
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. május 29-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, külön köszönti Oletics 

Károly r. alezredes úrat. Megállapítja, hogy a képviselőt-testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Új 10. számú napirendként javasolja felvenni és tárgyalni a „Pályázat 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című napirendet. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a „Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát 

képező Mánfa, Fábián B. utcai ingatlanok cseréje” valamint a „Mánfa 5371/1/A/3 és 

5371/1/A/5 ingatlanok értékesítése” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) c) pontja 

alapján. 

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Zárszámadási rendelet elfogadása 

2. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  

3. Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése 

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

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán” megnevezésű közbeszerzés 

érvénytelenítése 

5. Éves ellenőrzési jelentés 

6. Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos 

Szervezetéhez 

7. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló 

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 

szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló 

beszámoló 

10. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

11. Egyebek 

12. Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát képező Mánfa, Fábián B. utcai 

ingatlanok cseréje 

13. Mánfa 5371/1/A/3 és 5371/1/A/5 ingatlanok értékesítése 

 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1.  Napirendi pont: Zárszámadási rendelet elfogadása 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos 

szavazást kér. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

az 5/2019. (V.30) sz. rendeletét, az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének 

teljesítéséről. 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (V.30.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

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.§ 

 

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele 155.518.653 Ft (eredeti előirányzata 

112.444.357 Ft; módosított előirányzata 154.393.214 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása 74.478.249 Ft (eredeti előirányzata 

112.444.357 Ft; módosított előirányzata 154.393.214 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.§ 

 
(1) Az Önkormányzat működési bevétele 102.848.188 Ft (eredeti előirányzata 56.890.307 Ft; 

módosított előirányzata 101.134.638 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 71.480.112 Ft (eredeti előirányzata 56.890.307 Ft; 

módosított előirányzata 101.134.638 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

3.§ 

 
(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 52.670.465 Ft (eredeti előirányzata 55.554.050 

Ft; módosított előirányzata 53.258.576 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 2.998.137 Ft (eredeti előirányzata 55.554.050 Ft; 

módosított előirányzata 53.258.576 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

4.§ 

 
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 

egyszerűsített beszámolót 2019. május 31-ig közzé kell tenni.  
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5.§ 

 

Az önkormányzat bevételeit a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Elfogadja az 5. sz. mellékletben az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti 

teljesítését. 

6.§ 

 

Az önkormányzat maradványa 81 040 404 Ft, melyből 55 747 196 Ft felhalmozási célú, míg 

25 293 208 Ft működési célú maradvány. A maradványt a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2018-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

 

7.§ 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, 

fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat 

feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név 

szerint kimutatva, a 9. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, 

a 10. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre 

átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 10/a. sz. 

mellékletben ingatlanvagyon összesítőt. 

8.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

M á n f a, 2019. május 29. 

 

dr. Vaskó Ernő         Takács Zsolt 

címzetes főjegyző        polgármester 

    

 

2.Napirendi pont: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a módosítás okait. 

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

az 6/2019. (V.30) sz. rendeletét, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 

(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2019. (V.30.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (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) 
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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 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A község 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:  

 

a./ bevétel főösszege: 143.751.325 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 143.751.325 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege 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: 57.596.332 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 57.596.332 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege: 0 Ft 

 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

a./ bevétel főösszege: 86.154.993 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 86.154.993 Ft-ra 

módosul 

c./ többlet összege:  0 Ft 

 

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak: 

 

1. személyi jellegű kiadások 35.791.514 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 4.922.449 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 34.482.325 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  57.596.332 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 10.958.705 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 4 fő 

8. közfoglalkoztatottak éves létszámát  18 fő 

 

2. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

 

A költségvetés tartaléka 1.849.394 Ft, melyből:  
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 - működési céltartalék 1.849.394 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2019. május 29. 

 

    dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

  címzetes főjegyző       polgármester 

 

3.Napirendi pont: Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkéri Oletics 

Károly r. alezredes urat, hogy mondjon pár mondatot magáról. 

 

Oletics Károly r. alezredes: Megköszöni a meghívást. Összefoglalja a Rendőrségnél eltöltött 

munkáját, betöltött tisztségeit, a kinevezést követően tervezett módosítási szándékait, céljait. 

Kéri, a képviselő-testület együttműködését az elkövetkezendő időkre.  

 

Takács Zsolt polgármester: Megköszöni Oletics Károly r. alezredes úr bemutatkozását és 

minden jót kíván a munkájához. 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.  

 

18/2019. (V.29) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gulyás 

Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány által küldött 

tájékoztatást megismerte és támogatja Oletics Károly r. alezredes Úr kinevezését a 

Komlói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségére. 

 

2. A képviselő-testület Oletics Károly r. alezredes Úr további munkájához sok sikert 

kíván. 

 

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

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán” megnevezésű 

közbeszerzés érvénytelenítése 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszámol az előterjesztésben leírtakról. Elmondja, hogy az 

egyeztetések során arra jutottak, hogy új közbeszerzés kiírása szükséges, amelynek 

előfeltétele a műszaki tartalom módosítása. Beszámol arról, hogy milyen műszaki 

változtatások, megoldások jöhetnek szóba a projekttel kapcsolatban a szakemberekkel történt 

egyeztetés során.  
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Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy az elnyert támogatási összeggel kapcsolatosan 

milyen információk állnak rendelkezésre, volt-e határideje a támogatás felhasználásának.  

 

Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Tájékoztatja a megjelenteket a pályázattal kapcsolatos 

felhasználási határidőkről, változtatási lehetőségekről, annak feltételeiről, valamint arról, 

hogy a támogatás a kiutalás óta egy elkülönített alszámlán érintetlenül van.   

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a projekt műszaki csökkentésével, valamint az azt 

követő kivitelezéssel kapcsolatos terveket, egyeztetéseket, közbeszerzéssel kapcsolatos 

információkat. 

 

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.  

 

19/2019. (V.29.) 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 közbeszerzés érvénytelenítése” című előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzést érvénytelennek ítéli fedezethiányra való tekintettel. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

2)  A képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy Az 

EKR rendszerben az érintett cégeket az eljárás eredményéről értesítsék. 

 

Határidő:  2019. június 15. 

Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 

5. Napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a jelentés kitér arra, hogy a falugondoki 

szolgálat pontos meghatározása tanyagondoki szolgálat, valamint egyéb dokumentációk 

elkészítését javasolja, de hatósági ellenőrzések során ezen dokumentumok elkészítését nem 

kérték. 

 

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.  

 

20/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Éves ellenőrzési 

jelentés” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési jelentést Mánfa Község 

Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

6. Napirendi pont: Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos 

Szervezetéhez 

 

Takács Zsolt polgármester: Összegzi az előterjesztésben leírtakat, a szövetséghez való 

belépéssel járó előnyöket. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

21/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos 

Szervezetéhez szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket megismerte és azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. július 1. napjától tagja kíván lenni a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát a 

képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. július 1. 

 

 

7. Napirendi pont: Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

22/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

részére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

8. Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy 

van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

23/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:  

 

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

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

 

9. Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi 

tevékenységükről szóló beszámoló 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos 

szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

24/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 

szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóit és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 
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3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 

Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 3. sz. 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

4.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a 

kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas 

ellátásáért. 

 

10. Napirendi pont: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti a pályázati kiírás tartalmát, a pályázat keretében 

tervezett út és járda felújításának terveit és költségeit. 

  

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

25/2019. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat 

benyújtását határozza el: 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Fábián Béla utca 57-81. (5241 hrsz) 164 fm hosszúságú járda szakaszának, valamint a 

Temetői út (5001/2 hrsz) 58 fm hosszúságú út felújítása bruttó 6.360.076,-Ft 

bekerülési költséggel. 

 

A képviselő-testület a Fábián Béla utca 57-81. járda és Temetői út felújításához 

5.406.064,- Ft támogatás igénylése mellett 954.012,- Ft saját forrást biztosít a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2020. évi 

költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 

Határidő:   2020. január 31. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester   

 
11. Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e bármilyen kérdés egyebek napirendi 

pontban. 
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Bikali Mónika alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e valamilyen változás vagy 

fejlemény a napelem parkkal kapcsolatban. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az októberi választásokig a témában 

egyeztetéseket nem folytatnak, mivel a népszavazás nem járt eredménnyel és területcserét 

csak önkormányzati választás napjával lehetséges életbe léptetni. A tervek szerint újra 

megpróbálkozunk a területcserével a következő önkormányzati ciklusban. 

 

Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy addig is Mánfa kapja a napelem parkból 

származó részesedését. 

 

Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy jelenleg Mánfa közigazgatási 

területéhez tartozik a napelem park, ettől kezdve az adóbevétel is Mánfához fog befolyni. 

Ehhez kapcsolódóan Komlóval megállapodást lehet kötni – mivel Komló indította el a 

projektet – a költségek és bevételek megosztásáról. A törvényi határidő leteltét követően, 

sikeres népszavazás eredményeként változhat meg a közigazgatási határ – így az adóhatósági 

oldal is –  és ekkor a megállapodás módosítása is szükségessé válik.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy tudjuk-e már pontosítani ezt az összeget. 

 

Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy sajnos ezt még nem lehet 

megmondani, csak becslések vannak, mivel ezeknél a napelem parkoknál egy félévnyi 

működési idő szükséges a tapasztalatok levonásához. Most kezdődnek el az üzembe 

helyezések ezért úgy gondolja, hogy a pontoshoz közelítő számokat a jövő évi költségvetés 

tervezésekor lehet majd látni.  

 

Takács Zsolt polgármester: Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni 

mindenkinek a részvételt majd az ülést 18.35 órakor bezárja, és zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő 

polgármester       címzetes főjegyző 


