
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. július 8-án 8 órakor 

a községi kultúrházban megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 
 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. EBR450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása 

2. Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója 

3. Egyebek 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

1.Napirendi pont: EBR 450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Javasolja, hogy a 

határozati javaslat 8. számú pontja legyen kiegészítve, oly módon, hogy az említett pontban 

leírt mondat a következővel folytatódjon „illetve utasítja a Jegyzőt, hogy az előirányzat 

változások átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

gondoskodjon.” valamint a határozat teljesítési időpontja egészüljön ki „2019. szeptember 

30.” dátummal. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a 

napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

32/2019. (VII.8) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „EBR450646 

számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület EBR450646 számú vis maior támogatás címen pályázat nyújt be 

a Belügyminisztériumhoz. Káresemény megnevezése: Baranya-csatorna meder és 

árok, valamint kapcsolód műtárgy, helyszíne: 5240 hrsz., 5367 hrsz. 

2) A Káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év % 

        Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
2.845.803, -Ft 10 

        Biztosító kártérítése 0, -Ft 0 

        Egyéb forrás  0, -Ft 0 

        Vis maior támogatási igény 25.612.230, -Ft 90 

        Források összesen 28.458.033, - Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 28.458.033, - 

Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
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3) A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

 Mánfa, Baranya-csatorna (hrsz.: 5240,5367): vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás 
4) A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 

5) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

6) Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

7) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 

(III. 07.) számú Költségvetési Rendeletében „pályázati önerő alap” költségsor terhére 

biztosítja. 

8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve utasítja a Jegyzőt, hogy az előirányzat 

változások átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

gondoskodjon.  
 

Határidő: 2019. július 10. illetve 2019. szeptember 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

2.Napirendi pont: Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.Megkérdezi, hogy van-

e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

33/2019. (VII.8) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a Csorba Győző Könyvtár 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját 

megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület jóváhagyja a Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolóját a Mánfa 

Könyvtári Szolgáltató Helyen 2018. évben végzett munkáról. Utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozatot küldje meg a Csorba Győző Könyvtár részére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

3.Napirendi pont: Egyebek 

 

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

mindenkinek a részvételt majd az ülést 8.25 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő 

polgármester       címzetes főjegyző 


