JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 7-én 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 a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pontok:
1.
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2.
Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a
Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának
módosítása
3.
Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv
4.
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Ügyrendjének módosítása
5.
Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról
6.
Egyebek
A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
1. Napirendi pont: 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Hohn Krisztina polgármester: Összegzi az előterjesztés tartalmát, a költségvetés fő
módosításait, továbbá a határozat meghozatalának okait.
A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a kiegészített határozati javaslatot.
56/2017. (XII.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „2017. évi
költségvetési rendeletmódosítási javaslat” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtása és
zárása során – a Mazda tehergépkocsi 2018. évi cseréjének megalapozása érdekében – a 2017.
évi tárgyévi eszközértékesítési bevételek, a 2016. évi maradvány fel nem használt része, a
segély megtakarítás összege maradványként, lehetőség szerint részben, vagy egészében
alszámlán kerüljön átvitelre 2018-ra.
A maradvány átvitele és elkülönítése nem veszélyeztetheti a 2017. évi állami támogatások
elszámolását.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Hohn Krisztina polgármester

Hohn Krisztina polgármester: A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
10/2017. (XII.8.) számú rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10./2017. (XII.8.) önkormányzati
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2017. (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:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege

154.719.751 Ft-ra
155.639.063 Ft-ra
919.312 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási,
fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) 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:
110.248.003 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:
110.248.003 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege:
0 Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt
előirányzatok az alábbiak:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás
speciális támogatások
egyéb kiadások
költségvetési létszámkeret
közfoglalkoztatottak éves létszámát

40.129.197 Ft
6.175.843 Ft
33.040.478 Ft
45.391.060 Ft
0 Ft
30.902.485 Ft
5 főben állapítja meg
35 főben állapítja meg.

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7.

§

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
A költségvetés tartaléka 4.920.112 Ft, melyből:
- működési céltartalék
- működési általános tartalék

4.920.112 Ft
0 Ft”
8.

§

A költségvetési rendelet 7.§ az alábbi új (10) bekezdéssel egészül ki:
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az év végéig a módosított
előirányzatokhoz képest realizálódó többletbevételek és kiadási előirányzati megtakarítások
terhére - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az év végéig ismertté váló többlet
kiadások teljesítésére azzal, hogy az esetleges 2018. évi esedékességű kifizetések előre hozott
teljesítése nem veszélyeztetheti a költségvetés egyensúlyát, illetve a hiány részmérlegek
közötti átcsoportosítással történő rendezését.
Felhatalmazza a polgármestert a következő évi eszközbeszerzéseket megalapozó tartalék
képzésére a tárgy évi költségvetés többlete és a fel nem használt korábbi évi maradvány
terhére.
9.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2017. december 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester
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2. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködési megállapodásának módosítása
Hohn Krisztina polgármester: Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat.
Megkérdezi a jelenlévő Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: MRNÖ)
képviselőit, hogy van-e bármiféle kiegészíteni valójuk a napirenddel kapcsolatban.
Tábor József Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Egyetért az
együttműködési megállapodás tartalmával. Elmondja, hogy a régi megállapodással
ellentétben, az új nem tartalmazza, hogy előzetes egyeztetés alapján az MRNÖ igénybe veheti
a kisbuszt. Ezt a rendelkezést hiányolja a jelenlegi megállapodásból.
Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy a jogszabálynak megfelelően került az új
megállapodás elkészítésre, így a felvetett hiány kimaradt a megállapodásból, de természetesen
a kisbusz továbbra is rendelkezésére áll az MRNÖ részére.
Tábor József Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Megkérdezi, hogy az
MRNÖ elnöke betekinthet-e, illetve véleményezheti-e az adományozási és a segélyezési
ügyeket.
Hohn Krisztina polgármester: Válaszában elmondja, hogy az MRNÖ elnöke nem tekinthet
bele a felsorolt ügyiratokba, mivel titkos adatokat tartalmaznak, így azok harmadik személy
részére nem adhatók ki.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az
együttműködési megállapodás elsősorban a pénzügyi együttműködés szabályait rögzíti, így
azon rendelkezés, hogy a buszt használhatja az MRNÖ, már olyan részlet, amiről
nyilvánvalóan a gyakorlat dönt, ennek megfelelően azt nem kell beleírni az együttműködési
megállapodásba. Maga az együttműködés magába foglalja ezeket a kéréseket.
Tájékoztatja a MRNÖ elnökét arról, hogy a segélyezési ügyeket és a nemzetiségi ügyeket
nem lehet összekeverni. Azokat az adatokat, melyeket a szociális segélyezés kapcsán
kezelünk, nem lehet átadni harmadik személy részére. Abban az esetben nyílna erre lehetőség,
ha minden egyes ügyfél nyilatkozna arra vonatkozóan, hogy megmutathatják az MRNÖ
képviselőinek a papírokat. Válaszában azt is elmondja, hogy a nemzetiségi ügyek nem
szociális ügyek, így szociális segélyt sem adhatnak. Ismerteti a nemzetiségi
önkormányzatokra vonatkozó feladatokat, hatásköröket, valamint az önkormányzat
segélyezési menetét, résztvevőit és a vonatkozó hatásköröket.
Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy javaslatokra, együttműködésre számít az
MRNÖ képviselőitől arra vonatkozóan, hogy kinek lenne szüksége segítségre - mint ahogy
azt korábban is megtette -.
A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
57/2017. (XII.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község
Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta az előterjesztés 1. sz. mellékletét
képző együttműködési megállapodást.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét
képző együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Hohn Krisztina polgármester

3. Napirendi pont: Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Összefoglalja a belső
ellenőrzés lényegét. A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
58/2017. (XII.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső
ellenőrzési és a 2018-2021. évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket
jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. Napirendi pont: A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, megkérdezi, hogy van-e
kiegészíteni való a napirenddel kapcsolatban.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Jelzi, hogy van egy félreérthető szakasz a polgármester
ügyfélfogadása, az egyes fizikai alkalmazottak, valamint a portaszolgálat tekintetében ezen
rendelkezések a székhelytelepülésre vonatkoznak. A dokumentum felülvizsgálat után újra
elfogadásra, beterjesztésre kerül a jövőben.
Hohn Krisztina polgármester: A polgármester kézfeltartásos szavazást kér a jelenlegi
SZMSZ és Ügyrend elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
59/2017. (XII.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében – megtárgyalta a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 2018. január 1.
napjától 83 státuszban állapítja meg.
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2. A Képviselő-testület 2018. január 1. napi hatállyal jóváhagyja az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát és Ügyrendjét.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat és
Ügyrend községi honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.
Határidő:
2018. január 1.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
5. Napirendi pont: Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület
támogatásáról
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, megkérdezi Bogdán Imrét
az egyesület elnökét, hogy van-e kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban.
Bogdán Imre Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület elnöke: Megköszöni a
támogatást az Önkormányzatnak.
Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat igyekszik mindenben
segíteni a helyi civil szervezeteket. Tájékoztatja az Egyesület elnökét a várható pályázati
lehetőségekről, amelyek során számíthatnak az Önkormányzat segítségére. Tájékoztatja a
megjelenteket a helyi civil szervezetek működéséről, a nehézkes pénzügyi helyzetükről,
valamint támogatási lehetőségeikről.
A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
60/2017. (XII.7.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a „Beszámoló a Mánfai
Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Mánfai Romákért Érdekvédelmi
Egyesület támogatásról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Hohn Krisztina polgármester

6. Napirendi pont: Egyebek
Hohn Krisztina polgármester:
Beszámol az elmúlt időszakban lezajlott, valamint az idei évben még vissza levő kulturális
rendezvényekről. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a volt Óvoda épületének
vizsgálatához statikus szakember bevonása szükséges, ugyanis az épület válaszfalai
keresztben megrepedeztek, amely jelenéség valamilyen elmozdulást jelez, úgyhogy emiatt a
cserépkályhát is le kellett bontani. Beszámol egy másik statikus szakember bevonását igénylő
problémáról is, mégpedig a Garádica lépcsősor tetején lévő támfal elmozdulásával
kapcsolatban. A támfal magánszemély tulajdonában van, így az ezzel kapcsolatos munkák
vélhetőleg jogi- illetve hatósági eljárást vonnak maguk után.
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Beszámol a hónapban lezajlott ételosztásról, amely során 57 fő részére történt meleg ételt
kiosztása.
Tájékoztatja a megjelenteket a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község
belterületén” című pályázat jelenlegi helyzetéről, állásáról, az utolsó ülés óta történt
változásokról, a tervező kiválasztásával kapcsolatosan tett lépésekről, illetve a műszaki
ellenőr ajánlattételi felhívásának megtételéről.
Beszámol a Fiat típusú haszongépjármű vásárlására kapott vételi konstrukciókkal kapcsolatos
egyeztetésekről. Elmondja, hogy a gépjármű beszerzésére a következő évben kerülhet sor,
aminek legfőképp pénzügyi okai vannak. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a gépjármű
beszerzésének lehetséges menetéről, annak feltételeiről, a tervezett adás-vétel
lebonyolításának technikai feltételeiről - a költségvetés tekintetében -, valamint a MÁK által
kapott állásfoglalásról.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a jövő évi költségvetés tervezéséhez küldjenek
ötleteket, javaslatokat arra vonatkoztatva, hogy mik azok az eszközök vagy munkák, amiket a
település érdekében szükséges lenne megvásárolni, elvégezni vagy arra pályázni annak
érdekében, hogy azok a költségvetésbe betervezhetők, majd később megvalósíthatók
legyenek.
Több kérdés és napirend nem lévén Hohn Krisztina polgármester az ülést 18.50 órakor
lezárta.

Kmf.

Hohn Krisztina
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző
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