
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. július 5.-én 7.30 

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 köszöntöm a képviselőket. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 
1. Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése 

 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1./  Napirendi pont: 

Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az értékesítéssel kapcsolatos tárgyalások 

eredményét, a traktor, a pótkocsi és a tartozékok elszállításának módját, a vevő személyét 

valamint felolvassa a határozat javaslatot. 

Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük. A polgármester kézfeltartásos 

szavazást kér. 

 

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

 

38/2017. (VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta az „Traktor és tartozékai valamint a pótkocsi értékesítése” című előterjesztést, 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület elhatározza a VTZ 2048 A típusú, YLF-257 forgalmi rendszámú 

traktor, valamint tartozékai (hótolólapát és műtrágyaszóró) 1.800.000 Ft, illetve a 

Lengyel D43 típusú kéttengelyes YCD-777 forgalmi rendszámú pótkocsi 100.000 Ft, 

azaz mindösszesen 1.900.000 Ft vételáron történő értékesítését. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi adókról szóló 

12/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VI. 27.) számú 

önkormányzati rendelet utólagos vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet 

szövegében elírás történt, ezért jegyző úr a rendelet kihirdetését követően kezdeményezte a 

rendelet helyesbítését. Elmondja, hogy a helyesbített szövegű rendelet kihirdetése, valamint a 

Kormányhivatalnak történő megküldése az önkormányzati rendeletével azonos módon 

történik. Részletesen ismerteti a helyesbítés indokait és tartalmát. 

 

Több kérdés és napirend nem lévén Hohn Krisztina polgármester az ülést 08.00 órakor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


