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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 2019. február 20-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Tárgy: VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű 

ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 

27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása 

 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület mint Helyi Akciócsoporthoz Vallási, kegyeleti és 

közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése 

(VP6-19.2.1.-61.7.17) című felhívásra pályázat került benyújtásra. 

 

A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az Önkormányzat Képviselő-testülete 

által hozott és jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 27/2018. (V.28.) számú „VP6-

19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, 

eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtásáról” tárgyú határozata 

hiányosnak minősült. 

 

A határozatot az alábbi pontokkal szükséges kiegészíteni: 

- tartalmazza a projekt teljes költségét 

- tartalmazza az önerő összegét 

- tartalmazza az igényelt támogatás összegét. 

 

A pályázat kivitelezése, vagyis a rendezvénysátor vásárlása vélhetően a jövő évben történik 

meg, ezért a szükséges önerő a 2020. évi költségvetés terhére kerülne betervezésre.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozat 

módosítását 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.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi 

rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában 
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hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

A képviselő-testület a „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító 

számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és 

fejlesztése” című pályázat benyújtásáról” tárgyú 27/2018. (V.28.) számú határozatot 2.) 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„2. A projekt teljes költsége 5.270.500.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege 

3.500.000.- Ft. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 

1.770.500.- Ft önerőt biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse.” 

 

A 27/2017. (V. 28.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 
 

    Határidő:  Értelem szerint  

  2020. évi költségvetés elfogadása 

 

    Felelős:     Takács Zsolt polgármester  

                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

 

Mánfa, 2019. február 13. 

 

 

           Takács Zsolt 

           polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

 

K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. május 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2018. (V.28.) sz. határozata 

VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, 

eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. 

 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

„VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti 

és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és 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: 

 

- Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök 

rehabilitációja és fejlesztése 

helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.7.17 

projekt megnevezése:Közösségi színtér létesítése Mánfán 

érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5247 hrsz. 

 

2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 1.320.966,- Ft 

felhalmozási célú önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során 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  

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Hohn Krisztina s.k. 

   címzetes főjegyző         polgármester 

 


