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   Mánfa Község Polgármestere 
                         7304 Mánfa,Fábián B. u. 58. sz . 

                         Tel.: 72/482-145,  

                        e-mail: pghiv@manfa.hu 
 

 

Előterjesztés 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 28-i ÜLÉSÉRE 

 

Tárgy: VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot 

leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület mint Helyi Akciócsoport vissza nem térítendő 

támogatásra helyi pályázati felhívást hirdetett az alábbi címmel és kódszámmal: 

 

- A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése 

VP6-19.2.1.-61.4.17 

 

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Projekt adatlap részletesen tartalmazza a projektre 

vonatkozó információkat, így különösen a tervezett projekt célját, részletes tényszerű bemutatását, 

valamint a tervezett költségvetést. 

 

A pályázatok elbírálása két lépcsőből áll. Első lépésként a projekt adatlapok benyújtására kerül 

sor, melyet a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) bírált el. Tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy előzetesen benyújtásra került a mellékelt projekt adatlap, melyet a 

HBB támogatott.  

Második lépésként a kialakított elektronikus felületen keresztül, ügyfélkapu segítségével kell 

támogatási kérelmet benyújtani. A pályázatok elbírálása pontozásos rendszerben történik.  

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

A támogatás finanszírozásának formája: utófinanszírozás. 

Az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a 

megítélt támogatás legfeljebb 50%-a lehet. A támogatás intenzitása 85 %-os Mánfa tekintetében. 

 

Projekt költségösszetétele: 

 

A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése 

pályázat: 

Támogatási összeg:  333.674,- Ft 

Önerő:     58.883,- Ft 

 
 

A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a támogatási igénylőnek legalább a projekt összköltségének 

az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie melynek 
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rendelkezésre állását a helyi támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal és képviselő-

testületi határozattal igazolnia kell.  

A projekt megkezdésének határideje a támogatói okirat kézhezvételétől számított 12 hónap az 

eszközbeszerzés esetében. 

 

A projektekhez kapcsolódó költségek és önerő a következő, 2019. költségvetési évet fogja 

terhelni. 

 

A pályázatok beadási határideje: 2018. június 5. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalma meg az előterjesztést, és a pályázat 

benyújtását támogatni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

„VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább 

javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása” című előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza:  
 

1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az alábbi pályázati 

felhívásra, a projekt megnevezésével, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival: 
 

- A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok 

fejlesztése 

helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.4.17 

projekt megnevezése: Közlekedésbiztonság javítása Mánfán 

érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5141, 5063, 5404, 5299, 5263, 5119, 

5181, 5161, 5212/1, 5225 hrsz. 

 

2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 58.883,- Ft 

önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő összegét működési és felhalmozási céllal bontsa meg, és 

e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása során ilyen módon 

szerepeltesse. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtására és a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

Határidő: 2018. június 1. 

  2019. évi költségvetés elfogadása 

  

Mánfa, 2018. május 24. 

 

          Hohn Krisztina 

           polgármester 
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1. sz. melléklet 
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