
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2020. szeptember 23-án 17 

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 17 óra 00 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv 

rögzítése videokamerával történik. 

 

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

meghívóhoz képest nem változik.  

 

Megérkezett Mester Zoltán üzemigazgató úr is, aki jelezte, hogy előfordulhat a késése, de úgy 

látom időben megérkezett, így a napirendek változtatására nincs szükség. 

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

2. Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 

3. Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

5. Alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása 

6. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

7. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és 

Ügyrendje módosításának jóváhagyása 

8. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési 

telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos 

tájékoztatás 

9. Egyebek 

 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

Takács Zsolt polgármester: Egy két dolgot kellett bevezetni, a 30.000 Eurós adományt, az 

idegenforgalmi adó elmaradását a vírushelyzet miatt, illetve a gépjármű adó. Visszafizetésre 

került a 43.000.000 Ft a pályázatunk kapcsán a Magyar Államkincstárnak is. 

 

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

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

alábbi rendeletet: 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2020. (IX.24.) 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: 173.820.462 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 173.820.462 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: 95.494.802 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 95.494.802 Ft-ra 

módosul 

c./ többlet összege:  0 Ft 

 

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

előirányzatok az alábbiak: 
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1. személyi jellegű kiadások 32.136.466 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 4.399.714 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 32.569.420 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  78.325.660 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 26.389.202 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 6.988.189 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 6.988.189 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

 

3. §  

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Mánfa, 2020. szeptember 23. 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

 címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont: Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel üdvözlöm tehát Mester Zoltánt, kérem, ha bárkinek 

kérdése van tegye fel üzemigazgató úrnak. 

 

Mester Zoltán üzemigazgató: Különösebb kiegészíteni valóm nincs, köszönöm. 

 

Takács Zsolt polgármester: Láthatjuk az előterjesztésben, hogy elég sok helyen szerepel a 

forráshiány. 

 

Mester Zoltán üzemigazgató: Igen, a szennyvizesben van, az ivóvizesben is egy kicsi. 
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Takács Zsolt polgármester: Nem ide tartozik, de megérkezett az Ivó- és csatornavíz lakossági 

támogatás, ami kevesebb a tavalyi évhez képest, ez jelent ránk nézve valami változást? 

Mester Zoltán üzemigazgató: A lakosságot ez nem érinti, a cégeket fogja, ebben az esetben a 

tulajdonos önkormányzatokat is. Ez azt jelenti, hogy a félévkor még elfogadott üzleti tervhez 

képest még volt megtakarítás, ahogyan ez megjelent mindjárt 60.000.000Ft-al rosszabb lett, 

mert, hogy annyival kevesebbet kaptunk, az előzőhöz képest 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: A nagy állami cégek most kaptak 3,5 milliárd forintot az 

országvédelmi alapból. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Ekkortól elkezdve összességében elmondható, hogy a viziközmű 

rendszer átalakítása óta, legalább 20-30 milliárd forintot belepumpáltak az állami cégekbe, az 

összes többi cég tekintetében, pedig a kivéreztetés zajlik. 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelet-tervezetet. 

 

34/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Viziközmű-

szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a 

alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 

éves időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-4. sz. mellékletekben 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű 

birtoklásából és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó 

fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert 

támogatások szolgálhatnak. 

 

3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása 

során felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében 

és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Mánfa Község Önkormányzatát 

képviselje. Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési 

Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon nyújtsa be, az alábbi szolgáltatói és 

MEKH azonosítószámokkal: 

- Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója ivóvíz: II.1 

- Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója ivóvíz:  11-26408-1-007-00-00 

- Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója szennyvíz: II.24 

- Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója szennyvíz: 21-26408-2-007-00-00 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Csollák István cégvezető 



 5 

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági 

jóváhagyásához szükséges, Mánfa községre eső összesen 4.191, - Ft összegű hatósági 

díjak fedezetét biztosítja az idei évben esedékes 2019. évi víziközmű bérleti díj terhére. 

 

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a hatósági díjakkal kapcsolatos előirányzat változást a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át. 

 

6. A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak 

határidőre történő megfizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetési rendelet átvezetése) 

   Mester Zoltán üzemigazgató (hatósági díjak megfizetése) 

 

3. Napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

Takács Zsolt polgármester: Az előterjesztést Székely Andrea készítette, meghívott 

vendégünk Dunai György elnök úr. Üdvözlöm. A Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete ezt a mai napon 15 órakor tárgyalta és elfogadták. Közigazgatási szerződés 

lett az új neve. 

 

Dunai György MRNÖ elnök: Köszönöm, nekünk az Andrea mindent érthetően elmondott, 

tartalmi változás nincs a szerződésben. 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

35/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

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

együttműködési megállapodás felülvizsgálata című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a közigazgatási szerződést a mellékelt formában jóváhagyja. 

 

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

szerződés aláírására. 

 

3. Utasítja a jegyzőt a szerződés szervezeti és működési szabályzatban történő 

átvezetésére. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Takács Zsolt  polgármester 

  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
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4. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Takács Zsolt polgármester: Nem akarom felolvasni mindet, ha bármi kérdésetek van, kérlek 

tegyétek fel. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér, a javaslatról és a módosításról egyben. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

36/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót. 

 

Határidő: Értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt polgármester  

 

 

5. Napirendi pont: Alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása 

 

Takács Zsolt polgármester: A 2019. október 22-én tartott alakuló ülésnek titkos szavazással 

Pál Zsolt képviselő került megválasztásra alpolgármesternek. Akkor nem került megállapításra 

részére tiszteletdíj és most javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 120.000 Ft/hó tiszteletdíjat 

állapítsunk meg alpolgármester úrnak, melyhez 15% költségtérítést lehet igénybe venni. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: alpolgármester úr is kell, hogy szavazzon, mivel 3-an 

vannak jelenleg a képviselő-testületben. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

37/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta az Alpolgármester 

részére tiszteletdíj megállapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Pál Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

2020. október 1. napjától bruttó 120.000 Ft/ hó, költségtérítését bruttó 17.500 Ft/hó 
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összegben állapítja meg. A megállapított összeg fedezete a személyi juttatások, 

valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak megtakarítása. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés betervezéséről a 2021-2024.évi 

költségvetési rendeletek összeállítása során gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. október 1.;  

  soron következő költségvetési rendelet módosításkor 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

6. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester: 5 dolog lett beemelve az SZMSZ mellékletébe, a kormányzati 

funkciókhoz. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ezekkel foglalkozunk, létező tevékenységek, amire kell 

hogy tudjanak könyvelni a pénzügyön, ezért kell, hogy bent legyenek. 

 

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

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot 

 

38/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22) sz. önkormányzati I/A számú függelékének helyébe 

jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti függelék lép.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

    dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

7. Napirendi pont: A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. 
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Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs.  

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot 

 

39/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a címzetes főjegyző előterjesztésében – 

megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

8. Napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 

kódszámú, "Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról 

utólagos tájékoztatás 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Ez a Bánusz féle terület? 

 

Takács Zsolt polgármester: Igen, itt azért elmondom, hogy úgy került ez ilyen gyorsan a 

napirendre, hogy személy szerint Hoppál Péter képviselő úr szólt, hogy van a rendezvényekre 

plusz keret, amit a Szüreti bálra is igényeltünk a másik, pedig ez lenne, erre igényelnénk. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a határozatban 

megelőlegezésről van szó, konkrétan nem került beírásra a fedezet, abban az esetben, ha év 

végéig a pályázat nem nyerne, nem lenne elszámolható ez a költség, akkor végleges 

előirányzatot mögé kell majd tenni. Most jelen állapot szerint az önkormányzatnál egyéb dologi 

előirányzatra betervezet keret terhére ezt meg tudjuk előlegezni, ez egy igénybe vett 

szolgáltatás ez a tervezés, de hogy ha ez nem lesz elszámolható, akkor ugye mivel terv készül, 

ennek a végleges fedezetének annak a pályázati alapnak kell lenni, ami már fejlesztési kiadás. 

 

Takács Zsolt polgármester: Ezt akkor is meg kell valósítani, ha nem nyer a pályázat? 

 

Aladics Zoltán irodavezető: A terv meglesz, csak annak a végleges forrása akkor derül ki, ha 

nyer vagy nem nyer. 

Tehát lehet módosítani kell majd később ezt a határozatot. 

 

Takács Zsolt polgármester: Üdvözlöm Nagyné Stumpf Adrienne képviselőt, aki idő közben 

megérkezett. Tájékoztatja a 8. számú napirendben elhangzottakról. 
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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 

 

40/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta „a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési telek kialakítása, 

közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás” című előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési telek kialakítása, közművesítés" 

megnevezésű projekt benyújtását. 

 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden 

további nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. 

 

3) Felkéri a polgármester, hogy a pályázattal kapcsolatos változásokról a képviselő-

testületet tájékoztassa. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: A képviselőkkel beszéltük már, hogy mivel maradtak el 

rendezvényeink, rendezzük egy főző versenyt. Az október 17-ei dátumot írtam fel, mit szóltok 

ehhez, megfelelő lenne e, sátor, sörpadok és a kis Tambinak is szóltam, ő zenélne, valamint 

pénzügyileg kérdezem Aladics Zoltán irodavezető urat, hogyan valósítható meg? 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Önkormányzati rendezvény esetén lényeges, hogy mekkora 

keretösszegből kívánják megrendezni a főzőversenyt, ha ez megvan akkor megnézzük rá a 

fedezetet. 

 

Konyári Zsolt képviselő: Az önkormányzat támogatná akkor az egészet, igaz? 

 

Takács Zsolt polgármester: 3-5 fős csapatok lennének, kb. 2 kg húst biztosítana az 

önkormányzat. Nézünk egy becsült költséget és átbeszéljük a képviselőkkel. 

 

Még egy dolog, amit szeretnék megbeszélni. Elmaradt a mai napon a posztumusz díjak átadása, 

amit tarthatnánk akkor október 23-án az ünnepség előtt, ünnepélyes képviselő-testületi ülés 

tartásával, ahol más napirendi pont nem lenne. Az időpontot kell megbeszélnünk, hogy ezen a 

napon délelőtt vagy délután legyen az átadás. 
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dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Szükség van határozathozatalra azzal kapcsolatban, hogy 

október 23-án kívánja átadni ezeket a díjakat a Képviselő-testület, ugyanis az előző 

határozatban rögzített volt az időpont, amit most módosítani kell. 

 

Takács Zsolt polgármester: Kérem a képviselő-testületet kézfeltartással szavazzunk a díjak 

átadásával kapcsolatban. 

 

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

határozati javaslatot 

 

41/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a „2020. évi kitüntetésekről szóló 14/2020. (III.4.) számú határozatot 2.) 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a 2020. október 23. napján tartott 

megemlékezés keretében rendezett ünnepélyes képviselő-testületi ülésen adja át. 

 

A 14/2020. (III.4.) számú határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Határidő: 2020. október 23.  

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Takács Zsolt polgármester: Nekem egyéb dolog nincs ezen a napirenden belül, kérdezem van e 

bárkinek kérdése, észrevétele, mondandója az egyebek napirendi pontban. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: A Szilos közben többen szóltak a késő esti favágás miatt, amit az utcán 

végez az egyik lakó. 

 

Takács Zsolt polgármester: Voltan fent és beszéltem az illetővel és megígérte, hogy 10 napon 

belül a maradék fát összevágja és onnan elviszi és többet nem hoz oda, csak engedéllyel. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: Az illető egyik szomszédja is jelezte felém ezt a problémát, hogy este 

10 órakor még vágják a fát. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ez önmagában szabálysértés, amiről beszélük. Fel kell venni 

videókamerával és a járási hivatalhoz eljuttatni. Rögzíteni kellene valahogy. 

 

Takács Zsolt polgármester: Ígéretet tett az illető, hogy 10 napon belül a fát el fogja onnan vinni. 

Ha már szóba került a Szilos köz, elmondom, hogy a mai napon Andreával és Renátával kint voltunk 

azon az önkormányzati tulajdonú területen, amely megvásárlására kérelem érkezett. A kérelmező 

területe egészen a völgy aljáig tart, a megvásárolni kívánt önkormányzati terület a völgytől kifelé, 

lényegében egy domb. Ott legelnének a birkák. Most jelenleg kettő van neki, picit bővítené az 

állományt. Mivel nincs közterületi kapcsolata ennek a területnek, ezért építkezni nem lehet ott. 

 

Nagyné Stumpf Adrienne képviselő: A szabadtéri kondiparkról érdeklődnék, az, hogy áll? 

 

Takács Zsolt polgármester: Minden hónapban telefonálok nekik. Megnyertük, de ez úgy 

működik, hogy a minisztériumból megkapja 3 önkormányzat a pénzt, ahol átadják a munkaterületet 

és elkezdik a sport parkot építeni és ez így megy sorban. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy sajnos 

még nem kerültünk sorra. 

 

Pál Zsolt alpolgármester: A Borostyán úton, ahol voltunk megnézni az utat a sérült gyermek 

otthonánál, hogyan tudunk akkor segíteni? 
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Takács Zsolt polgármester: Összefoglalva, van egy sérült gyermek a faluban, akit minden héten 

bentlakásos iskolába visznek Budapestre hétfőn és pénteken hozzák haza és a betegszállító annyira 

nehezen tud oda állni, hogy a nagy árok miatt annyira balesetveszélyek a kerekesszék behelyezése 

a betegszállítóba, hogy változtatnunk kell ezen. A mély árkot le kellene fedni. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: A műszaki iroda egyik kollegájának meg kellene néznie, 

hogyan lehet lefedni, milyen költséggel, aztán el kell dönteni a finanszírozást.  

 

Takács Zsolt polgármester: Már kértünk is ajánlatot kazánlemezről. Akkor ebben az ügyben 

egyeztetünk a műszaki irodával. 

 

Dunai György MRNÖ elnök: A Tisztelt Képviselő-testület figyelemmel kíséri a munkánkat, amit 

csinálunk, egy teljesen más, intenzív roma közéletet élünk itt a faluban és a főzőversenyről jut 

eszembe, hogy polgármester úr a példa arra, hogy mondta, hogy a mi főzőversenyünkön elég sok 

ember volt. Kicsit dicsekednék az Irodalmi klubunkkal is, végre sikerült megcsinálnunk, az 

emberekkel, mánfai lakosokkal összehangolva. 

Azt szeretném kérdezni, hogy népi gyógyászatot hogyan tudnánk csinálni. Azt tudom, hogy mint 

roma önkormányzat ezt nem tudjuk megvalósítani, de civil szervezettel megvalósítható e? 

Röviden mondanám, lennének gyógytornászaink, gyógymasszőreink és ezeket gyógynövényekkel 

vegyítve szeretnénk csinálni, mint amit a Kalkuttai Szent Teréz csinált Indiában, csak a szegényebb 

változata ennek. Szeretnénk ezt Mánfán megvalósítani. Kicsit a jövőbe tekintve, ha ez működne 

akár egy gyógyvizes forrással tudnánk fokozni ezt. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Alapvetően ezek természetgyógyászati meg nem orvosi 

engedéllyel rendelkező tevékenységek. Masszázst bárki, akinek meg van a végzettsége akár egyéni 

vállalkozóként is végezhet, de szolgáltatásként. Az is előfordulhat, hogy akár pályázni is lehet. Az 

biztos, hogy az egykori nevén az ÁNTSZ-szel egyeztetni kell minden féle képpen, mely 

tevékenységekhez, milyen engedélyekre van szükség. 

Nagyon széles kört sorolt most fel Ön, gondolják végig pontosan mi az, amit csinálni szeretnének. 

Az önkormányzat adhat természetesen helyet, segítséget. 

 

Aladics Zoltán irodavezető: Ami az állami támogatás terhére elszámolható. Nagyon szigorú az 

elszámolási rend. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Természetesen figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 

törvényre. Javaslom tehát, hogy pontosan tisztázzák mi az, amit szeretnének csinálni, az 

egészségügyi engedélyezés folyamatát is végig kell járni és utána ez akár minta programként is 

működhetne. Akár munkaügyi központon keresztül, valamint megyei roma önkormányzattól 

támogatást szerezve. 

 

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

mindenkinek a részvételt majd az ülést 17 óra 46 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Takács Zsolt        dr. Vaskó Ernő 

polgármester                  címzetes főjegyző 


