépéseket nem kell tennie a képviselő-testületnek.
Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése
valakinek a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kézfeltartásos szavazást kér.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
3/2019. (III.7) sz. rendeletét a határtetői kiskert ingatlanainak bérbeadásáról, annak
feltételeiről és bérleti díjáról szóló 7/1995. (VIII.02.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (III.7.)
önkormányzati rendelete
A HATÁRTETŐI KISKERT INGATLANAINAK BÉRBEADÁSÁRÓL, ANNAK
FELTÉTELEIRŐL ÉS BÉRLETI DÍJAIRÓL SZÓLÓ
7/1995. (VIII.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
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Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a határtetői kiskert
ingatlanainak bérbeadásáról, annak feltételeiről és bérleti díjairól szóló 7/1995. (VIII.02.)
önkormányzati rendelete.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2019. március 6.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
polgármester

4. Napirendi pont: A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának
módosítása
Takács Zsolt polgármester: Beszámol az előterjesztésben leírtakról.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
11/2019. (III.7.) 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 utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás Tanácsa által meghatározott, a Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
intézmény, továbbá a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási
Bölcsőde tekintetében 2019. március 1. napjától érvényes intézményi és személyi térítési
díjakat.
2. A képviselő-testület megismerte, és utólagosan jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Tanácsának a szociális ellátások intézményi térítési díjának
módosítása tárgyában hozott 4/2019. (II.21.) sz. Tct, valamint a böcslődei ellátások
intézményi térítési díjának módosítása tárgyában hozott 5/2019. (II.21.) sz. határozatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Zsolt polgármester

5. Napirendi pont: Egyebek
Mánfai postai szolgáltatás

Takács Zsolt polgármester: Kiosztja és tájékoztatja a megjelenteket a Magyar Posta Zrt.
tájékoztatását a mánfai postaszolgáltatásra vonatkozóan. Elmondja, hogy a településnek a
legjobb megoldás a mozgóposta szolgáltatás lenne. Tájékoztatja a megjelenteket a mobilposta
működéséről.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ismerteti a határozatjavaslatot.
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Takács Zsolt polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
12/2019. (III.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a mánfai postai szolgáltatásról szóló szóbeli előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület megismerte a Magyar Posta Zrt. által nyújtott, a mánfai
Postaszolgáltató további működésével kapcsolatos tájékoztatást.
2. Megállapítja, hogy a Magyar Posta Zrt. által biztosított lehetőséggel nem kíván élni, a
meghatározott díjért közreműködőt nem tud biztosítani. A képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy 2019. augusztus 1. napjától mobilposta szolgáltatás lesz elérhető a településen.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Magyar Posta Zrt.-t
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Takács Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt majd
az ülést 19.40 órakor bezárja, és zárt ülést rendel el.

Kmf.

Takács Zsolt
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző
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