Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 27-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: 44/2019 (IX.18.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében
benyújtott pályázatokról szóló határozat módosítása
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.
A fent említettek értelmében a meghirdetett alprogramok közül az alábbiakra nyújtott be
pályázatot Mánfa Község Önkormányzata:
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
- Temető fejlesztése
Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 18. napi ülésén a
44/2019 (IX.18.) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatokról” tárgyú határozatával (1. számú melléklet) elfogadta a pályázatokról szóló
beszámolót.
A határozatban elfogadott „Mánfa Község temető felújítása” című pályázatra felszólítás
érkezett a Minisztériumtól, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az Önkormányzat a
fejlesztéshez szükséges tervezői dokumentációt és további szükséges dokumentumokat.
A tervezői dokumentáció elkészítésének díja bruttó 250.000 Ft. A dokumentáció
elkészítésének költsége nem került betervezésre a támogatási kérelembe így pozitív elbírálás
esetén nem számolható el ez a költség.
A leírtak alapján szükségessé vált a 44/2019 (IX.18.) számú határozat kiegészítése oly módon,
hogy az képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati önerő alap terhére a
tervezési költséget legfeljebb bruttó 250.000, - Ft erejéig megfizeti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék!
Határozati javaslat:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében–
megtárgyalta a „44/2019 (IX.18.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatokról szóló határozat módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatokról” tárgyú 44/2019. (IX.18.) számú határozatot 3.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„3. Mánfa Község temető felújítása
A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft.
Önerő hozzáadása nélkül.
A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati önerő alap terhére a
tervezési költséget legfeljebb bruttó 250.000, - Ft erejéig megfizeti.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
dr. Vaskó Ernő”

A 44/2019. (IX.18.) sz. határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidő: Értelem szerint
Felelős:

Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2019. november 20.

Takács Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

KIVONAT
a képviselő-testület 2019. szeptember 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2019. (IX.18.) sz. határozata
Beszámolóról a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról.
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Beszámoló a
Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról” 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, belterületi úthálózat útburkolat felújítása
A projekt teljes elszámolható költsége 13.995.400, - Ft.
Önerő hozzáadása nélkül.
A képviselő-testület a pályázat sikerétől függetlenül a pályázati önerő alap terhére a
tervezési költséget legfeljebb bruttó 400.000, - Ft erejéig megelőlegezi.
A pályázat sikere esetén, amennyiben e tétel elszámolható, úgy annak finanszírozását
követően a pályázati önerő alapra ezen összeget vissza kell pótolni.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon
Határidő:
2019. december 15.
Felelős:
dr. Vaskó Ernő
2. Antonio Carraro traktor (erőgép) és hozzá kapcsolódó munkaeszközök beszerzése
A projekt teljes elszámolható költsége: 13.995.400, - Ft.
Önerő hozzáadása nélkül.
3. Mánfa Község temető felújítása
A projekt teljes elszámolható költsége: 3.357.880, - Ft.
Önerő hozzáadása nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat,
illetve intézkedés megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Takács Zsolt polgármester

K.m.f.
dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Takács Zsolt s.k.
polgármester

