
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. november 27-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, majd az ülést megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a napirendek kiküldésre kerültek, a napirendek számozása a kiküldött 

meghívóhoz képest nem változik.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félév 

2. Költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

3. Falugondnoki szolgálat létrehozása 

4. Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás 

elfogadása 

5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 

6. Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv 

7. 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálása 

8. Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

9. TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 

Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos 

tájékoztatás 

10. Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület 

11. Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II. 

12. 42/2019. (IX.18.) számú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról” tárgyú 

határozat módosítása 

13. 44/2019. (IX.18.) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott 

pályázatokról” tárgyú határozat módosítása 

14. Egyebek 

 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félév 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 

polgármestereknek kötelezően beszámolót kell készíteni. A 2019. I. félév beszámolójáról 

szóló előterjesztés kiküldésre került. 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 elfogadta a 

beszámolót.  
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49/2019. (XI.27.) sz.  képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében– megtárgyalta a „Beszámoló lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félév” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

2. Napirendi pont: Költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

Takács Zsolt polgármester: A költségvetési rendeletmódosítási javaslatról szóló 

előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

5 igen szavazattal minősített többségű szavazással elfogadta a képviselő-testület a határozati 

javaslatot.  

 

50/2019. (XI.27.) sz.  képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a „2019.évi 

költségvetési rendelet módosítási javaslat” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség mellett- felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az adóbevételek esetleges alulteljesítése esetén azzal egyező 

összegben zárolja a működési tartalékot a költségvetés egyensúlyának biztosítása 

érdekében. 

 

2.) A képviselő-testület a 2020.évi költségvetési rendelet összeállítása során a működési 

kiadások és bevételek 2019.évi eredeti előirányzatból, mint bázisból kiinduló 

tervezését határozza el, azzal, hogy a tervezés során a jogszabály változásokból és 

egyedi testületi döntésekből adódó változásokat szerkezeti változásként, illetve szintre 

hozásként kell kezelni. 

 

3.) A fejlesztési kiadásokat és bevételeket elemi szintről feladat alapon kell megtervezni. 

 

4.) A képviselő-testület a rendelet tervezet első fordulós tárgyalása során dönt esetlegesen 

a tervezés során előálló működési hiány rendezésének módjától. Működési hiány nem 

tervezhető! 

 

 

Takács Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendeletet.  

 

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

9/2019. (XI.28.) sz. rendeletét, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
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 9/2019. (XI.28.). sz. önkormányzati rendelet 

 

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: 165.186.203 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 165.186.203 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: 107.589.871 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 107.589.871 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 34.923.974 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  57.596.332 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 30.419.166 Ft 
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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 3.739.015 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 3.739.015 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

 

 

3. §  

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2019. november 27. 

 

 

 

 

 

 

  dr. Vaskó Ernő          Takács Zsolt 

címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

 

3.  Napirendi pont: Falugondnoki szolgálat létrehozása 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy eddig tanyagondnoki szolgálatot üzemeltettek, 

ennek követelménye, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb 

négyszáz lakosságszámú kül-, vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Mivel 

Mánfa község külterületi lakosságszáma 60 főre csökkent, így ezt a fajta szolgálatot nem 

tudják tovább működtetni. 

A falugondnoki szolgáltatás viszont az új törvénymódosítás szerint a 800 lakosnál kisebb 

településen működtethető és mivel 2019. január 1-jei adatok alapján 777 fő volt Mánfa 

lakossága, így ennek nincs akadálya és így 2020. január 1-jétől ugyanazon tárgyi és személyi 

feltételekkel falugondnoki szolgálatot fognak üzemeltetni.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Javasolja, hogy biztosítsanak egy helyettes falugondnoki állást, 

tekintettel arra, hogy Tóth Mihály tanyagondnok nemsokára nyugdíjba vonul. 

 

Takács Zsolt polgármester: Az előbbi javaslattal kapcsolatban képviselőtársaival 

egyetértésben kérdezi Aladics Zoltánt, hogy lehetne ezt belekalkulálni a jövő évi 

költségvetésbe. 
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Aladics Zoltán: A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében szerepel tervezési 

irányelv. A tervezési irányelvek azt a célt szolgálják, hogy abban az esetben, ha a 

képviselőtestületnek van egy ilyen egyedi döntése, ami érinti a költségvetést, akkor ennek 

figyelembevételével kell már a következő évi költségvetést összeállítani. Plusz egy ember 

foglalkoztatásának természetesen van kihatása a költségvetésre, de előbb meg kell találni az 

erre megfelelő embert vagy pályázati úton vagy közvetlenül keresni kell. A foglalkozatási 

mód is kérdéses, hogy a közmunka programba átmeneti időre berakható-e valamilyen 

középvezetői szinte és szép fokozatosan tanul be és veszi át a feladatot vagy pedig egyből 

főállású foglalkoztatottként kell felvenni, ezt itt helyben kell tisztázni. Erről a költségvetés 

tervezéshez 2020. januárra már szükség lenne adatra, ennek figyelembevételével tervezzük az 

összeget. A foglalkozatás elején lehetőség van részmunkaidős munkavégzésre, ha viszont 

teljes munkaidős, akkor a minimálbérrel mindenképp kell számolni.  

 

Takács Zsolt polgármester: Ezek szerint lehetőség lenne részmunkaidős megoldásra is a 

munkavégzés elején? 

 

Aladics Zoltán: Semmi nem tiltja az ilyenfajta foglalkoztatást. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Kérdezi, hogy  Tóth Mihály nyugdíjba vonulása mikorra 

várható? 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a nyugdíjba vonulásig még 3 éve van.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Véleménye szerint nem szükséges plusz egy embert 

felvenni arra az időszakra vonatkozóan, amikor Tóth Mihály éppen szabadságon van vagy 

beteg. Biztosan van olyan alkalmazott, aki ezeket a feladatokat adott esetben el tudja látni. 

Későbbiek folyamán e téren még egyeztetéseket kell folytatni.  

 

Takács Zsolt polgármester: Mindenképpen támogatja a plusz egy fő munkaerő felvételét a 

helyettes falugondnoki állás betöltésére.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja, hogy a határozati javaslat 4. pontját egészítsék 

ki azzal, hogy meg kell vizsgálni a helyettes falugondnoki státusz létrehozásának személyi és 

pénzügyi feltételeit. 

 

Aladics Zoltán: Véleménye szerint ezzel a munkakörrel kapcsolatos teendőket egy arra 

alkalmas ember 3 hónap alatt elsajátíthatja.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja, hogy egy olyan osztott munkakört kellene 

létrehozni, amely részben a közmunkások irányításához kapcsolódik, részben pedig a 

falugondnok helyettesítésével kapcsolatos.  

 

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

kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Takács Zsolt polgármester ezután szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül minősített 

többségű szavazással elfogadta a falugondnoki szolgálat létrehozásáról szóló határozati 

javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell vizsgálni a helyettes falugondnoki státusz 

létrehozásának személyi és pénzügyi feltételeit. 

 

 

 



 6 

51/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

Mánfa Község Önkormányzat képviselő testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Falugondnoki szolgálat létrehozása című előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szükséges engedélyek 

beszerzését követően, előreláthatólag 2020. január 1-től – falugondnoki szolgálat 

létrehozását határozza el. 

 

2. A képviselő-testület hozzájárul a tanyagondnoki szolgálat - 2019. december 31. 

napjával - törlésére irányuló eljáráshoz, és a falugondnoki szolgálat működési 

engedély kiadása iránti eljárás megindításához. 

 

3. A képviselő-testület a falugondnoki szolgálat működéséhez elfogadja a szakmai 

programot.  

 

4. A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre 

közalkalmazotti jogviszonyban álló falugondnokot alkalmaz, valamint meg kell 

vizsgálni a lehetőségét - osztott munkakörben – a helyettes falugondnoki státusz 

közalkalmazotti jogviszonyban történő létrehozásának személyi és pénzügyi 

feltételeit. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

Takács Zsolt polgármester ezután szavazásra bocsátotta a rendeletet. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül minősített 

többségű szavazással - azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell vizsgálni a tárgyi és személyi 

feltételeket a falugondnoki helyettesítéssel kapcsolatban – megalkotta a 10/2019. (XI.28.) sz. 

rendeletét, a Falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási 

feladatokról  

 

10/2019. (XI.28)  önkormányzati rendelet 

 
Mánfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 60. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falugondnoki 

szolgáltatás körébe tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokról az alábbi rendeletet 

alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás célja Mánfa községben az intézményhiányból eredő 

települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás 

biztosítása. 

 

(2) A falugondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítja a helyi 
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adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények 

kielégítését is.  

 

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok 

 

2. §  

 

(1) A falugondnoki szolgálatatás keretében ellátandó alapellátási feladatok: 

a) közreműködés 

aa) az étkeztetésben, 

ab) a házi segítségnyújtásban, 

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, 

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

biztosítása; 

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így 

ca) az óvodába, iskolába szállítás, 

cb) az egyéb gyermekszállítás.                  

 

3. § 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő szolgáltatási feladatok 

különösen: 

a) művelődés, szabadidős tevékenység szervezése, segítése, (színház, kirándulás, helyi 

rendezvények stb.), 

b) lakossági szolgáltatások (kórházi látogatások bonyolítása, családi eseményekre való 

utaztatás, különféle ügyintézés stb.), 

c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés 

önkormányzati intézmények részérre, pénzszállítás, pénztáros szállítása kifizető 

helyekre, elnyert pályázatok megvalósításában való részvétel, tájékoztatás, információ 

közvetítés), közhasznú, közcélú munkások irányítása, 

d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése, helyi szervezetek 

tevékenységének elősegítése. 

e) játszótér rendjének biztosítása, játékok rendszeres ellenőrzése, karbantartása,  

f) sportpálya rendjének biztosítása, 

g) közterületek, parkok rendszeres ápolása, szükséges karbantartások elvégzése, 

h) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon  

          kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

 

4. § 

 

(1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetett szolgáltatási feladatok 

különösen: 

a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

(2) Az (1) bekezdésben mehtaározott feldatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át 

tehetik ki. 

 

5. § 

A falugondnoki szolgálat a feladatai körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatokat 

térítésmentesen látja el.  

6. § 
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(1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) 2019. december 31. napjával hatályát veszti a tanyagondnoki szolgáltatás körébe 

tartozó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokról szóló 7/2007. (VI. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Mánfa, 2019. november 27. 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő Takács Zsolt 

címzetes főjegyző polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos 

megállapodás elfogadása 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy törvényben rögzített eszközhasználati díjról van 

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

kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Baranya Víz eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodásról szóló 

határozati javaslatot.  

 

52/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta „Baranya-Víz Zrt. 

eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Baranya-Víz Zrt. 

és Mánfa Község Önkormányzata közötti 2017. évre vonatkozó eszközhasználati díj 

elszámolásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

megállapodást. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

3. Határidő: 2019. november 30. 

4. Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

5. napirendi pont: Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent Dunai György elnököt és Tábor József 

alelnököt. Az előterjesztés kiküldésre került, melynek mellékletét képezi az együttműködési 

megállapodás 



 9 

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

kapcsolatban. 

 

Szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal minősített többségű szavazással, ellenszavazat nélkül 

elfogadta a „Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 

jóváhagyása” című határozati javaslatot.  

 

53/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a Nemzetiségi önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület az együttműködési megállapodást a mellékelt formában jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a nemzetiségi önkormányzat elnökét a jóváhagyott 

megállapodás aláírására. 

 

Utasítja a jegyzőt a megállapodásnak a szervezeti és működési szabályzatban történő 

átvezetésére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

 

6. napirendi pont: Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv 

 

Takács Zsolt polgármester: Felkéri dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző urat, hogy ismertesse 

az előterjesztést.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a megjelenteket,  hogy a belső ellenőrzési 

szerv a kistérségi társulás keretében működik.  A 19 önkormányzatra egyetlen ember látja el 

ezt a feladatot, elmondja, hogy egy nagyon talpraesett fiatalemberről van szó, aki igen nagy 

ismeretanyaggal rendelkezik. Elmondta továbbá, hogy évek óta keresnek még egy embert erre 

a feladatkörre, hiszen kettő státusz van rá, de egyrészt olyan végzettséghez és gyakorlathoz 

kötött, hogy nehéz ilyen embert találni, másrészt a közalkalmazotti bérezés miatt nem 

vállalják. Tekintettel az előzőekben elmondottakra csak kisebb ellenőrzésekre van lehetőség, 

illetve évente egy nagyobb intézmény átfogó ellenőrzése végezhető el. Inkább az intézményi 

és a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése kerül előtérbe. Kéri a stratégiai terv, valamint a 

belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a „Belső ellenőrzési 

terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv” című határozati javaslatot.  
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54/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési és a 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja 

azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a 

jegyző beszámol a testületnek. 

 

Határidő: 2020. évi pénzügyi zárszámadás 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

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

Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a benyújtási határidon belül 3 db „A” típusú 

Bursa Hungarica pályázat érkezett az önkormányzathoz. Tavalyi évben 2 pályázó volt, 

részükre fejenként 15.000,-Ft-ban állapították meg az ösztöndíjat. Javaslatot tesz arra, hogy 

idén ugyanekkora nagyságrendű ösztöndíjat állapítsanak meg fejenként a 3 pályázó részére.  

 

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

kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a „2020. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása” című határozati 

javaslatot.  

 

55/2019. (XI.27.) sz. képviseslőtestületi határozat 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mánfa Község 

Önkormányzat a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület Jánbor Kata Krisztina, Német utca 5/1. szám alatti lakos részére 

a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

keretében 15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

2020. évi költségvetés tervezésekor a hallgató juttatását vegye figyelembe. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatás 

utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat kiírása Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően 

tegyen eleget. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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56/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mánfa Község 

Önkormányzat a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület Fazekas Dániel, Árpád utca 4/a. szám alatti lakos részére a 2020. 

évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2020. évi 

költségvetés tervezésekor a hallgató juttatását vegye figyelembe. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatás 

utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat kiírása Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően 

tegyen eleget. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

57/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mánfa Község 

Önkormányzat a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatásra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület Fazekas Andor, Árpád utca 4/a. szám alatti lakos részére a 2020. 

évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

15.000,-Ft,-/hó támogatást nyújt és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2020. évi 

költségvetés tervezésekor a hallgató juttatását vegye figyelembe. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatás 

utalásáról a 2020. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat kiírása Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően 

tegyen eleget. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

8. napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Tegnap 

fórumot tartottak a programmal kapcsolatban, amelyen megjelentek többek között a 

rendőrség, a munkaügyi központ, a családsegítő szolgálat, az oktatási intézmény munkatársai, 

továbbá a Kisebbségi Önkormányzat részéről Mánfa Fejlődéséért Egyesület vezetője. 

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

kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a „Mánfa Község 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja” című határozati javaslatot 

 

58/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mánfa Község Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját (2019-2024). 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Mánfa Község Önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programja záradékának aláírására. 

  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

9. napirendi pont: TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos 

tájékoztatás 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondta, hogy a megítélt támogatás összege 45 633 879,- Ft 

vissza nem térítendő támogatás. Az előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, hiszen 

nagyon magas összegű ajánlat érkezett az egyik vállalkozótól. A támogatás összegén felüli 

fennmaradó részt pedig az önkormányzat nem képes finanszírozni. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja, hogy várják meg ennek a közbeszerzési 

eljárásnak az eredményét, esetlegesen sikerül a vállalkozónak műszaki tartalom csökkentéssel 

lejjebb vinni az ajánlatát.  

 

Konyári Zsolt: Kérdezi, hogy nincs-e lehetőség a Baranya Megyei Önkormányzattól plusz 

forrást kérni? 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy támogatólag fel tudják terjeszteni adott 

esetben, de az a pályázati összegnek csak 15%-a kérhető és közbeszerzéssel kell igazolni, 

hogy ennyi lenne a költség.  

 

Aladics Zoltán: Hozzáfűzte, hogy amiről a megyei önkormányzat dönt, amit előbb említett 

főjegyző úr is, azt jelenti, hogy hogy támogatólag felterjeszti. Ez nem a megyei önkormányzat 

saját költségvetési pénze, amit most kért például Komló egy adott projekthez, hanem a megye 

felterjeszti és központi állami-, illetve uniós forrás az, amit ehhez kiegészítő anyagi forrásként 

hozzárendel.  

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a  TOP-

2.1.3-16-BA1 azonosító számú „TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető 
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rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásáról 

utólagos tájékoztatás” című határozati javaslatot. 

 

59/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta az „TOP-2.1.3-16-

BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 

2019” megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás” című előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” 

megnevezésű projekt benyújtását a Baranya Megyei Önkormányzattal 

konzorciumban az 1. sz. melléklet szerinti költségvetéssel. 

 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázattal kapcsolatos 

szükséges nyilatkozatokat megtegye.   

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt 

 

 

10. napirendi pont: Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy erre az 

épületre legalább 10-12 millió forintot rá kellene költeni. Az ingatlan alapító okiratának 

elkészítését javasolja, továbbá a bérlők részére történő értékesítés lehetséges feltételeinek 

vizsgálatát.  

 

Takács Zsolt polgármester: Véleménye szerint is a bent lakók számára történő értékesítés 

melletti döntés lehetne a megoldás.  

 

Pál Zsolt alpolgármester: Az egyik lakó a tetőteret beépítette. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ha a lakó beépítette a tetőteret, nyilván azt szeretné, ha 

az az ő kizárólagos használatában lenne. Az alapító okiratban szerepel, hogy melyik 

ingatlanrész van kizárólagos használatban. Felmérik a tényleges állapotot, készül egy műszaki 

rajz és annak alapján az alapító okiratban szerepeltetik, hogy mi az, ami közös, mi az, ami 

saját. Nyilván erről a tetőtérről, ami egyébként nem a lakó tulajdonát képezi, dönteni kell 

majd. Ezt a lakó már lebontani nem fogja, így az ő részére valamilyen feltételeket lehetne 

szabni, hogy - , arra a tetőtéri részre, ami az ő ingatlanrésze felett van - övé legyen a 

kizárólagos használat Tájékoztatnunk kell őt is erről, hogy alapító okirat készül, ki készíti és 

milyen költségekkel jár.  

 

Takács Zsolt polgármester: Kérdezi, mi történik abban az esetben, ha a lakó tud más 

alkalmas személyt, az alapító okirat elkészítésére.   

 

Aladics Zoltán: A 2020-as költségvetés terhére be kell tervezni, biztosítani kell. Ha be lehet 

vonni költségviselőnek a tulajdonostársat is, akkor a bevételi oldalról ez visszatérül. 

Mindenképp a teljes költséggel kell számolni, árajánlatot kell kérni erre a munkára és az az 

összeg fog szerepelni a 2020. évi költségvetési tervezetben.  
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Hurtonné Rácz Mária: Ha a bérlők részére kerülne értékesítésre az ingatlan, akkor ezt 

hogyan, miből tudnák kifizetni?  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Oly módon kerülne értékesítésre az ingatlan, hogy a 

bérlők a bérleti díjjal azonos összegű törlesztő részleteket fizetnének. Valójában ugyanazt az 

összeget fizetnék tovább, csak egy bizonyos idő után a nevükre kerülne az ingatlan.  

Ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen általában a társasházakban a bérleti díjon kívül közös 

költséget is kell fizetni. A közös költségből lehetne képezni egy felújítási alapot, de itt ilyen 

nem létezik.  

 

Aladics Zoltán: Elképzelhető az is, hogy az egyik lakrész bérlője igényt tart a lakásra.  

 

Takács Zsolt polgármester: Az egyik bentlakó már jelezte, hogy megvenné a mellettük lévő 

lakást.  

 

Aladics Zoltán: Lakásvásárláshoz, illetve felújításhoz olyan kedvezményes kölcsönök 

léteznek manapság mint a falusi CSOK. (Ha van fizetőképes személy a családban, tudnának 

forrást szerezni hozzá.)  

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a „Mánfa, Fábián Béla 

utca 12. szám alatti lakóépület” című határozati javaslatot 

 

 

60/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám 

alatti lakóépület állapota című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A képviselő-testület a Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóingatlan alapító 

okiratának felülvizsgálata mellett dönt.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat elkészítéséhez az ügyvédi és 

műszaki szakembereket bízza meg, majd az alapító okiratot elfogadásra terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az ügyvédi díj teljes költségét a 2020. évi költségvetés terhére 

tervezze be. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a bérlők részére történő értékesítés 

lehetséges feltételeit és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

 

 

 

 



 15 

 

11. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került a 

polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatban. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel 

vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a „Beszámoló a Magyar 

Falu Program keretében benyújtott pályázatról II.”című határozati javaslatot 

 

61/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi  határozat 

 

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

Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat II.” 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, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége 13.143.564, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

 

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

tervezési költséget legfeljebb bruttó 320.000, - Ft erejéig megelőlegezi. 

 

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

követően a pályázati önerő alapra ezen összeget vissza kell pótolni. 

 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon 

 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat, 

illetve intézkedés megtételére. 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

12. napirendi pont: 42/2019. (IX.18.) számú „Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásról” tárgyú határozat módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy egy elnyert pályázatról van szó, hangosítással 

kapcsolatban igényelték. Nem kapták meg a teljes igényelt összeget, hanem egy kisebb 

mértékű támogatásban részesült az önkormányzat. 

 

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

kapcsolatban.  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a 42/2019. (IX.18.) 

számú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról” tárgyú határozat módosítása című 

határozati javaslatot 

 

62/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében– 

megtárgyalta a „42/2019 (IX.18.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról hozott 

határozat módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 42/2019. 

(IX.18.) számú határozat 1.) és a 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Kultúrház közművelődési színtér fejlesztésére bruttó 213.000, - Ft bekerülési 

költséggel. A fejlesztés megvalósításához 80.000, - Ft saját forrást biztosít a 2020. 

évi költségvetés pályázati önerőalap előirányzat terhére. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési rendelet 

összeállítása során szerepeltesse.” 

 

A 42/2019. (IX.18.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

 

    Határidő:  Értelem szerint  

  2020. évi költségvetés elfogadása 

 

    Felelős:    Takács Zsolt polgármester  

                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

 

13. napirendi pont: 44/2019. (IX.18.) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében 

benyújtott pályázatokról” tárgyú határozat módosítása 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a „44/2019. (IX.18.) 

számú Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról” tárgyú 

határozat módosításáról szóló határozati javaslatot 

 

63/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében– 

megtárgyalta a „44/2019 (IX.18.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott 

pályázatokról szóló határozat módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott 

pályázatokról” tárgyú 44/2019. (IX.18.) számú határozatot 3.) pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
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„3. Mánfa Község temető felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

 

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

tervezési költséget legfeljebb bruttó 250.000, - Ft erejéig megfizeti. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon 

 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő” 

 

A 44/2019. (IX.18.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

 

    Határidő:  Értelem szerint  

   

    Felelős:     Takács Zsolt polgármester  

                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

 

14. napirendi pont: Egyebek 

  

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

valakinek az egyebek napirendi pontban. 

 

Varga Sándor képviselő: Kérdezi, hogy mi a különbség a falugondnoki és a tanyagondnoki 

munkakör között?  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tanyagondnoki képviselet a külterületi lakott helyek 

gondozására, a településen kijjebb eső területekre korlátozódik. A falugondnok pedig a teljes 

település gondozására van kijelölve.  

 

Aladics Zoltán: Elmondja, hogy időleges pár hónapos finanszírozás is gondot fog jelenteni. 

Mivel a falugondnoki szolgálatért járó összeget, csak akkor lehet igényelni, mikor már 

birtokunkban lesz a működési engedély. A kifizetés pedig csak a rá következő hónaptól indul 

majd el, de akkor visszamenőleg ki fogják majd fizetni.  

 

Takács Zsolt polgármester: Akkor ezt is a költségvetésből kell megoldani. 

 

Takács Zsolt polgármester: Kérdezi, hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, 

észrevétele vagy kiegészítése az egyebek napirendi pontban. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy Takács Zsolt polgármesteri tevékenységével 

maximálisan elégedettek, javasolja, hogy munkája elismeréseként részére 200.000,-Ft nettó 

jutalmat ítéljenek meg.  

Felteszi a kérdést, hogy elfogadják-e a javaslatot?  

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 



 18 

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a „Takács Zsolt 

polgármester jutalmazása” című határozati javaslatot 

 

64/2019. (XI.27.) sz.  képviselőtestületi határozat 

 

A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Takács Zsolt 

polgármester jutalmazása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az alpolgármester javaslata alapján, magas szintű munkája 

elismeréseként nettó 200.000, - Ft összegű jutalomban részesíti Takács Zsolt 

polgármestert. 

 

2. A jutalom kifizetéséről 2019. november 30. napjáig intézkedni kell. A kiadás 

fedezeteként a polgármesteri illetmény támogatását/személyi jellegű juttatás és 

járulékai előirányzatot jelöli meg. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kiutalás előkészítéséről és annak 

teljesítéséről. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Takács Zsolt polgármester: Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy részére megszavazta ezt 

a jutalmat.  

 

Elmondja, hogy az elmúlt ciklusban a képviselőknek laptopot bérelt az önkormányzat a 

képviselői munkára. Kérdezi, mi a véleményük a ciklus következő 5 évére vonatkozóan ezzel 

kapcsolatban? 

 

Hurtonné Rácz Valéria: Véleménye szerint nagyon jó és hasznos dolog.   

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Kérdezi, hogy be van-e tervezve a jövő évi 

költségvetésbe a laptop bérlés? 

 

Aladics Zoltán: Az idei évben lejárt a bérlet, csak hosszabbítás történt, névleges bérleti díjért 

további időszakra lett bérelve, a ciklus végéig. Az új bérlet bármikor elindulhat, ha a 

képviselő-testület dönt, hogy biztosítja hozzá a forrást. Mindenképpen szükség lesz árajánlat 

bekérésére. Ez alapján összegszerű döntést kellene hozni, 5 éves bérletről beszélünk, ezt  a 

jövő évi költségvetésben, meg a következő évek költségvetéseiben szerepeltetni kell.  

 

Takács Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a „laptop 

bérlésről” szóló határozati javaslatot 

 

65/2019. (XI.27.) sz. képviselőtestületi határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében - laptop bérlése tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A képviselő-testület a tagjai részére laptopot kíván bérelni a 2019-2024-es ciklus 

időszakára. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot képviselői feladatok ellátásához 

megfelelő felszereltségű laptopokra.  

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az adott évi bérleti díjat - árajánlat figyelembe vételével - a 

2020. évi költségvetés tervezésekor szerepeltesse. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

 

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

valakinek az egyebek napirendi pontban. 

 

Dunai György lakos: Elmondja, hogy személyesen érintett a csapadékvíz elvezetésének 

fejlesztésével, illetve a villám árvizekkel kapcsolatban. Korábban beszélgetést folytatott 

polgármester úrral, A nyári árvíz során kára keletkezett, az árvíz a házánál lévő kaput 

eldeformálta. A kaput nem lehet becsukni, mert betört a víz.  Több éves biztosítása ellenére 

elutasította a biztosító azzal az indokkal, hogy a Szőlő utcában - ahogy jön le Határ-tetőről a 

víz a régi országúton - nincs vízelvezetés. A kimutatható kár 50-100.000,-Ft között volt. 

Megfellebbezték a biztosító döntését, csatolták a tűzoltóság szakvéleményét is a 

fellebbezéshez. Választ még nem kaptak. Polgármester úrral abban egyeztek meg, 

amennyiben a pályázat sikerrel járt, akkor a vízelvezetés is rendezve lesz a faluban.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy beszélgetésük során a vis maior pályázatra 

célzott, amennyiben pozitív elbírálásban részesül, abból rendezik a vízelvezetést. Ha mégsem 

nyer a pályázat, akkor önerőből. Ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani. 

Képviselőtársaimmal már megbeszéltük, hogy végigmegyünk a Szőlő utcán, és 

megvizsgáljuk, milyen megoldást lehetne találni erre.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja, hogy vizsgáltassa meg a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Fejlesztési Irodájának alkalmazottaival, milyen 

módon lehetne megoldani a vízelvezetést.  

 

Takács Zsolt polgármester: Címzetes főjegyző úr tanácsára, akkor amíg meg nem történik a 

helyszíni felmérése, addig függesszék fel ezt a kérdést, térjenek rá vissza.  

 

 

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

az ülést 19:00 órakor bezárja. 

Kmf. 

 

Takács Zsolt        dr. Vaskó Ernő 

polgármester                címzetes főjegyző 


