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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 27-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról 

II. 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program kihirdetéséről 

szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat szerint több alprogramra az ország teljes területén az 

5000 fő alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok számára. 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

10/2013. (IX.24.) sz. rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6.§-a alapján a képviselő-testület egyes 

hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. Az SZMSZ 1. számú mellékletének 5. pontja értelmében 

a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett pénzügyi kötelezettséggel nem járó 

pályázat benyújtásáról szóló döntés esetén, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja, illetve a 

képviselő-testület összehívása aránytalan nehézséggel járna, átruházott hatáskörben eljárhat. 

A fent említettek értelmében a meghirdetett alprogramok közül az alábbiakra nyújtott be pályázatot 

Mánfa Község Önkormányzata: 

- Polgármesteri hivatal felújítása (1. sz. melléklet) 

A pályázatok benyújtási határideje 2019. szeptember 12. napja volt, és a pályázatot kizárólag 

elektronikus úton, az e célra kialakított elektronikus felületen keresztül lehetett benyújtani. 

 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási 

intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási 
előleget biztosít. 

Polgármesteri Hivatal felújítása alprogram keretében 

 

Projekt címe: A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása 

Projekt rövid összefoglalója: Mánfa Község Önkormányzata a tulajdonát képező Mánfa, Fábián 

Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítását, korszerűsítését tervezi. A 

projekt keretében korszerűsítésre kerül a fűtés, új vegyes tüzelésű kazán megvásárlásával, 

megtörténik az épület külső hőszigetelése, valamint a hivatal helyiségeiben új aljzati melegburkolat 

kerül. 

Projekt teljes elszámolható költsége: 13 143 564 Ft 

Az előterjesztéshez csatolásra kerültek a támogatási kérelem adatlapja. 
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Mindezekre értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésben foglaltakra 

tekintettel a határozati javaslatot utólagosan támogatni szíveskedjék! 

 

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

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Beszámoló a Magyar 

Falu Program keretében benyújtott pályázat II.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és utólagosan 

jóváhagyja a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését az alábbi pályázatok 

benyújtásáról: 

 

1. Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása 

A projekt teljes elszámolható költsége 13.143.564, - Ft. 

Önerő hozzáadása nélkül. 

 

2. A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati önerő alap terhére a 

tervezési költséget legfeljebb bruttó 320.000, - Ft erejéig megelőlegezi. 

 

3. A pályázat sikere esetén, amennyiben e tétel elszámolható, úgy annak finanszírozását 

követően a pályázati önerő alapra ezen összeget vissza kell pótolni. 

 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon 

 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat, illetve 

intézkedés megtételére. 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

    

 

 

Mánfa, 2019. november 20. 

 

 

 

Takács Zsolt 

polgármester 


