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Mánfa Község Alpolgármestere
7304 Mánfa,Fábián B. u. 58. sz .
Tel.: 72/482-145,
e-mail: pghiv@manfa.hu

Tájékoztató pályázatokról
1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 - „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa
község belterületén” című pályázat
Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (II. 24.) sz. határozattal
elfogadott TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Mánfa község belterületén” pályázat 2016. július 27-én került beküldésre, a Támogatási
Szerződés pedig 2017. július 21-én lett aláírva.
A megítélt támogatás összege 45 633 879,- Ft vissza nem térítendő támogatás.
A Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag megkötötte a szerződést a
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására (Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft), az engedélyezési tervek elkészítésére 2017. december 18-án (víz’s
Tervező, Szolgáltató Kft bruttó 1 238 250,- Ft és nettó 400 000,- Ft vízügyi hatósági
engedélyezési eljárási díj) és a közbeszerzési szakértővel 2017. október 26-án (dr.
Komlódi Ügyvédi Iroda 395 000 + Áfa).
A tervező elkészítette a terveket jelenleg engedélyezés alatt vannak, várjuk a jogerős
építési engedélyt. Amint rendelkezésre áll az engedélyes tervdokumentáció lefolytatható
a közbeszerzési eljárás a kivitelező cégre vonatkozóan és megkezdődhet a kivitelezés.
Az engedélyezési eljárás elhúzódás miatt a Baranya Megyei Önkormányzat mérföldkő
módosítási igényt nyújtott be 2018 június 20-án, melynek alapján a projekt befejezési
határideje 2018. november 30-ról, 2019. november 20-ra módosulna. Sajnos ezáltal a
tényleges kivitelezés várhatóan csak a jövő év folyamán valósulhat meg. Jelenleg e
módosítási igény elfogadására várunk.
2. VP6-19.2.1.-61.3.17 - „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot
fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus
programok segítésével” című pályázat
A 25/2018. (V.28.) számú határozattal elfogadott VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú
„Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények,
valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című és
kódszámú pályázatban a 2019. július 6-i V. Szent István Nyomában Hagyományőrző
Fesztiválra hangosítás szolgáltatás valamint egy híres zenekar (Kormorán Zenekar)
fellépési költsége került igénylésre.
A projekt teljes költsége 1.160.000 Ft összegben került megállapításra amiből 85%-os
támogatási intenzitás értelmében 986.000 Ft az igényelt támogatás és 174.000 Ft az
önerő.
A pályázat benyújtási határideje 2018. június 1. napról 2018. június 15. napra módosult.
A támogatási kérelmet az új határidő értelmében a pályázati kiírásnak megfelelően 2018.
június 15-én 842/1412/97/1/2018A iktatószámon benyújtásra került.
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3. VP6-19.2.1.-61.4.17 - „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító,
helyi programok fejlesztése” című pályázat
A 26/2018. (V.28.) számú határozattal elfogadott VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú
„A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok
fejlesztése” című és kódszámú pályázatban 25 db az előírásoknak megfelelő közlekedési
tábla (sebességkorlátozó, elsőbbségadás kötelező) és a hozzájuk tartozó táblatartó
oszlopok és táblatartó bilincsek kerülnének megvásárlásra.
A beszerzés teljes költsége 392.557 Ft összegben került megállapításra amiből 85%-os
támogatási intenzitás értelmében 333.673 Ft az igényelt támogatás és 58.884 Ft az önerő.
A pályázat benyújtási határideje 2018. június 4. napról 2018. június 19. napra módosult.
A támogatási kérelmet az új határidő értelmében a pályázati kiírásnak megfelelően 2018.
június 19-én 842/1412/117/1/2018A iktatószámon benyújtásra került.
4. VP6-19.2.1.-61.7.17 - „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok,
eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat
A 27/2018. (V.28.) számú határozattal elfogadott VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú
„Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és
fejlesztése” című és kódszámú pályázatban a projekt adatlapban megfogalmazott az
Önkormányzati épület udvarába tervezett 20*10 m területének épített tetővel történő
lefedése helyett azonos célú és funkciójú rendezvénysátor beszerzése került igénylésre.
A beruházás teljes költsége 4.403.000 Ft összegben került megállapításra amiből 85%-os
támogatási intenzitás értelmében - a maximálisan igényelhető – 3.500.000 Ft az igényelt
támogatás és 903.000 Ft az önerő.
A pályázat benyújtási határideje 2018. június 1. napról 2018. június 15. napra módosult.
A támogatási kérelmet az új határidő értelmében a pályázati kiírásnak megfelelően 2018.
június 15-én 842/1412/90/1/2018A iktatószámon benyújtásra került.
Mánfa, 2018. július 3.
Takács Zsolt
alpolgármester

