
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. augusztus 22-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 köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 

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

 

Napirendi pontok: 
1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához 

2. Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős 

önkormányzatainak képviseletéről 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1./  Napirendi pont: 

Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a pályázattal 

kapcsolatos további információkat.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

39/2017. (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Forrás biztosítása 

szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázatot nyújtson be a Magyar 

Államkincstár Ebr42 rendszerében, 69 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlására legfeljebb 

90.000,- Ft önerő biztosításával, és a szállítási költség vállalásával, mindösszesen 

legfeljebb 200e Ft összegben, amelyhez a szükséges forrást a költségvetési rendelet egyéb 

szociális természetbeni és pénzbeli ellátások előirányzata terhére biztosítja.  
 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor vezesse át. 

 

                Határidő: Értelem szerint  

                Felelős:     Hohn Krisztina polgármester  

                                  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

2./  Napirendi pont: 

Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős 

önkormányzatainak képviseletéről 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat.  

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

szavazást kér. 

 

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

 

40/2017. (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Megállapodás Komló 

Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak 

képviseletéről” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
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1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a 11-33923-1-

007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 megnevezésű, valamint a 21-26408-2-007-00-

00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói kistérségi szennyvízelvezető 

víziközmű-rendszerekre vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2068-1 (2017) és VKEFFO_2017/2074-1 (2017) 

ügyiratszámú levelek és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően az 

ellátásért felelős önkormányzatokkal létre kívánja hozni a "Megállapodás a 11-33923-1-007-

01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-

rendszeren ellátásának biztonsága érdekében", valamint a "Megállapodás a 21-26408-2-007-

00-00 hivatali azonosítóval rendelkező II.24 megnevezésű, Komló Város és kistérségi 

szennyvízelvezető víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című 

megállapodásokat. 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, és a többi érintett településnek javasolja, hogy mindkét, a 

fentiekben megjelölt víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Komló Város 

Önkormányzata lássa el. 

 

2. Az ellátásért felelősök a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 

megnevezésű, Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren fennálló 

tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint 

rögzítik: 

 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 35.785.195,-Ft Tulajdoni aránya: 0,92% 

Komló település nettó könyv szerinti értéke: 2.819.544132,-Ft Tulajdoni aránya: 88,52% 

Liget település nettó könyv szerinti értéke: 60.768.254,-Ft Tulajdoni aránya: 1,42% 

Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 94.196.935,-Ft Tulajdoni aránya: 1,99% 

Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 142.074.557,-Ft Tulajdoni aránya: 3,32% 

Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 87.817.143,-Ft  Tulajdoni aránya: 2,47% 

Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 37.800.891,-Ft Tulajdoni aránya: 1,36% 

 

A 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói 

kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában: 

 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 120.944.374,-Ft           Tulajdoni aránya: 7,29% 

Komló település nettó könyv szerinti értéke:183.478.221,-Ft                  Tulajdoni aránya: 17,28% 

Liget település nettó könyv szerinti értéke: 141.572.748,-Ft                    Tulajdoni aránya: 7,78% 

Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 377.904.536,-Ft   Tulajdoni aránya: 20,81% 

Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 423.777.994,-Ft           Tulajdoni aránya: 26,46% 

Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 302.305.524,-Ft                    Tulajdoni aránya: 11,32% 

Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 139 528 343,-Ft      Tulajdoni aránya: 9,06%  

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, és utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1-2. számú 

mellékleteit képező 1. pontban körülírt megállapodások polgármester által történő aláírását.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

 

Több kérdés és napirend nem lévén Hohn Krisztina polgármester az ülést 08.10 órakor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


