
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. november 18-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, majd az ülést megnyitja.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének megállapítása 

2. Egyebek 

 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

1.Napirendi pont: Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének 

megállapítása 

 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja 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.  

 

48/2019. (XI.18) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az ingatlan tulajdonosa javaslatának 

figyelembevételével – megtárgyalta a Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan 

nevének megállapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1) A képviselő testület elfogadja a tulajdonos javaslatát, és 2019. november 18. napjával 

az alábbi elnevezést határozza meg: 

 

a Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan elnevezése Samu tanya. 

 

Határidő: 2019. november 18. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

 

2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési címnyilvántartáson 

vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési közszolgáltatókat, a Magyar Posta 

Nyrt.-t, valamint hirdetmény közzétételével a község lakosságát. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 



 2 

 

3) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy közterületnév-tábla kihelyezéséről 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-elnevezés és a 

házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 

elhelyezéséről szóló 6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 8. §-ában foglaltak 

alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Takács Zsolt                  polgármester 

 

 

 

2.Napirendi pont: Egyebek 

 

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

mindenkinek a részvételt majd az ülést 8.20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Takács Zsolt        dr. Vaskó Ernő 

polgármester                címzetes főjegyző 


