
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. április 17-én 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. Új 5. számú napirendként javasolja 

felvenni és tárgyalni a „Tehergépkocsi beszerzése” című napirendet. 

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Közművelődési rendelet módosítása  

2. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása  

3. A Magyar Falu Program keretében „a nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

„című pályázat  

4. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása  

5. Tehergépkocsi beszerzése 

6. Egyebek 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1.  Napirendi pont: Közművelődési rendelet módosítása  

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a 

képviselő-testületet arról, hogy a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 

előterjesztésben olvasható tervezetet kiegészítés nélkül határozattal elfogadta. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Bikali Mónika alpolgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztésben említett pályázatban – 

amiben Mánfa is érintett – Mánfa községgel kapcsolatban mi került támogatásra. 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszámol a pályázat tartalmáról, elmondja, hogy Mánfa község 

tekintetében a kincskereső kalandjátékról lenne szó. 

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 4/2019. (IV.18) sz. rendeletét, az önkormányzat közművelődési feladatairól. 
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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2019. (IV.18.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában 

írt felhatalmazás alapján, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI 

rendeletben foglaltakkal összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

1. A rendelet célja 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy Mánfa község kulturális értékeit szem előtt tartva a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a 

helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és 

mértékét. További célja, hogy meghatározza a közművelődés szakmai és finanszírozási 

alapelveit. 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Mánfa község közigazgatási területén folytatott 

közművelődési tevékenységre, az azokban részvevő személyekre, a közművelődési 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint Mánfa 

Község Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Közös Hivatal) állományában lévő 

közalkalmazottakra és egyéb alkalmazottakra. 

 

3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

3. § 

 

(1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, 

korra, vallásra, politikai meggyőződére, nemzeti vagy társadalmi származásra való 

tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Mánfa község polgárainak és közösségeinek joga, 

hogy igénybe vegyék az önkormányzat közművelődési szolgáltatásait, valamint a 

közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.  

 

(2) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az 

Önkormányzat és a Közös Hivatal állományában lévő közalkalmazottak és egyéb 

alkalmazottak, civil szervezetek, magánszemélyek, nemzetiségi önkormányzat, valamint 

kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok általa végzett tevékenységével 
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látja el, amelyek egyetlen vallási, világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem 

lehetnek elkötelezettek.  

 

(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben 

meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, melyeket nem önkormányzati 

fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, illetve magánszemélyek 

végeznek.  

 

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a 

civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet 

végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 

(5) Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek folyamatosan 

tájékoztatják a község polgárait a közművelődési lehetőségekről.  

 

(6) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet nem választja el a kultúra más 

területeitől, sőt ezekkel való egységét képviseli. Támogatja a tudományos és művészeti 

tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket.  

 

(7) A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része. Ezért az 

Önkormányzat a kisebbségek kultúrájának megismertetésére, gyarapítására külön 

figyelmet fordít. 

 

4. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományokra, a civil szervezetek és 

a polgárok tevékenységeire alapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:

  

 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulásai, oktatási lehetőségek segítését; 

b) gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését; 

c) környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését; 

d) ünnepek, hagyományok kultúrájának gondozását; 

e) helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítését; 

f) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 

g) kölcsönös kapcsolatot és együttműködést alakít ki a közművelődési feladatokat is 

ellátó intézményekkel; 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását; 

i) a kisebbségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkóztatását 

előmozdító szolgáltatások biztosítását; 

j) különböző kultúrák és művészeti ágak közötti kapcsolatok ápolását. 

 

(2) Az önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport kiemelkedő 

jelentőségét. 
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5. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású közösségi 

színterein keresztül látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat által fenntartott közösségi színterek: 

 

a) Főtér (Kiss József),  

b) Futballpálya, 

c) Kultúrház, (konditerem) 

d) Teleház és Könyvtár. 

 

(3) Az Önkormányzat a közösségi színterein az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat 

biztosítja: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

(4) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátása érdekében a 

következőkkel működhet közre: 

a) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi 

szervezetekkel, 

b) a településen bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokkal, gazdasági 

társaságokkal, 

c) civil szervezetekkel (egyesület, nyugdíjas klub, alapítványok), 

d) közhasznú társaságokkal, 

e) egyházzal, 

f) más önkormányzattal. 

 

6. § 

 

(1) Mánfa község kiemelt közművelődési és kulturális rendezvényei a következők: 

a) Majális 

b) Nyáresti hangversenyek az Árpád-kori templomban 

c) Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 

d) Retró Szüreti Fesztivál 

 

6. A közművelődés finanszírozásának alapelvei 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetésből 

finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját bevétele, a központi 

költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, központosított előirányzatból 

származó összeg és az elkülönített állami pénzalaptól pályázati úton elnyerhető 

támogatás. 
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7. Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2007 (IX.04.) 

számú rendelete. 

 

 

Mánfa, 2019. április 17. 

 

 

Takács Zsolt 

polgármester 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

 

 

2.Napirendi pont: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása  

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

dr. Müller József aljegyző: Összefoglalja a pályázat előzményeit és a módosítás okát és 

szükségességét. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő ülés alkalmával a 

Bíráló Bizottság munkájáról, a pályázattal kapcsolatos lépésekről, tervekről részletesen be 

fognak számolni.  

 

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.  

 

 

14/2019. (IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-

BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló 

Bizottsági tag módosítása” című előterjesztést - mely keretében a Baranya csatorna mánfai 

szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére kijelöli Kovács Brigitta műszaki 

ügyintézőt, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy a 

Bíráló Bizottságba. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 
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3.Napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „a nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése „című pályázat  

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a pályázattal 

kapcsolatos előzetes egyeztetéseket, terveket, lehetőségeket.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

dr. Müller József aljegyző: Összefoglalja a pályázati felhívásban és annak kiegészítéseiben 

foglaltakat. Elmondja, hogy kérdésessé válik, hogy a kért támogatás mire lesz elegendő az 

épületben kialakításra kerülő közösségi tér tekintetében, figyelembe véve a mai 

árviszonyokra. 

 

Takács Zsolt polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

15/2019. (IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a Pályázat benyújtása 

A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-

NHI/2019) számú alprogramra tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert A Magyar Falu Program keretében 

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) pályázati 

dokumentáció határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

2) A pályázat a támogatási összeg maximális felhasználásával a Mánfa, Óvoda utca 22. 

(Hrsz.: 5332) épületben kialakítandó közösségi tér megvalósítására vonatkozik. 

Határidő:  legkésőbb 2019. május 15. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

4.Napirendi pont: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása  

 

Takács Zsolt polgármester: Beszámol az előterjesztésben leírtakról. 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.  

 

16/2019. (IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2019. május 31. 
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Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

 

5. Napirendi pont: Tehergépkocsi beszerzése 

 

Takács Zsolt polgármester: Kiosztásra került az előterjesztés a Képviselő-testületi tagok 

részére majd összefoglalja az előterjesztésben leírtakat, a kért árajánlatokat ismerteti. 

Elmondja, hogy az autó jelenleg is a telephelyen van és azonnal elhozható, amint a szükséges 

pénzügyi teljesítés megtörténik.  Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat 

elfogadására. 

 

17/2019. (IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében tájékozódott a korábban tervezett 

tehergépkocsi vásárlásának ellehetetlenüléséről, és ezzel összefüggésben az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az NS Autóház Kft-vel 

2018.10.15-én megkötött Fiat 290.6DW.6 típusú gépjármű adásvételére irányuló 

szerződést gyártói késedelem okán felmondja és a befizetett előleget visszakövetelje. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyitrai Autóház Kft. Pécs-

től megrendeljen egy duplakabinos Renault Master 3,5 t L3 2.3 dCi 130 típusú 

tehergépkocsit 5.866.000,- Ft + 1.583.820,- Ft ÁFA, azaz Br. 7.449.820,- Ft áron 

2019.04.30. várható szállítási határidő mellett. 

 

3. A képviselő-testület a vételár fedezeteként az 1. pont szerint visszatérülő Br. 1.037.082,- 

Ft vételár előlegen és a tárgyévi költségvetésben tehergépjármű vásárlásra betervezett 

5.876.798,- Ft előirányzaton felül Br. 535.940,- Ft előirányzatot hagy jóvá a 2019. évi 

költségvetésben jóváhagyott 5 MFt pályázati önerő keret előirányzat terhére. 

 

4. A képviselő-testület a forgalomba helyezés költségeire legfeljebb 150.000,- Ft-ot 

biztosít az önkormányzat egyéb dologi kiadásainak terhére. 

 

5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: Egyebek 
 

Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Katasztrófavédelem 

felszólította az Önkormányzatot, hogy a Komló irányába haladva, jobb oldalon található 

műveletlen határtetői kert, ami az Önkormányzat tulajdonában van a művelési ág 

besorolásnak nem megfelelő állapotban van ezért ennek megfelelően a területet lekaszáltattuk 

a tegnapi nap folyamán egy vállalkozóval. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

gondolkozzanak a terület hasznos felhasználásáról. Jelzi, hogy előzetesen egyeztetett Hohn 

Miklóssal az árpád tetői erdészet vezetőjével és amennyiben fákat szeretnénk a területre 

telepíteni abban az esetben az erdészet partner ebben, de csak és kizárólag a Mecsekben honos 

fafajták kerülnének elültetésre.  
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Varga Sándor képviselő: Megkérdezi, hogy ha ez a terület fával történő betelepítése 

megvalósulna az Önkormányzatnak milyen további kötelezettségei adódnának. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ebben az esetben az Önkormányzat részletesen 

utána jár ennek a kérdésnek, hogy milyen feltételekkel vállalják a betelepítést, és hogy az az 

Önkormányzatnak milyen további feladatokkal járna. Ismételten kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy jelezzék a terület hasznosításával kapcsolatos ötleteiket a következő ülés idejéig. 

Jelzi, hogy a következő képviselő-testületi ülés során napirendként is szeretné, ha tárgyalná a 

képviselő-testület azt, hogy Mánfa lépjen be a Települési Önkormányzatok Országos 

Szervezetébe. dr Müller József aljegyzővel közösen ismertetik a Szövetségről hallottakat és az 

azzal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve a belépéssel kapcsolatos előnyöket, lehetőségeket. 

 

Varga Sándor képviselő: Megkérdezi, hogy volt-e előrelépés abban az ügyben, ami a 

közmeghallgatáskor a villanyvezetékek körüli faágak visszavágásáról szólt. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy bejelentésre került az áramszolgáltató irányába 

a probléma és ígéretet kaptunk arra, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket, és továbbítja 

a műszaki osztályuk részére a jelzésünket.  

 

Bikali Mónika alpolgármester: Megkérdezi, hogy milyen előrelépés történt a Fábián Béla u. 

12. című lakások ügyében. 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszámol a lakásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint 

elmondja, hogy az épület felújítása, állagmegóvása óriási költségekkel járna, ezért érdemes 

komolyan fontolóra venni a lakások eladását, amire már érdeklődő is van.  

 

Varga Sándor képviselő: Megkérdezi, hogy ha a lakások eladásra kerülnek a lakásbérlőknek 

az Önkormányzatnak kell e biztosítania a további lakhatást. 

 

Takács Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem szükséges biztosítanunk, 

valamint a bérleti szerződés kimondja, hogy felmondható a szerződés az Önkormányzat 

részéről, mivel nem szociális jellegű bérlakásokról van szó.  

A témához kapcsolódóan tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Bánusz - házzal 

kapcsolatban is tett intézkedéseket. Pár mondatban elmondja a tulajdonviszony alakulását, az 

említett épület állapotát és a probléma megoldására érkezett javaslatot és az ebből következő 

lehetőségeket.  

 

dr. Müller József aljegyző: Elmondja, hogy mindkét témában lesz egy-egy összefoglaló 

előterjesztés az érdemi döntések meghozatalához.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Elmondja, hogy az idei évben is megrendezésre fog kerülni a 

Mánfai Sportegyesület részéről a kispályás focibajnokság és ezúton, szeretné kérni az 

Önkormányzat segítségét abban, hogy a focipálya rendszeres kaszálása, valamint az oda 

kivezető út karbantartása megtörténjen. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat partner a focipálya jó 

állapotának megőrzésében. Ígéretet tesz a pálya és az út karbantartására. 

 

Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt majd 

az ülést 18.55 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 
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Takács Zsolt       dr. Müller József 

polgármester             aljegyző 


