
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. szeptember 18-án 18 

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, két fő igazolt hiányzása mellett határozatképes, majd az ülést megnyitja. 

 

Új 2. számú napirendként javasolja felvenni és tárgyalni a „Mánfa Község Helyi Választási 

Bizottsága póttagjának megválasztása” című napirendet, mert a Helyi Választási Bizottság 

egyik tagja Molnár László elhunyt. 

 

3. számú napirendként javasolja tárgyalni a meghívóban 8. számú napirendként jelzett 

„Beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra 

vonatkozóan” című előterjesztést. 

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Költségvetési rendelet módosítása 

2. Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása 

3. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra 

vonatkozóan 

4. Vízközmű gördülő fejlesztési terv módosítása 

5. Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 

6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  

7. 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való 

csatlakozás  

8. Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról 

9. Beszámoló a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról 

10. Egyebek 

 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

1.Napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a módosítás szükségességének okait. Megkérdezi, 

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

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

7/2019. (IX.19) sz. rendeletét, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2019. (IX.19.) 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) 

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: 147.831.503 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 147.831.503 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: 90.235.171 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 90.235.171 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 37.095.994 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 5.150.737 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 34.553.695 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  57.596.332 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 13.434.745 Ft 



 3 

7.  költségvetési létszámkeret 4 fő 

8. közfoglalkoztatottak éves létszáma  18 fő. 

2. § 

 

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

 

„6. § 

 

 

A költségvetés tartaléka 3.191.294 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 3.191.294 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2019. szeptember 18. 

 

 

  dr. Vaskó Ernő          Takács Zsolt 

címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

2.Napirendi pont: Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása 

 

Takács Zsolt polgármester: Köszönti a HVB javasolt tagját, Szalóki Zoltánnét. Megkérdezi, 

hogy van-e ellenvetés a javasolt taggal szemben. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

38/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község Helyi 

Választási Bizottsága póttagjának megválasztása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a helyi választási bizottság póttagjának választja meg: 

 

Szalóki Zoltánné (7304. Mánfa, Német utca 1/A) 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkéri Szalóki Zoltánnét és a megjelenteket, hogy álljanak fel 

az eskütételhez. 

 

Megtörténik az eskütétel. Szalóki Zoltánné átveszi az esküokmányt. 

 

 

3.Napirendi pont: Beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. 

évi ciklusra vonatkozóan 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a beszámolóba leírtakat. 



 4 

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

39/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa 

Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra vonatkozóan” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a polgármester beszámolóját Mánfa 

Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra vonatkozóan, egyben 

megköszöni az eredmények elérésében résztvevő minden szervezet és személy munkáját és 

támogatását 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy sajnálatos 

módon Aladics Zoltán pénzügyi irodavezetővel együtt el kell mennie a képviselő-testületi 

ülésről. Megköszöni az elvégzett közös munkát a hivatal nevében, egyben köszöni az itt 

dolgozó kollégák segítségét is. Reméli, hogy a választások után is a közösen végzett munkára 

tekintettel az együttműködés megmarad.  

 

Takács Zsolt polgármester: Köszönetet mond az elmúlt ciklusban végzett rengeteg 

munkáért és segítségért a komlói közös hivatal minden irodájának és munkatársának. 

 

 

4.Napirendi pont: Vízközmű gördülő fejlesztési terv módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester: Köszönti Mester Zoltánt a Baranya-Víz Zrt. Komlói 

kirendeltségének üzemigazgatóját. Összegzi az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a 

Baranya-víz Zrt.-vel jó partnerségi viszonyban áll az Önkormányzattal. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdése valakinek.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy a vízműnél a 

tervezett focipályánál található vezeték kiváltásra kerüljön a jövőben.  

 

Mester Zoltán üzemigazgató: Elmondja, hogy az a vezetékszakasz, amennyiben az a 

pályázat nyer, mindenképp áthelyezésre kerül. Ebbe a bizonyos Gördülő Fejlesztési Tervbe 

bele kell majd venni, szerepeltetni kell ennek a szakasznak a cseréjét. Tájékoztatja arról a 

képviselő-testületet, hogy az idei évben először volt arra lehetőség, hogy az NFÜ 

rekonstrukciós pályázatot írt ki. Reméli, hogy ez a jövő évben is így lesz, és nagyon bízik 

benne, hogy magasabb keretösszeggel, mint idén. Elmondja azt is, hogy minimális összeggel 

került kiírásra az idei évben a pályázat így sajnos kivitelezhetetlenné vált az, hogy 

kistelepüléseknek az igényeit jóváhagyják. Tájékoztatja a megjelenteket a pályázat fontosabb 

részleteiről, mint az önerőről a támogatási intenzitásáról, valamint Mánfa tekintetében az 

ivóvíz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos felújítási munkálatok finanszírozási viszonyáról. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ahhoz hogy pályázni tudjunk ahhoz az 

szükséges, hogy a képviselő-testület, illetve a MEKH jóváhagyja ezeket a terveket. 

 

Több kérdés, észrevétel a nem lévén kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  
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40/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Viziközmű-

szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a 

alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 

éves időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-4. sz. mellékletekben 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű 

birtoklásából és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt 

meghaladó fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból 

elnyert támogatások szolgálhatnak. 

 

3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása 

során felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében 

és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Mánfa Község Önkormányzatát 

képviselje. Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési 

Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon nyújtsa be.  

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Csollák István cégvezető 

 

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági 

jóváhagyásához szükséges, Mánfa községre eső összesen 4.062,- Ft összegű hatósági 

díjak fedezetét biztosítja az idei évben esedékes 2018. évi víziközmű bérleti díj 

terhére. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a hatósági díjakkal kapcsolatos előirányzat változást a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át. 

 

A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak 

határidőre történő megfizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetési rendelet átvezetése) 

   Mester Zoltán üzemigazgató (hatósági díjak megfizetése) 

 

 

Takács Zsolt polgármester: Megköszöni Mester Zoltán üzemigazgatónak, hogy eljött. 

 

 

5.Napirendi pont: Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben, valamint a kérelemben 

megfogalmazottakat.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat részesül épp elég 

anyagi támogatásban.  
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Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nem az volt a probléma, hogy nem 

gazdálkodtak megfelelően a kapott támogatással, hanem az, hogy egy rendezvény során olyan 

tételek kerültek beszerzésre, amelyeket nem tudnak a támogatás terhére elszámolni.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Elmondja, hogy minden civil szervezetnek, egyesületnek vagy akár 

pártoknak meg van szabva, hogy mire költhet és mire nem, mit lehet elszámolni és mit nem. 

Ha valamit nem lehet elszámolni, azt saját zsebből fizessék ki és ne az Önkormányzat fizesse 

ki helyettük azon felül, hogy évenként kapnak támogatást. Megkérdezi, hogy hol van Tábor 

József elnök úr, miközben meg lett hívva.  

 

Hurtonné Rácz Mária képviselő: Elmondja, hogy ez nehéz kérdés mivel nem tudni mik 

azok az el nem számolható tételek  

 

Konyári Zsolt képviselő: Egyetért, és kifogásolja, hogy nem jelent meg a Képviselő-testületi 

ülésen és az Önkormányzat fizessen ki olyan tételt, amit ők nem tudtak elszámolni, tehát nem 

vehették volna meg. 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még hozzáfűzni valója valakinek a 

napirendhez. 

 

dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző: Jelzi, hogy cikluszárás következik mind a helyi, 

mind a nemzetiségi önkormányzat tekintetében, ezért különösen fontos, hogy a pénzügyi 

elszámolások megtörténjenek. Elmondja, hogy ha az ügy előterjesztés formájában a 

képviselő-testület elé került, akkor az azt jelenti, hogy a Pénzügyi Iroda előzetesen elvégezte a 

szükséges fedezetvizsgálatot, tehát a forrás rendelkezésre áll. A képviselő-testület jogosult 

dönteni arról, hogy támogatási kérelemben foglaltakat jóváhagyja vagy elutasítja azt. 

Megkérdezi, hogy szükségesnek tartják-e egy szünet elrendelését, és a döntéshozatalhoz 

szeretnének-e további információt kérni az előterjesztést előkészítő Aladics Zoltán 

irodavezető úrtól vagy dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőtől.   

 

Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy tartson-e a Képviselő-testület 10 perces 

szünetet. 

 

A képviselő-testület egyhangúan jelezte, hogy szünet tartását nem tartják szükségesnek. 

 

Hurtonné Rácz Mária képviselő: Egyetért Konyári Zsolt képviselővel, ha kérek valamit a 

képviselő-testülettől, akkor eljövök személyesen az ülésre és megindokolom a kérelmem.  

 

Takács Zsolt polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat. Kézfeltartásos szavazást kér. 

1 igen és 2 nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza.  

 

41/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében– 

megtárgyalta a „Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata nem részesíti egyszeri támogatásban a Mánfai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tájékoztassa a Mánfai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a döntésről. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 
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6.Napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  

 

Takács Zsolt polgármester: Összegzi a benyújtott támogatási kérelem tartalmát és az 

előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

42/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében– 

megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” megnevezésű 

pályázati kiírás keretében pályázat benyújtását az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Kultúrház közművelődési színtér fejlesztésére bruttó 300.000, - Ft bekerülési költséggel. A 

fejlesztés megvalósításához 80.000, - Ft saját forrást biztosít a 2019. évi költségvetés 

pályázati önerőalap előirányzat terhére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 

rendeletmódosításkor gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019.12.15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

7.Napirendi pont: 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás  

 

Takács Zsolt polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket az előterjesztés tartalmáról, a 

pályázatok benyújtásának feltételeiről, résztvevők köréről. Elmondja, hogy csatlakozást 

követően lehet benyújtani a pályázatokat. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

43/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület az polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2020. évi Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, és az alábbi határozatot 

hozza: 
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1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére, annak továbbítására a 

Támogatáskezelő részére. 
 

Felelős:           Takács Zsolt polgármester 

Határidő:       2019. október 2. 

 

 

8.Napirendi pont: Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a benyújtott pályázatok tartalmát, a pályázat 

benyújtását megelőző egyeztetéseken elhangzottakat, javaslatokat, tapasztalatokat. 

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

44/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Beszámoló a 

Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és 

utólagosan jóváhagyja a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését az alábbi 

pályázatok benyújtásáról: 

 

1. Mánfa, belterületi úthálózat útburkolat felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége 13.995.400, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

 

A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati önerő alap terhére a 

tervezési költséget legfeljebb bruttó 400.000, - Ft erejéig megelőlegezi. 

A pályázat sikere esetén, amennyiben e tétel elszámolható, úgy annak finanszírozását 

követően a pályázati önerő alapra ezen összeget vissza kell pótolni. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő 

 

2. Antonio Carraro traktor (erőgép) és hozzá kapcsolódó munkaeszközök beszerzése 

A projekt teljes elszámolható költsége: 13.995.400, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 
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3. Mánfa Község temető felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat, 

illetve intézkedés megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

9.Napirendi pont: Beszámoló a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszámol a pályázat tartalmáról, a terv szerint kihelyezésre 

kerülő eszközökről, helyszínéről. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy 

kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

45/2019. (IX.18) sz. képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló 

sportpark pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a polgármester beszámolóját a BMSK 

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. általi 1 db A típusú 

sportpark létesítéséről a 5241. hrsz-on 7304. Mánfa, Fábián Béla utca 71. házzal szemközti 

területre.  

 

 

10.Napirendi pont: Egyebek 

 

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

valakinek. 

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat dologi kiadások 

előirányzata terhére a vízkárral kapcsolatos védekezés költségeire 165.000,-Ft, a vis maior 

pályázat szakértői véleményének elkészíttetésére pedig 100.000, -Ft került felhasználásra. 

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Juhos ház stukatúros tetőszerkezetéhez 

kapcsolódó előtető rossz állapotban van és szükségessé vált a javítása és majd a hosszútávra a 

tetőszerkezet helyreállítása. 

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak az elmúlt ciklusban végzett munkáját. 

 

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

az ülést 18.35 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt        dr. Vaskó Ernő 

polgármester                címzetes főjegyző 


