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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. április 10.-én 7.00 

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

rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

Hohn Krisztina polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes. Napirend felvételére tesz javaslatot: 2. számú napirendként 

javasolja felvenni a „Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése” című napirendet, melynek 

előterjesztése kiosztásra került. A módosított napirendek elfogadására tesz javaslatot az 

alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

1. ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat 

benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása 

2. Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése 

 

Hohn Krisztina polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a napirendi 

pontok elfogadásáról. 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1./  Napirendi pont: 

ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 

tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti a 10/2017. (II.23.) számú határozat módosításának 

szükségességét. A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozat javaslatot. 

 

19/2017. (IV.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat 

benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása” című előterjesztést, 5 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 pályázat benyújtása” tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozatának 4.) 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről, összeállításáról 

a megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatása mellett gondoskodjon, és 

felhatalmazza Komló város polgármesterét mint a közös hivatal székhelyének 

feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja.  
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

2./  Napirendi pont: 

Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti a kiosztott előterjesztésben foglaltakat. A 

polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozat javaslatot. 

 

20/2017. (IV.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi 

díjtámogatási igény bejelentését tudomásul vette. Egyúttal kötelezettséget vállal arra, 

hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által 

elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati díj jogcímen meghatározott 

összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos 

adósságszolgálatra fordítja. 

 

2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

 

Több kérdés és napirend nem lévén Hohn Krisztina polgármester az ülést 07.25 órakor 

bezárta. 

Kmf. 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


