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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. március 6-án 18.00 

órakor a Mánfa, Fábián B. u. 56. sz. alatti Művelődési Házban megtartott 

közmeghallgatásról. 

 

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

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit.  

Ismerteti a 2018. évi záró, és a 2019. március 6. napi önkormányzati bankszámla egyenleget. 

Beszámol a 2018. évi adóbevételről és a 2018. évi közmunkaprogram keretében 

foglalkoztatottak létszámának alakulásáról, a létszámváltozásról, a programokra kapott 

támogatásokról. 

Összefoglalja az elmúlt év kulturális rendezvényeit, valamint a tavalyi évben benyújtott 

pályázatokat és ismerteti a tervezett beszerzéseket, beruházásokat, részletesen beszámol a 

Baranya-csatornával kapcsolatos pályázat jelenlegi állásáról, valamint ismerteti a 2019. évi 

közfoglalkoztatási program fő adatait. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Ferencz Gyula lakos: Megkérdezi, hogy van-e lehetőség kerékpárút kiépítésére Mánfa és 

Sikonda között. Érdeklődik, hogy van-e arra mód, hogy a Kaposvári út 66-os útról leágazó, 

Komló-Pécs irányába tartó buszmegállóhoz vezető út behajtójának kiszélesítésére, mivel több 

alkalommal kellett az út melletti árokból autókat kihúzni, mert olyan nehéz onnan felfelé 

irányba kifordulni. Jelzi, hogy több helyen – főként a Kaposvári út 1/b körül – Szilos köz 

bejáratánál – benőtték az ágak a villamosvezetéket és félő, hogy egy nagyobb vihar súlyosan 

megrongálhatja a vezetékhálózatot, amit akár több napi áramkimaradást is okozhat, a hibák 

kijavításáig. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy több alkalommal járt a kosaras autó a faluban, a 

vezetékrendszert veszélyeztető ágak kivágása miatt. Úgy gondolja, hogy a szolgáltató 

figyelemmel kíséri a vezetékek állapotát, de továbbítani fogja az észrevételt az illetékesek 

felé. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: A Kaposvári út 66-os útról leágazó, Komló-Pécs irányába 

tartó buszmegállóhoz vezető út behajtójának kiszélesítésére vonatkozóan elmondja, hogy 

szükséges a műszaki osztálynak a segítsége, a helyzet pontos megvizsgálása, esetleges 

árokfedés lehetőségének kilátásba helyezése, a költségek felmérése, illetve a közútkezelő 

megkeresése. 

 

Ferencz Gyula lakos: Jelzi, hogy a Kaposvári út mellett húzódó árkok is több helyen le 

vannak szakadva. 

 

Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy a bicikliút kiépítése számos magánterületet 

érintene, nagyon nehezen megoldható az elvezetése. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a magánterületekre vonatkozó kérdés, 

illetve az útvonal elvezetése megoldható lenne, de kerékpárutak kezelése a megyei 

önkormányzat hatáskörébe tartozik. Értesülése szerint tervezett nyomvonalak vannak, de 

konkrét tervet sajnos nem látott. 

 

Ferencz Gyula lakos: Kifogásolja a kutakra vonatkozó szabályokat, törvényeket. 
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dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a lakosokat a kutakra vonatkozó határidő 

meghosszabbításról – 2020. évig – és az arra vonatkozó szakmai véleményekről. 

 

Komjáti Rózsa lakos: Megkérdezi, hogy a Kaposvári út elágazásánál lévő buszmegállókat át 

lehetne-e helyezni máshova, mivel nagyon balesetveszélyes a buszmegállók környékén a 

gyalogos közlekedés.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ez egy sajnálatos örök probléma a település 

életében, amire a mai napig nem tudunk megoldást találni, mint ahogy a kereszteződés 

másfajta, gyalogos szempontból biztonságosabb kialakítására sem, ami nem is az 

Önkormányzat feladata lenne. 

 

Ferencz Gyula lakos: Javasolja, hogy az említett Kaposvári úti kereszteződésben az 

önkormányzat lehetőleg olyan virágokat ültessen, ami nem nő magasra, mivel a faluból Pécs 

irányába történő kihajtást esetén nehezen beláthatóvá teszi a kereszteződést.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy más tervek vannak a kereszteződés 

virágosítására, amely szerint olyan virágok, növények lesznek oda ültetve, amelyek nem 

magasra nővő, bokrosodó fajtájúak. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Beszámol arról, hogy a Közös Hivatal számos 

alkalommal levelezett az említett témában az illetékes hatóságokkal, a járda kapcsán is. 

Tájékoztatja a megjelenteket a járda kiépítésére és a gyalogátkelőre vonatkozó szabályokról, 

költségekről, amit az Önkormányzat nem tud anyagilag támogatni.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy több alkalommal is történt hatósági bejárás ezen 

útszakaszon, a buszmegállókra és kereszteződésre vonatkozóan, de mindeddig nem tudtak 

megfelelő megoldást találni.  

 

Ferencz Gyula lakos: Megkérdezi, hogy látta-e az Önkormányzat, hogy a Kőlyuki Betérő 

mögötti patakmeder mennyire beszűkült és hogy mennyire benőtték a fák és a bokrok. 

Elmondja, hogy ráadásul az ott átnyúló vízmű csövek egy esetleges árvíz esetén 

megakaszthatják a patak hordalékát is.  

Megemlíti a kőlyuki híd rossz, kifogásolható állapotát is. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Kifejti a híddal kapcsolatos korábbi évekre visszamenő, a 

híd javítására tett kezdeményezéseket. Elmondja, hogy a helyreállítás terv szerinti költsége 

olyan magas összegű, hogy azt az Önkormányzat nem tudja vállalni. Elmondja azt is, hogy 

minden alkalommal a Belügyminisztériumot megkeresi az Önkormányzat plusz forrás 

igénylésével a híd javítására, de sajnos nem érkezik pozitív válasz.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nem az önkormányzat a felelős azért, hogy az a 

híd ennyire tönkrement, hanem azok, akik több tonnás teherautókkal átjártak rajta, de sajnos 

ők nem vállalják a felelősséget.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az állami fenntartó, a Vízügyi 

Igazgatóság az illetékes a patakmeder karbantartásában. Sajnálattal tapasztalja, hogy nincs az 

a folyamatos kezelés, ami a korábbi években megszokott volt.  
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Szantner György lakos: Megkérdezi, hogy mikor lehet hivatalosan égetni a kerti ágakat és 

hulladékokat. 

 

Takács Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy az Önkormányzati rendelet 

értelmében április és október hónapban lehet.  

 

Szantner György lakos: Javasolja, hogy a településen történő zöldhulladék elszállítás utolsó 

szállítási időpontja november közepén vagy végén legyen, mivel a legtöbb falevél még nem 

hullik le addig.  

 

Takács Zsolt polgármester: Kezdeményezni fogja az utolsó zöldhulladék elszállításának 

időpont módosítását.  

 

Szantner György lakos: Megkérdezi, hogy kinek kell ellenőriznie a hulladékégetésre 

vonatkozó szabály betartását, mivel nagyon sokszor tapasztal olyan füstöt, amely a műanyag 

égésterméke.  

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a Tűzvédelmi hatóság, vagyis a 

Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság az illetékes. Ilyen esetekben bejelentést feléjük kell intézni.  

 

Szantner György lakos: Javasolja, hogy az Önkormányzat egy tájékoztató formájában 

értesítse a lakosságot az égetésre vonatkozó szabályokról és az egészségre veszélyes 

hatásairól.  

Érdeklődik, hogy van-e arra mód, hogy az Árpád-kori templom valamilyen módon felújításra 

kerüljön, illetve javasolja a templom népszerűsítését turisták körében.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a „Helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói 

járásban” című pályázat keretében egy a turistalátványosságokat felfűző játékos kiránduló 

útvonal lesz kialakítva, aminek egyik állomása az Árpád-kori templom. A felújításra 

vonatkozóan annyit mond el, hogy a „Modern Falvak Program” keretein belül a Püspökség 

pályázhat felújításra, de a program részét a templomok felújítása nem képezi.  

 

Szantner György lakos: Megkérdezi, hogy esetleg a Műemlékvédelem vagy a Püspökség 

nem tudna-e segíteni ebben a kérdésben. 

 

Konyári Zsolt képviselő: Elmondja, hogy az Önkormányzat társadalmi munkában végzi a 

templom környékének a karbantartását, kaszálását.  

 

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

Műemlékvédelem támogatást nem nyújt, csak kötelez. Annyit tud, hogy az egyház nyújtott be 

pályázatot a templom felújítására, amit szintén a Megyei Önkormányzat kezel, de ez is olyan 

egy kicsit, mint a mi Baranya-csatornára vonatkozó pályázatunk.  

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy arra ígéretet kapott a plébániától, hogy a 

templom tetőszerkezetét veszélyeztető faágak le lesznek vágva.  

 

Szantner György lakos: Megkérdezi, hogy van-e Mánfának településrendezési terve. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy van egy nagyon régi, de sajnos nem elég 

részletes. Nagyon sok településnek nincs megfelelő településrendezési terve, mivel a terület 
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hatalmas, a készíttetése pedig többmilliós nagyságrendű költség, amelyeket az 

önkormányzatok fedezni nem tudnak és semmilyen központi támogatás nincs rá. 

 

Ferencz Gyula lakos: Megkérdezi, hogy a Natura 2000-nek köze van -e ehhez. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a megjelenteket a Natura 2000 országos 

természetvédelmi rendszerről.   

 

Szantner György lakos: Megkérdezi, hogy lehetőség van e arra, hogy felülvizsgálják ezeket 

a területeket, annak érdekében, hogy beépíthetők legyenek. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Mecsek Erdő Zrt. vezetőjével folytatott 

egyeztetés alkalmával megkérdezte, hogy a régi focipálya területén lehet-e bármi fejlesztést 

végezni, de a szigorú szabályozás miatt erre nincs lehetőség a Natura 2000. területeken. Ebből 

kifolyólag a Falusi CSOK programban sem feltétlenül építési telkek tekintetében tudunk 

segíteni az idetelepülőknek, hanem inkább használt ingatlanok állnak rendelkezésre.  

 

Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy abban az időben igazolta egy madármegfigyelő 

egyesület, hogy adott fajtájú és mennyiségű madár itt pihen meg a Natura 2000 területen és 

erre épp ellenkezően cselekedtek, a területeket Natura 2000-es területté nyilvánították az 

erdőket pedig tarra vágták.  Sajnos az egyik oldalról a Natura 2000 zárta be a falut a másik 

oldalról pedig magántulajdonba kerültek a területek így innentől terjeszkedési lehetősége 

nincs a falunak. 

 

Ferencz Gyula lakos: Megköszöni a válaszokat.  

 

Takács Zsolt polgármester: Megköszöni a lakosságnak a részvételt és az észrevételeket. 

Több kérdés és felvetés nem lévén a közmeghallgatást 19.15 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

   Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző  


