
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. december 17-én 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 határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Javasolja 4. napirendi pontként a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási 

kérelmének megtárgyalását. A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Falugondnoki szakmai program módosítása 

2. Képviselői laptopok bérlése 

3. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag 

megválasztása, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 

jóváhagyása 

4. Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme  

5. Egyebek 

 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1.Napirendi pont: Falugondnoki szakmai program módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát, a szakmai program 

módosításának szükségességét. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

66/2019. (XII.17) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a falugondnoki szakmai 

program módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a falugondnoki szakmai program IV. rész 6. pontjának első 

bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 

SZCSM rendelet 19. § (5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan 

nyújtania kell, vagyis nem szüneteltetheti az ellátást: Az alapszolgáltatások nyújtását 

a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a 

szolgáltatást végző személynek az SZCSM rendelet 3. számú mellékletnek megfelelő 

képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális 

szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén 

gondoskodik. 
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2. Felkéri a polgármestert gondoskodjon a módosítás szakmai programban történő 

átvezetéséről. 

 

Határidő:  2019. december 20. 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

2.Napirendi pont: Képviselői laptopok bérlése 

 

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

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

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

67/2019. (XII.17) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a képviselői laptopok 

bérlése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az árajánlatban megjelölt felszereltségű és összegű laptopokat a 

2019-2024-es ciklus idejére bérelni kívánja. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az adott évi bérleti díjat 280.620.- Ft +ÁFA a 2020-2024. évi 

költségvetések tervezésekor szerepeltesse. 

 

3. Felkéri a polgármestert, az laptopok bérleti szerződésének aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

 

3.Napirendi pont: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába 

delegált tag megválasztása, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 

jóváhagyása 

 

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

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

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

68/2019. (XII.17) sz. képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag megválasztása, valamint a Tárulás 

Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Mánfa Község Önkormányzat teljes körű képviseletére Takács 

Zsolt polgármester delegálja a 2019/2024-es ciklus idejére a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába, utólagos beszámolási kötelezettség 

mellett. 

 

2. A képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. december 12-ei ülésén hozott 38-

46/2019. (XII.12.) sz. határozatait. 
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Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

 

4.Napirendi pont: Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme 

 

Takács Zsolt polgármester: Szóban előterjeszti a Mánfa Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmét. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat már nyújtott be az Önkormányzat fel 

ebben a tárgyban és összegben támogatás iránti kérelmet. Beszámol a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével folytatott tárgyalásról. Javasolja a kérelemben igényelt 28.058 Ft 

összegű támogatás biztosítását. 

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

szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

69/2019. (XII.17) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében– 

megtárgyalta a „Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata 28.058 Ft összegű egyszeri támogatásban részesíti a 

Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az Egyéb működési célú kiadások 

előirányzat terhére.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalásához szükséges 

nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

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

mindenkinek a részvételt majd az ülést 18.30 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő 

polgármester       címzetes főjegyző 


