
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. július 1-jén 17 órakor 

a Mánfa Község Önkormányzat Nagytermében 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.  

Elmondja, hogy a meghívóban pótlólagos kiküldéssel jelzett „6. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-

00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás” tárgyú előterjesztés nem 

került kiküldésre, tekintettel a képviselő-testületi ülést megelőző rövid időre, ezért javasolja azt 

a napirendi lista levételéről és jövő héten szerdán képviselő-testület elé kerül az előterjesztés. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal döntött a 6. számú napirend levételéről. 

 

dr. Müller József aljegyző: Az előterjesztés péntekre, de legkésőbb hétfőre összeáll és 

kiküldésre kerül. Azért is javasolt a mai ülés napirendjéről a levétel, mert ez egy nagyobb 

fajsúlyú előterjesztés, a tegnapi napon volt még ebben egyeztetés a megyén, így a mai 

képviselő-testületi ülésen csak kiosztásosan kerülhetett volna a testület elé, amit nem szerettünk 

volna. Egy másik pályázat is kerülne a jövő héten a testület elé, útfelújítással kapcsolatos 

pályázat, ennek július 10. napja a beadási határidő, ennél az önerő kifizetése a jövő évi 

költségvetés terhére történne. 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszéltünk Aladics Zoltán irodavezető úrral, hogy jobb lenne, ha 

az idei év költségvetéséből történne a kifizetés. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Az idei év költségvetése elbírja. A jövő évi költségvetés, az idei 

évi hatásokra tekintettel nehezebb lesz az önkormányzatnak az idei évhez képest. Az idei évben 

kellene ezt az egyszeri kiadást rendezni, ezzel tehermentesítve a jövő évet. Az iparűzési adó 

tekintetében idei évben már a jelenlegi jogszabályi tervezetek szerint már nincs feltöltés, az 

előre befizetett pénz nem segíti a januári, februári működést és amikor májusban az iparűzési 

adóbevallások be fognak érkezni, azt prognosztizálom, hogy jövő évben jóval alacsonyabb 

adóalapok és jóval alacsonyabb rátöltési kötelezettség fog megjelenni, mint az idei évben. 

 

Takács Zsolt polgármester: az alábbiak szerint kéri a napirendi pontok elfogadását: 

 

Napirendi pontok: 

1. 2019. évi zárszámadási rendelettervezet 

2. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

3. 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítése 

4. Éves ellenőrzési jelentés 

5. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről 

6. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolója 
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7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló 

8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 

szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámoló 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont 

2019. évi zárszámadási rendelettervezet 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Egy-egy mondatot kiemelnék. A 2019. évi költségvetést Mánfa Község Önkormányzata 

sikeresen, hitelfelvétel nélkül hajtotta végre. Az eredeti költségvetéshez képest mind a 

részmérlegek, mind az összevont mérleg adatai jelentősen túlteljesültek. 

A működési mérlegben az eredeti előirányzat a másfél szeresére növekedett. A legjelentősebb 

növekményt az évközi rendelet-módosításokban részletesen bemutatottakkal összhangban, a 

több települést érintő víz- és csatornadíj támogatás, a garantált bérminimum, illetve minimálbér 

emelésével összefüggő támogatás, a falu-tanyagondnoki szolgálatok többlettámogatása, illetve 

a közmunka programok működési célú bevételi és kiadási tételei jelentették. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a rendelettervezet főmérlege és részmérlegei jól mutatják, hogy 

az évközi többletbevételek és kiadás megtakarítások eredményeként jelentős többlettel zárt a 

költségvetés, mely a magas összegű maradvány révén könnyítette a 2020.évi költségvetés 

összeállítását is. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -4.731 e Ft, mivel az 

alaptevékenység költségvetési kiadásai meghaladták a bevételeket. a 2019-es évet jelentős 

maradvánnyal zártuk. Ezek a maradványok részben pályázatokhoz kapcsolódnak, ezért eléggé 

kötött pénzösszegek. A 6.§-ban mutatja a táblázat hogyan jön össze ez a négymillió forint körüli 

összeg. 

Megkérném Aladics Zoltán urat, ha van hozzáfűzni valója, tegye meg. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: A csökkenés olyan szempontból figyelmeztető jel, hogy ha 

hosszú éveken keresztül ez lenne a tendencia, előbb utóbb a maradványnak az a része, amellyel 

szabadon lehet gazdálkodni az elfogyna, ugyanis, ha megnézzük a 6.§ ban feltüntetett 

maradvány összegét, ebből, ami abszolút kötött az majdnem 55 millió, a tényleges maradvány 

a működési maradvány, de ezen belül is vannak a közmunka programhoz kapcsolódó idei évre 

áthozott pályázati pénzek, azok természetesen kötött. Kötött az elnyert olyan jellegű 

támogatások, amelyek elköltése az idei évre áthúzódott, kötött az a finanszírozási előleg, amit 

gyakorlatilag december utolsó napjaiban az önkormányzatnak folyósítanak, hiszen az csak az 

idei évben használható fel. A 21 millió forint működési maradvány nem azt jeleni, hogy 

szabadon felhasználható, ugyanakkor ez a maradvány összeg Mánfa község tekintetében 

nagyon szép összeg és van mögötte egy kiegyensúlyozott gazdálkodás. 

 

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

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

többséggel elfogadta az alábbi rendeletet: 
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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2020. (VII.1.) 

 ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

 

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.§ 

 

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele 170.819.061 Ft (eredeti előirányzata 

130.699.087 Ft; módosított előirányzata 169.661.407 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 94.476.997 Ft (eredeti előirányzata 

130.699.087 Ft; módosított előirányzata 169.661.407 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.§ 

 

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 113.089.729 Ft (eredeti előirányzata 73.653.135 Ft; 

módosított előirányzata 112.880.575 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 84.806.354 Ft (eredeti előirányzata 73.653.135 Ft; 

módosított előirányzata 112.880.575 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3.§ 

 

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 57.729.332 Ft (eredeti előirányzata 57.045.952 Ft; 

módosított előirányzata 56.780.832 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 9.670.643 Ft (eredeti előirányzata 57.045.952 Ft; 

módosított előirányzata 56.780.832 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

4.§ 

 

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 

egyszerűsített beszámolót 2020. május 31-ig közzé kell tenni.  
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5.§ 

 

Az önkormányzat bevételeit a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Elfogadja az 5. sz. mellékletben az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti 

teljesítését. 

 

6.§ 

 

Az önkormányzat maradványa 76.342.064 Ft, melyből 54.577.284 Ft felhalmozási célú, míg 

21.764.780 Ft működési célú maradvány. A maradványt a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2019-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

 

7.§ 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, 

fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat 

feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név 

szerint kimutatva, a 9. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 

10. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, 

koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 10/a. sz. 

mellékletben ingatlanvagyon összesítőt. 

 

8.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

M á n f a, 2020. július 1. 

 

 

     dr. Vaskó Ernő       Takács Zsolt 

 címzetes főjegyző      polgármester  

   

 

2. Napirendi pont 

2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. A legnagyobb változás 

az idei évben a kaszálás. Sajnos közmunka program keretében már nem tudjuk megvalósítani, 

így vállalkozó bevonására volt szükség, aki bruttó 5Ft/m2 áron végzi 2HA területen a fűnyírást. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: A 3A és 3B mellékleteken láthatóak tételesen a módosítások. 

Nagyobb mértékű rendeletmódosításra mindenképp szükség lesz, valamikor szeptemberben. 

Abban ennél jóval több tétel fog szerepelni. 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

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

többséggel elfogadta az alábbi rendeletet: 
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MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2020. (VII.2.) ÖNKORMÁNYZATI 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (III.5.) 

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 2020. évi költségvetéséről 

és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

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

alábbiak szerint:  

 

a./ bevétel főösszege: 164.337.333 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 164.337.333 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: 78.325.660 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 78.325.660 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: 86.011.673 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 86.011.673 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 31.936.466 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 4.349.714 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 34.233.808 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  78.325.660 Ft 
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5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 15.491.685 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 5 fő 

8. közfoglalkoztatottak éves létszáma  12 fő. 

 

 

2. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

 

 

A költségvetés tartaléka 6.493.372 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 6.493.372 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

 

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2020. július 1. 

 

 

   dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

 címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

3.Napirendi pont 

5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítése 

 

Takács Zsolt polgármester: A Képviselő-testület tagjainak mindegyike ismeri Piller Tibor, 

mánfai lakost, aki a kérelmet benyújtotta Az előterjesztés mellékletét képezi az a kérelem is, 

amelyet benyújtott Önkormányzatunk felé. Egy nagyon szép, igényesen összetett kérelemről 

beszélünk. Az általa megvásárolni kívánt területek megvizsgálását követően megállapításra 

került, hogy a három terület közül kettőt tud megvásárolni. Az előterjesztés tartalmazza továbbá 

az értékbecslést is. A Baranya-csatorna miatt bonyolultabb az ügy.  

 

Müller József aljegyző: Nagyon részletes a kérelem, úgy gondolom, komolyan gondolja a 

vásárlást a kérelmező. 

 

Takács Zsolt polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

 

 

 



 7 

24/2020. (VII.1.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a 5347/5 és 5345/1. 

helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület az 5345/1 helyrajzi számú ingatlan és 5347/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a Baranya-csatornához tartozó terület leválasztása után fennmaradó terület 

értékesítése mellett dönt. 

 

2.) Az 5345/1 hrsz-ú 785 m2 nagyságú terület vételárát 300.000 Ft (ÁFA mentes) értékben 

határozza meg. 

 

3.) Az 5347/5 hrsz-ú 4813 m2 nagyságú területből a Baranya-csatornához tartozó terület 

leválasztása után fennmaradó terület vételárát 166 Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben 

határozza meg, tekintettel a telekalakításra. 

 

4.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az 

államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az 

elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt 

határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 

 

5.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és minden szükséges 

jognyilatkozat megtételére.  

 

6.) Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

4.Napirendi pont 

Éves ellenőrzési jelentés 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésbe foglaltakat.  

 

dr. Müller József aljegyző: Jogszabályi előírás, hogy a zárszámadással egy időben kerüljön e 

képviselő-testület elé az éves ellenőrzési jelentés is. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Az esetleges észrevételeken a kollégák folyamatosan dolgoznak. 

 

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

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

határozati javaslatot. 
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25/2020. (VII.1.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Éves ellenőrzési 

jelentés” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési jelentést Mánfa Község 

Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

5.Napirendi pont 

Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről 

 

Takács Zsolt polgármester: A veszélyhelyzet ideje alatt nem volt lehetőség képviselő-testületi 

ülés tartására, viszont mindenről tájékoztatásra került a képviselő-testület, nem született döntés 

a testület beleegyezése nélkül. 

 

dr. Müller József aljegyző: Lényegében olyan döntések kerültek meghozatalra, amelyekre 

valóban szükség volt. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Hozzánk olyan információ nem jutott el, hogy bármely döntéssel 

ellentétes vélemény lett volna, ha lett is volna ellentét ebben az időszakban a polgármester 

döntött egy személyben.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

26/2020. (VII.1.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a beszámoló a 

veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről, és az alábbi határozatot hozza: 

 

7.) A Képviselő-testület tudomásul veszi és utólagosan jóváhagyja a polgármester által, a 

veszélyhelyzet ideje alatt hozott alábbi rendeleteket és határozatokat: 

  

• 4/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a települési támogatáskoról, valamint a 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

• 5/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

o 15/2020. (IV.2.) sz. határozat a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati 

konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” 

megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról 

 

o 16/2020. (IV.8.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatainak jóváhagyásáról 

 

o 17/2020. (IV.9.) sz. határozat közcélú adomány elfogadásáról való döntés 

 

o 18/2020. (V.4.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

határozatának jóváhagyásáról 
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o 19/2020. (V.15.) sz. határozat Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi 

megvalósításáról 

 

o 20/2020. (V.21.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról 

 

o 21/2020. (V.26.) sz. határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Tanácsa által elfogadott határozat jóváhagyásáról 

 

o 22/2020. (V.27.) sz. határozat Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

6.Napirendi pont 

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolója 

 

Takács Zsolt polgármester: Éppen a mai napon kaptunk a Csorba Győző Könyvtártól egy 

fényképező gépet töltőt és akkumlátort. Nagyon szép beszámolót kaptunk tőlük. 

A könyvtárnak és a teleháznak is van látogatása. 

Jeleztük, hogy térképeket is szeretnénk és egy pár nap múlva kaptunk is. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

27/2020. (VII.1.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Csorba Győző Könyvtár 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolóját 

megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolóját a 2019-ben Mánfa 

településen végzett szolgáltatásról megismerte és a mellékelt formában jóváhagyja. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Csorba Győző Könyvtár részére. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

7.Napirendi pont 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

 

Takács Zsolt polgármester: A veszélyhelyzet alatt a Társulás Tanács sem ülésezett, az elnök 

döntéséről is minden esetben tájékoztatásra került minden tagönkormányzat képviselője. 

 

Van e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

28/2020. (VII.1.) sz. határozata 

 

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Az Önkormányzat elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

8.Napirendi pont 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális 

és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámoló 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja a beszámolókban foglaltakat. A Társulás tagjaiként 

dönteni szükséges erről is. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

29/2020. (VII.1.) sz. határozat 

 

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

  

1.) Az Önkormányzat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Komló 

Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2.) Az Önkormányzat elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a 

kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas 

ellátásáért. 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 
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9.Napirendi pont 

Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: Beszéltük már a két fát, amely Pál Zsolt alpolgármester háza előtt 

található. A közútkezelővel kint jártunk, sajnos nem hozzájuk tartozik ez az ügy, megjelölték, 

hogy veszélyes és ki kell vágni, viszont a közútkezelő segítségével, mivel útlezárásra van 

szükség, ahhoz, hogy ki tudjuk vágni. Ezt egyeztetjük majd és kivágásra kerülnek majd a fák. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: A fűnyírással kapcsolatban volna észrevételem. Egy részen, ahol a 

patakmeder található nincs vágva a fű. Kerítéstől a patak széléig vágva van, ez a rész a 

patakmeder. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: A Baranya-csatornának van egy kezelője. A patakmedret elvileg 

nem kell kaszálni az önkormányzatnak. 

dr. Müller József aljegyző: Mekkora terület ez a vágatlan rész? 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Kb. 2 méter széles, 30 méter hosszú terület. 

 

dr. Müller József aljegyző: A vállalkozó, aki vállalta a fűnyírást biztosan vállalná ennek a 

kezelését. Egy korrekt árajánlatot adott. Azt gondolom, hogy ez az a kategória, hogy ha a 

polgármester úr megbeszéli vele, biztosan megcsinálja. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: A probléma a lekaszált fű kihordásából adódhat. Nagy eső esetén 

felhalmozódhat a kaszálék. A vállalkozó biztosan vállalná a kaszálását ennek a résznek is, meg 

kell vele beszélni. 

 

Takács Zsolt polgármester: A településen belüli fűnyírás a Baranya-csatornát nézve 

rendezett, de a településen kívül, Magyarszékig rendezetlen.  

 

Aladics Zoltán irodavezető: A Baranya-csatorna kezelőjét kell megkeresni ezzel 

kapcsolatban. 

 

Takács Zsolt polgármester: Mánfa községben 500.000 Ft-ba kerül a vállalkozó általi 5 

alkalmas fűnyírás. Sajnos közmunka program keretében nem tudja ellátni az önkormányzat, de 

ezzel az 5Ft/m2 nagyon kedvező ár, ha mi biztosítanánk a gépeket és az üzemanyagot hozzá, 

lehet, hogy még drágábban jönne ki. 

 

Takács Zsolt polgármester: Köszönöm a részvételt, 17 óra 42 perckor a képviselő-testületi 

ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt         dr. Müller József 

polgármester       aljegyző 


