
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2020. március 4-én 18 

órakor a községi kultúrházban megtartott 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 18 óra 00 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv 

rögzítése videokamerával történik. 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Varga Sándor képviselő jelezte számára, hogy nem vagy 

csak késve tud részt venni a képviselő-testületi ülésen.  

 

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

meghívóhoz képest nem változik.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

2. 2020. évi költségvetési rendelet 

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott 

határozatok jóváhagyása 

4. Egyebek 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti ez előterjesztésben foglaltakat.  

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

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

1/2020. (III.5) sz. rendeletét, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2020. (III.5.) 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 

 



 2 

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: 169.661.407 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 169.661.407 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: 57.729.332 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 56.780.832 Ft-ra 

módosul 

c./ többlet összege: 948.500 Ft 

 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

a./ bevétel főösszege: 111.932.075 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 112.880.575 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege: 948.500 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 5.198.221 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 40.216.194 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  56.780.832 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 30.370.166 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 4 fő 

8. közfoglalkoztatottak éves létszáma  18 fő. 

 

 

2. § 
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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, 2020. március 04. 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő          Takács Zsolt 

        címzetes főjegyző         polgármester 

 

2. Napirendi pont: 2020. évi költségvetési rendelet 

 

Takács Zsolt polgármester megkérdezi Aladics Zoltán irodavezető urat van e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Aladics Zoltán irodavezető Az elmúlt alkalommal nem hangzott el olyan módosítási szándék, 

amelyet át kellett volna vezetni. A számok tekintetében egy olyan új tétel került be, amivel 

foglalkozni kellett, az pedig az volt, hogy a polgármester jelezte, hogy megkeresték egy lájárt 

bérleti szerződésből történő kivásárlás kapcsán, nevezetesen a telefonközpont. Ez egy 

elenyésző töredék összeg: 13.000 Ft + Áfa. Mivel előfordulhat év közben is ilyen kisebb 

felhalmozási kiadási apró tétel polgármester úrral egyeztetve 100.000 Ft + ÁFA összegnek 

megfelelő tétel került így szerepeltetésre és ez azért is érdekes, mert hogyha most a 

közmunkaprogramban jelentősen csökken a dologi rész abból adódóan, hogy csökken a létszám 

is, itt szerszámot, kisgépet mindig kell vásárolni és ekkortól elkezdve az a pár 10.000 Ft az 

valószínű, hogy ilyen célokra el is fog menni, nem kell akkor év közben módosítással kezdeni. 

Egyebekben gyakorlatilag a számok ugyan azok, a költségvetési kiegyensúlyozott. 

 

Takács Zsolt polgármester Megköszöni az elmondottakat. Elmondja, hogy a kisgépek 

tekintetében pályáztak egy ágaprító és egy homokfúvó gépre, amely az újra festésnél, akár a 

ravatalozó tekintetében jelenthet segítséget, emellett teleszkópos ágvágó. Emellett, ha valamire 

szükség van és közben, akkor erre az összegre megvásárolható 

 

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

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 
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Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér határozatra. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

12/2020. (III.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Mánfa Község 

Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése 

szerinti saját bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinkből 

eredő fizetési kötelezettségeket 2020-2023. évek vonatkozásában e határozat 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

 

2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti beszámolóját a 

2020. január, február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul 

veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági 

eseményei a 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.  

 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és 

kötelezettségvállalások megalapozása érdekében áprilistól az előző havi tényadatok 

figyelembevételével adott hó 20-ig aktualizálja az önkormányzat likviditási tervét.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Takács Zsolt polgármester: Kérem kézfeltartással szavazzunk a rendeletről is. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

2/2020. (III.5) sz. rendeletét, Mánfa Község 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

rendjéről. 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2020. (III.05.)  ÖNKORMÁNYZATI 

R E N D E L E T E 

 

MÁNFA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 

RENDJÉRŐL 

         

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében a 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a 

következőket rendeli el:         

         

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
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A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e 

rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre. 

        

2. A címrend 
 

2. § 

         

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címként jelenik meg.

         

         

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

3. § 

         

(1) A község 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1.sz. melléklet tartalmazza az 

alábbi főösszegek mellett:        

         

  a./ bevétel főösszege:  153.387.251 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  153.387.251 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):                    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 alábbi főösszegek mellett:        

         

  a./ bevétel főösszege:     77.836.710 Ft   

  b./ kiadás főösszege:     77.836.710 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):                     0 Ft   

         

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:        

         

  a./ bevétel főösszege:  75.550.541 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  75.550.541 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):       0 Ft   

             

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        

         

  1 személyi jellegű kiadások:    22.817.924 Ft 

  2 munkaadókat terhelő járulékok:     3.498.210 Ft 

  3 dologi jellegű kiadások:    33.059.184 Ft 

  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás  77.836.710 Ft 

  5 speciális támogatások          0 Ft 

  6 egyéb kiadások:     16.175.223     Ft 

  7 költségvetési létszámkeret:         5 fő 

  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat:     12 fő 

 

 

(5) A kiemelt előirányzatokat az 5.sz. melléklet tartalmazza.   
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4. Az önkormányzat bevételei 
 

4. § 

         

(1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

             

(2) Helyi adó bevétel  12.200.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül 

szolgál.      

         

5. Az önkormányzat kiadásai 
 

5. § 

         

(1) Az önkormányzat működési, fejlesztési előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 

mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható. 

            

(2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.      

          

(3) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó bevétel kötelezően a vízi közmű vagyonnal 

kapcsolatos felhalmozási kiadásra fordítandó. A felhasználás jellegének megfelelően a 

bevételt és kiadást a ténynek megfelelően módosítani kell.    

          

(4) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. sz. 

melléklet tartalmazza.         

        

(5) Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. 

Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás 

alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2021. január 

31-ig elszámolni. Profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás.  

           

(6) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás 

helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás 

megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az 

adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti 

támogatásokra.           

6. § 

 

A költségvetés tartaléka 7.133.000 Ft, melyből:      

    

  működési általános tartalék:        0 Ft  

  működési céltartalék      7.133.000 Ft  

      

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
         

7. § 

         

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott 



 7 

kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.     

     

(2) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, 

támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A 

központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a 

képviselő-testületet tájékoztatni.        

         

(3) Az önkormányzat csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhat át pénzeszközt 

más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül. 

      

(4) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának 

igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész 

jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.       

         

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett döntsön a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 

előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e. 

pontban foglalt esetekben:        

a)  Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére    

b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok 

módosítására        

c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, 

mind bevételi oldalon.        

d) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű 

előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.     

e.) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vízi közmű bérbeadáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó 

bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésére, illetve ehhez kapcsolódóan a fejlesztési 

mérleg hiányának, valamint a felhalmozási hitelfelvételi előirányzatnak a 

megemelésére, továbbá a működési mérleg bevételi előirányzatának emelésére és a 

rendkívüli kiegészítő támogatási igény csökkenésére.    

            

(6) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, 

valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott 

kiadás bevételi forrása ténylegesen rendelkezésre áll.     

       

(7) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési 

adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmaradnak, úgy a képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-

átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 

            

(8) Az önkormányzat nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendje külön 

szabályzatban került meghatározásra.        

         

(9)   Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.   

        

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása 
         

8. § 

         

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2021. január, február hónapokban a 2020. évi 

költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a 

feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére 
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folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.     

       

(2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év 

működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.     

E jogot kifizetési jogcímenként 200.000 Ft értékhatárig gyakorolja.    

Az így kifizetett összegek a 2021. évi költségvetés részét képezik.   

         

(3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott 

intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára 

benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő 

beépítéséről gondoskodjon.        

       

8. Záró rendelkezések 
       

9. § 

         

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.     

    

       

Mánfa, 2020.03.04.        

         

         

         

dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

címzetes főjegyző       polgármester  

 

Takács Zsolt polgármester: Üdvözlöm az időközben megjelentet. 

 

3. Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozatok jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester A múlt alakalommal említettem, hogy a Társulásban elnököt 

választottunk, akinek személye Jégl Zoltán lett.  

 

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

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

13/2020. (III.4.) sz. képviselő-testületi határozat 

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

Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

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

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 14-i ülésén hozott 5-

13/2020. (II.14.) sz. határozatait. 
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Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: Amit a közmeghallagtáson is beszéltünk, a zöldhulladékkal vagy 

fa kivágással kapcsolatban, el szeretném mondani, hogy csak azok a fák kerülnek kivágásra, 

amelyek tényleg fontosak, amelyeket muszáj kivágni, a többi fa csak csonkolásra kerül. 

Erdőültetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy kint volt a Mecseki Erdészettől egy 

munkatárs, aki elmondta, hogy két fa fajra lenne lehetőség, ültetés szempontjából, az egyik a 

cser a másik pedig az akác. A pályázat beadásával kapcsolatban kérdezem Aladics Zoltán 

irodavezető urat, a költségvetésben milyen változásokat eredményezne. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Elmondja, hogy a közmunka pályázatnál a tavalyi létszámhoz 

kapcsolódóan került szerepeltetésre egy tartalék, hogy meglegyen az önerőre a pénz, ott biztos, 

hogy az idei alacsonyabb létszám miatt szabadul fel összeg, tehát annak a terhére, ha 

esetlegesen van önerő azt várhatóan lehet biztosítani. Polgármester úrral arról beszéltünk, hogy 

az nem mindegy, hogy az önerőt melyik évben kell biztosítani, mert hogy ha most van a 

pályázat, az fa faj függő, hogy azt ősszel lehet e telepíteni, mert általában tavasszal szokták. 

Ebben a kérdésben az erdészettel kell egyeztetni. Szükség lesz a pályázat számaira is, hogy 

mekkora területen mekkora költséggel mekkora támogatás mellett és egy külön előterjesztésben 

a képviselő-testület elé terjeszteni 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti, hogy az erdésszel történt egyeztetés alapján előzetesen 

kalkulálva nagyjából 1.000.000 Ft-ba kerülne ez az Önkormányzatnak a fatelepítés, illetve ebbe 

benne van a terület elkerítése is. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Elmondja, hogy tölgy és cser fák esetében hektáronként 

5.000.000 Ft a támogatás, viszont azzal számolni kell, hogy azok lassú növekedésű fák. Az akác 

természetesen nem ilyen. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselők tartsanak rendszeresen fogadóórát, 

mint amilyen régebben is volt, havonta vagy kéthavonta, igény szerint. Egyenként vagy 

párokban, meg kell próbálni. 

 

Nagyné Stumpf Adrienne képviselő: Ha ez beindul és eljut az emberekhez és van rá igény is 

akkor lesz értelme 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy becsengettek hozzá 

panaszaikkal a lakók, ezért gondolt, hogy jó lenne fogadóórát tartani. 

A következő kérdése a Mánfa, Fábián Béla utcai ingatlannal kapcsolatos ügy állása lenne. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat által megbízott ügyvéddel 

jegyző úr egyszer tudott kapcsolatba lépni, pedig számos alkalommal lett megkérve, hogy 

keresse fel a jegyző urat és egyeztessenek. Ez egy alkalommal történt meg. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Az egyszeri telefonbeszélgetés alkalmával elmondtam az 

ügyvéd úrnak, hogy a mi részünkről nem olyan egyszerű a dolog és azt tudni kell, hogy volt 

egy két olyan dolog a másik tulajdonos részéről, amelyre nem kért engedélyt, és az alapító 

okiratban mi is szeretnénk pár dolgot kérni. Abban maradtunk, hogy megbeszélünk egy 

időpontot a másik tulajdonossal és annak ügyvédjével, de annak két hete és azóta nem történt 

semmi. Le kell szerveznünk egy találkozót nekünk a tulajdonostárssal és ügyvédjével és meg 

kell beszélni. A villanyátkötést ő rakta át önkényesen, azt nem az Önkormányzatnak kell 

rendeznie. 



 10 

Takács Zsolt polgármester: A Piller úr féle telekvásárlási kérelem vizsgálata folyamatban 

van, amint arra azt válaszolják, hogy rendben van a képviselő-testület elé be fog kerülni. 

Emellett beérkezett már egy másik telekvásárlási kérelem is, amely a Plébánia köz területét 

érinti, ez is megvizsgálásra kerül. Az egy járda és kerítés közötti terület. 

 

Kérdezem van e valakinek kérdése? 

 

Mánfai lakos: A manfa.hu internetes oldallal kapcsolatban lenne kérdése. A 

közmeghallgatásra szeretett volna jönni, de sajnos elnézte az időpontot. A kérése az volna, hogy 

legyen vezetve rendszeresen, aktualizálva mint a manfa.hu, mind pedig a Facebook oldalon 

lévő Mánfai oldal. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ígéretet tett az említett oldalak vezetésére. Elmondta, hogy 

a Mánfai hivatalból sajnos mind a két kolléganő elment, helyükre két új dolgozó került. 

Próbáljuk Komlóról megoldani, amit lehet és igyekszünk mindennek eleget tenni. 

Természetesen ez a probléma is orvosolva lesz. 

 

Mánfai lakos: Az elektronikus hulladékkal kapcsolatos elszállítás okos problémát a községben, 

erre szeretne megoldást. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elektronikai hulladékot a Komlói hulladékudvarban lehet 

elhelyezni ingyen. Kapcsolatba kerültünk egy céggel Komlón, akik külön gyűjtést szeretnének 

létrehozni, említeni fogom Mánfát is. Ők gyűjtőpontról tudnák elszállítani ezeket a 

hulladékokat, tehát azt kérnénk, hogy egy elkerített helyen kerüljenek összegyűjtésre ezek a 

hulladékok és innen el tudnák vinni. 

 

Takács Zsolt polgármester: Problémát jelent Mánfán a Dél-Kom-mal kapcsolatban, hogy a 

fém szemét tároló edényekben tárolt szemetet nem fogják tudni elszállítani, csak a műanyag 

edények megfelelőek. Szabvány edényként csak azt fogadják el. Ezzel kapcsolatban többször 

beszélt már az illetékessel és fog is, amíg a probléma megoldásra nem talál. 

A honlap üzemeltetéssel kapcsolatban az a kérdésem lenne jegyző úrhoz, hogy külsős céggel 

lehet e esetleg kezelni. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Nem tartja szükségesnek külsős cég bevonását ennek 

üzemeltetésére. Hivatalon belül megoldható a honlap és facebook oldal üzemeltetése is.  

 

 

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 jegyző 


