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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. március 4-én 17.00 

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 2019. évi képviselő-testületi ülések számát, a hozott határozatok és rendeletek 

számát. Beszámol a 2019. évi adóbevételről. Elmondja, hogy a 2018. év és a 2019. év közötti 

adóbevétel csökkés indoka, hogy egy kiemelt adózó a törvényeknek megfelelően egy 

kedvezőbb adóalap megállapítási módszerrel élt, egy másik kiemelt adózó pedig kivonult 

Mánfáról. Jó eséllyel ez az adókiesés a jövőben a napelemparkból származó adóbevételekkel 

pótolhatók. Elmondja a 2019. évi záró, és a 2020. március 4. napi önkormányzati bankszámla 

egyenleget. Ismerteti a 2019. 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 2020.évi 

közfoglalkoztatási program fő adatait. 

 

Megköszöni a figyelmet és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Szabó György lakos: Elmondja, hogy több dolgot szeretne megemlíteni. Javasolja, hogy a 

Mánfán szervezett rendezvények népszerűsítését jobban elősegíthetné akár egy honlapon akár 

a Facebook közösségi oldalon létrehozott napi szinten felügyelt és aktualizált oldal 

működtetése, amelyen nem csak a rendezvények, de a Mánfát érintő egyéb kérdések, 

aktualitások is közzétételre kerülhetnének. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elnézést kért az aktualitások hiányossága miatt és ígértet tett arra, 

hogy Mánfa község holnapja aktualizálásra kerül és törekedni fognak ezentúl a rendezvények 

és a lakosságot érintő egyéb kérdések közzétételére. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ezek az internetes felületek rendelkezésre 

állnak, és az aktualizálás meg fog történni, valamint folyamatosan karban lesz tartva. 

 

Szabó György lakos: A közlekedési táblákról érdeklődik. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy amint a költségvetés elfogadásra kerül rögtön 

intézkedni tudnak e kérdéskörben. 

 

Szabó György lakos: Elmondja, hogy látott egy táblát a buszmegállónál, ami azóta eltűnt. 

 

Takács Zsolt polgármester: Néhány szülő, akik gyermekeiket a buszmegállóba vitték vagy 

hozták jelezték, hogy többször előfordult már, hogy autósok állnak meg ott, aminek 

következtében a gyermekeknek az úton kellett kiszállniuk. A szülőknek megígérte, hogy a 

pályázatból biztosít az önkormányzat táblát, sőt zsákutcát jelző táblára is van igény egy utcánál, 

mert előfordul, hogy az oda betérő autók úgy fordulnak vissza, hogy egy portára a nyitott kapun 

betolatnak és ezt a tulajdonos már nem nézi jó szemmel. 
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Pál Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy a buszmegállók le vannak szabályozva, hogy mi 

lehet buszmegálló, csak úgy egy táblát nem lehet kihelyezni, mivel a közút és a buszmegálló 

között szinteltérésnek kell lennie és ott ilyen nincs. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy egy belterületi útnál semmilyen előírás nincs a 

buszmegállóra vonatkozóan, külterületi úton igen. 

 

Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Komlón a Mecsekfalui útnál 

pontosan ilyen a buszmegálló, hogy nincs szintkülönbség a közút és a között.  

 

Szabó György lakos: Megkérdezi, hogy hová lett a tábla, ami kint volt? 

 

Takács Zsolt polgármester: Az említett szülők egyike egy olyan cégnél dolgozik, hol egy 

pályázaton éppen buszmegálló táblákat gyártottak és maradt egy két táblájuk. Elmondtam neki, 

hogy az Önkormányzat akár onnan is megvásárolhatja majd a táblákat, amely hatására ők ki is 

helyezték már azt a táblát, amit egyébként még nem vásároltunk meg. Tájékoztattam őket arról, 

hogy ennek nem ez a menete, így a tábla bevételre került. Ebben az ügyben még tárgyalnunk 

kell, hogy kell e oda az a tábla. 

 

Szabó György lakos: Véleménye szerint kell oda a buszmegállót jelző tábla. A következő 

kérdése az elromlott a sebességmérő, amely Mánfa elején található, van e rá lehetőség, hogy 

megjavítsák. 

 

Takács Zsolt polgármester: Elmondja, hogy már utána járt a dolognak, sajnos a javítása 

nagyon magas összegbe kerül. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ismerteti, hogy Mecsekjánosiban ugyan ez a helyzet áll 

fenn, cserélni lehetne, de nagyon drága. 

 

Szabó György lakos: A következő észrevétele a Mánfai templom és környékén lévő egyre több 

szemét, zöldhulladék, építési törmelék. 

Elmondja, hogy ez a hídon átmenve balra a falu felé, kb. 200 méter hosszan kupacokban 

található. 

Egy másik észrevétele a csapadékvíz elvezetéssel lenne, a víz nem a csapadékvíz elvezető 

árokba folyik, hanem az úton keresztben vagy valamelyik oldalán és a Német utca 

kereszteződése ilyenkor használhatatlan. 

 

Takács Zsolt polgármester: Meg fogják vizsgálni ezt a csapadékvíz elvezetés problémát is. 

A zöld hulladék elszállításával, tárolásával kapcsolatban elmondja, hogy nem találnak már új 

területet a zöldhulladék tárolására. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az tudni kell, hogy a zöld hulladék is 

hulladék és annak az elhelyezését megfelelően kell biztosítani és annak az költsége jelentős 

összeg. 

 

Takács Zsolt polgármester: Felvette a kapcsolatot egy Szabó Barnabás nevű emberrel, aki az 

eon vállalkozója és elmondta neki, hogy az eonnal járják a területeket és a villamosvezetékekre 

nőtt ágak levágását végzik majd ledarálják azokat és ígéretet tett arra, hogy ezzel a darálóval a 

zöldhulladékokat a községben ledarálja egy évben kétszer, olyan helyeken, ahol nem 

megközelíthető a terület. A másik, amit ez ügyben tudnak tenni, hogy a közmunkaprogram 

keretében volt lehetőség eszközbeszerzésre és egy olyan darálót pályáztunk meg, amely 5 cm 
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átmérőig bedarálja a zöldhulladékot. Ennek költsége 200.000 Ft + ÁFA volt, nem egy nagy 

teljesítményű gép, de segítség lehet a kisebb ágak ledarálásában. 

Emellett ötleteket vár és kér is mindenkitől, aki tudja hová lehetne esetleg még szállítani ezeket 

a zöldhulladékokat. 

 

Szabó György lakos: Megköszöni a válaszokat.  

 

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

Több kérdés és felvetés nem lévén a közmeghallgatást 17.40 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

   Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző  


