
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. szeptember 28-án 

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

képviselő-testületi üléséről. 

 

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

Hohn Krisztina polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket és Mester Zoltánt a 

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának vezetőjét. Megállapítja, hogy a Képviselő-

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról 

2. Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 

3. Költségvetési rendelet módosítása 

4. TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása 

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (I. félév) 

7. Beszámoló a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására 

benyújtott pályázatról 
8. 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosítása és a módosított rekreációs célú földhasználati 

szerződés elfogadása 
9. Előzetes döntés Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint 

településképi rendeletének megalkotásáról 

10. Egyebek 
 

A napirendet 3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: Döntés víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e kérdésük, kiegészíteni valójuk a napirenddel 

kapcsolatban.   

 

Mester Zoltán Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának vezetője: Elmondja, hogy 

az előterjesztésben és a határozati javaslatban leírtakat teljesen korrektnek tartja. Ismerteti a 

Képviselő-testülettel a kistérségi szennyvízberuházással kapcsolatban az előzményeket, a cég 

jelenlegi álláspontját, a megállapodási javaslat okait, illetve a cég átalakításainak 

következményeit, jogszabályi változásait.   

Megkérdezi, hogy a követelést Mánfa Község Önkormányzata elismeri-e és bármilyen 

megállapodást hajlandó-e kötni a Baranya-víz Zrt.-vel a jelenlegi állapot megoldására vagy 

bírósági döntésre lesz szükséges az ügyben. A bírósági eljárás eredményeként születendő 

jogerős döntés alapján az önkormányzat ÖNHIKI vagy más típusú támogatás kérésére válhat 

jogosulttá.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy fontos arra rávilágítani, hogy 

tulajdonképpen miért alakult ki ez a helyzet, mi a valós oka annak, hogy önkormányzatnak 

fizetési kötelezettsége állt elő, valamit hogy az eszközhasználati díj milyen számítás alapján 

került meghatározásra. Felkéri Mester Zoltánt, hogy mondja el ezen információkat. 

 

Mester Zoltán Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának vezetője:  
Elmondja, hogy az akkor megkötött megállapodás értelmében az eszközhasználati díj 

lakosságarányosan 20 évre előre lett kiszámítva az üzemeltetési szerződésben rögzített képlet 

alapján úgy, hogy az a szennyvízberuházással összefüggésben ténylegesen arra a településre 

eső önrész költségét fedezze. Tájékoztatja a képviselő-testületet a díjszabás feltételeiről, 
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annak változásairól, a közműadóról, a cég törvényi változások miatti helyzetéről, és kiemeli, 

hogy ténylegesen ezek a körülmények okozták a hiányt.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat önhibáján kívül, a 

víziközmű-szolgáltatásra irányadó központi szabályozás megváltozása miatt került jelen 

helyzetbe.  Aggályosnak tartja, hogy az önkormányzattal fizettetik ki a hibás döntések miatti 

hiányt. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Javasolja a határozat kiegészítését azzal, hogy a 

képviselő-testület felhatalmazza polgármestert arra, hogy a kérdés rendezése érdekében 

folytasson további tárgyalásokat a Baranya-Víz Zrt.-vel, annak érdekében, hogy a cég 

továbbműködhessen.  

Elmondja, hogy szükséges segítséget nyújtani a cégnek a működése érdekében olyan 

formában és mértékben, amit az önkormányzat elbír. Szükségesnek tartja, hogy valamilyen 

formában megegyezés szülessen. Tájékoztatja a jelenlévőket a MÜKI támogatás feltételeiről.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi a probléma lényegét, az önkormányzat álláspontját 

valamint elmondja, hogy az önkormányzat partner abban, hogy a problémára megoldást 

találjon a Baranya-Víz Zrt.- vel, a jó kapcsolat megtartása érdekében. 

Megkérdezi, hogy dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző a határozat kiegészítési javaslatával 

együtt elfogadhatónak tartja-e az előterjesztésben leírt határozatjavaslatot, amennyiben igen 

kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a kiegészített határozat javaslatot. 

 

42/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat  
 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Döntés víziközmű-

szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról” című előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat rendkívüli kiegészítő 

működési támogatás iránti pályázat benyújtására nem jogosult. A Baranya-Víz Zrt. 

által 2017. júniusban közölt – a 2015. és 2016. évi eszközhasználati díj követelés 

önmagában a támogatás feltételeinek nem felel meg (mivel az nem jogerős bírósági 

végzésen alapul). Mindezeket figyelembe véve megállapítja továbbá, hogy tárgyéven 

belül ennek a követelésnek a kiegyenlítésére Mánfa Község Önkormányzatának nincs 

módja, és ezért az előterjesztés mellékletét képező megállapodást sem tudja elfogadni 

és aláírni. 

2. A képviselő-testület kimondja, hogy Mánfa Község Önkormányzat önhibáján kívül, a 

víziközmű-szolgáltatásra irányadó központi szabályozás megváltozása miatt került 

jelen helyzetébe, és a víziközmű-szolgáltató működésének fenntartása, illetve a 

feladat-ellátás zavartalan biztosítása érdekében kényszerült a bérleti és 
eszközhasználati díjak csökkentése mellett dönteni.   

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérdés rendezése 

érdekében további egyeztetéseket folytasson. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

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

jóváhagyása 

 

Hohn Krisztina polgármester: Kiosztja az előterjesztést.  

 



 3 

Mester Zoltán Baranya-Víz Zrt. Komlói kirendeltségének vezetője: Tájékoztatja a testület 

tagjait, hogy minden évben szeptember 30-ig kell benyújtani a Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatalhoz, de szükséges az önkormányzat 

jóváhagyása is mivel a GFT Mánfa települési hálózatra is tartalmaz feladatokat. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Az előterjesztés táblázatai alapján ismerteti, hogy Mánfára 

milyen beruházás van tervezve, milyen forrásból és melyik évre várható. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

43/2017. (IX.28.)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 1-6. 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.  

 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős:   Csollák István cégvezető 

 

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

jóváhagyásához szükséges, összesen 711,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj 

fedezetét biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésben szereplő egyéb dologi 

kiadások terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről intézkedjen, 

valamint az előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor vezesse át.  

 
Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

3. Napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítása 

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés 

alapján a költségvetés fő összegeinek változásairól, megnövekedésének okairól, a megérkezett 

pályázati támogatásokról, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos 

pályázat jelenlegi helyzetéről.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 

8/2017. (IX.29.) sz. rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 

(III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (IX.29.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (III.9.)  

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 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A község 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint: meghatározott 2017. évi költségvetés fő előirányzata:  

 

a./ bevétel főösszege: 148.994.126 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 149.913.438 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege 919.312 Ft 

 

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalékot) a 3. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint: 

a./ bevétel főösszege: 44.471.748 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 45.391.060 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege: 919.312 Ft 

 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 

a./ bevétel főösszege: 104.522.378 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 104.522.378 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege:  0 Ft 

 

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

előirányzatok az alábbiak: 

 

1. személyi jellegű kiadások 34.996.123 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok  5.373.510 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 32.969.978 Ft 
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4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  45.391.060 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 31.182.767 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 5 főben állapítja meg 

8. közfoglalkoztatottak éves létszámát  35 főben állapítja meg. 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

 

2. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

 

A költségvetés tartaléka 6.246.496 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 6.246.496 Ft 

 - működési általános tartalék                0   Ft” 

 

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2017. szeptember 28. 

 

dr. Vaskó Ernő         Hohn Krisztina 

címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

benyújtás 

 

Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát. Megköszöni Komló 

Város Önkormányzatának a pályázat elkészítését és az együttműködést.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

44/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „A helyi identitás és 

kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16)” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 

jóváhagyja a „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című 

pályázat benyújtását.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 

és a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 

jóváhagyja a   „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című 
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támogatási kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás megkötését. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 

önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 

megtárgyalja.  
 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

5. Napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti a napirenddel kapcsolatos tudnivalókat, 

tapasztalatokat. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

45/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2018. évi Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást és az alábbi határozatot 

hozza: 
 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére, annak továbbítására a 

Támogatáskezelő részére. 
 

Felelős:           Hohn Krisztina polgármester 

Határidő:       2017. október 3. 

 

6. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (I. félév) 

 

Hohn Krisztina polgármester: Beszámol az első félévben meghozott lejárt határidejű 

határozatok jelenlegi állásáról. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

3 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozat javaslatot. 
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46/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az I. félév lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

 

7. Napirendi pont: Beszámoló a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról 

 

Hohn Krisztina polgármester: Beszámol a pályázat részleteiről, az igényelt támogatás 

elnyerése esetén megvalósuló fejlesztésekről – nagyterem ablakainak cseréje, világítás 

korszerűsítése – valamint az eszközbeszerzésről – hangosítás bővítése, kamera beszerzése – a 

pályázat tervezett költségvetéséről. 

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

47/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

  

A képviselő-testület a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására benyújtott pályázatról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

8. Napirendi pont: 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosítása és a módosított rekreációs 

célú földhasználati szerződés elfogadás 

 

Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, valamit a bérleti 

szerződés főbb pontjait. Elmondja, hogy a kiskertbérlők többsége visszaküldte válaszát, 

amiben további kertbérlési szándékukról nyilatkoztak.  

A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

48/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „2/2015 (II.18.) sz. 

határozat módosítása és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása” 

tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a „Rekreációs célú földterületek kijelöléséről” tárgyú 2/2015. 

(II.18.) számú határozatban felsorolt ingatlanokat kiegészíti az alábbi helyrajzi számú 

ingatlanokkal: 

„mánfai 0452 hrsz.   25471 m
2  

legelő  

  mánfai 0598/21 hrsz.  3371 m
2
  gyümölcsös” 

A 2/2015. (II. 18.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

2. A Képviselő-testület a 35/2017 (VI. 26.) sz. határozattal jóváhagyott, kiskertek 

használatára vonatkozó bérleti szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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9. Napirendi pont: Előzetes döntés Mánfa Község Településképi Arculati 

Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotásáról 

 

Hohn Krisztina polgármester: Felkéri dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőt ismertesse a 

napirendi pontot. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, a kapcsolódó jogi 

szabályokat, a Településképi Arculati Kézikönyv szerepét és tartalmát a település tekintetében, 

elkészítésének menetét és részleteit. 

 

Hohn Krisztina polgármester: A polgármester kézfeltartásos szavazást kér. 

 

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

 

49/2017. (IX.28.)sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta az „Előzetes döntés 

Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

megalkotásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 
1. A képviselő-testület Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyve, valamint 

Településképi rendeletének elkészítését határozza el, és ennek érdekében felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ennek előkészítéséhez szükséges egyedi beszerzést egyszerűsített 

beszerzési eljárás keretében, három ajánlat bekérése mellett folytassa le. Felhatalmazza 

továbbá, hogy ezzel összefüggésben a szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a tervezési 

munkát megrendelje. 

 

2. A képviselő testület az 1. pontban meghatározott célra összesen 1.000.000,- Ft-ot biztosít 

a 2017. évi költségvetés „Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása” 

előirányzat terhére.  

 

3. A képviselő-testület a készülő településkép védelmi eszközök lakossággal, 

érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 

10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IV. sz. függelékében 

szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a polgármestert, hogy az 

egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.  

 

4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a 

településkép védelmi eszköz dokumentumait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

10. Napirendi pont: Egyebek 

 

Hohn Krisztina polgármester: Beszámol az elmúlt időszakban az önkormányzat és a civil 

szervezetek által megtartott rendezvényekről, kiemelten a 2017. július 8-i Szent István 

Nyomában Hagyományőrző Fesztiválról, és a III. Retró Szüreti Fesztiválról. 

Elmondja, hogy új katolikus – nagyon segítőkész és együttműködő – papja van a 

településnek. Felajánlás érkezett arra vonatkozóan, hogy a templomnál lévő faágakat, ami a 

templom tetőszerkezetét veszélyezteti, ingyen megmetszik. A későbbiekben ezeket a fákat is 

bevizsgálják, hogy milyen állapotban vannak, szükséges-e a kivágásuk vagy sem. Beszámol 

az Atya, plébánia épülete és a templommal kapcsolatos terveiről. Az általa tervezett 

programokról, (táborok, lelki gyakorlatok újraszervezéséről, rendszeres misék megtartásáról). 
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Takács Zsolt képviselő: Érdeklődik a kultúrház bérleti díjairól, a terem bérlésének 

feltételeiről. 

 

Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a terem bérlésére vonatkozó tarifákról, 

feltételekről. 

 

Hurtonné Rácz Mária képviselő: Köszönetet mond a III. „Retró” Szüreti Fesztivál sikeres 

megszervezéséhez és javasolja, hogy a jövőben az önkormányzat varrasson ruhákat a 

rendezvényre.  

 

Hohn Krisztina polgármester: Köszöni és támogatja a javaslatot.  

 

Több kérdés és napirend nem lévén Hohn Krisztina polgármester az ülést 19.20 órakor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

Hohn Krisztina        dr. Vaskó Ernő   

    polgármester       címzetes főjegyző 


