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

                        Tel.: 72/482-145, 72/581-349 

                        e-mail: pghiv@manfa.hu 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 27-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető 

rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt 

benyújtásáról utólagos tájékoztatás 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Melléklet: 1 db (költségvetés) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 pályázat keretében elkészültek a kiviteli tervek, melyek után a közbeszerzés lefolytatásra 

került. A közbeszerzés során beérkezett ajánlatok a rendelkezésre álló forrást jóval 

meghaladták ezért érvénytelenítni kellett a közbeszerzést. 

Azóta a tervezővel és a Baranya Megyei Önkormányzat munkatársaival a műszaki tartalom 

csökkentésén és új közbeszerzési eljárás kiírásán dolgozunk, mely várhatóan december-január 

hónapban megindításra kerülhet. Az új közbeszerzés elindítása (csökkentett műszaki 

tartalommal) sem biztosíték arra, hogy a beérkező ajánlatok a rendelkezésre álló forrás alatt 

leszek. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága 2019 évben újra meghirdette a fent említett pályázatot, 

azonban az igényelhető maximális támogatási keretet megemelte 100 millió forintra. 

 

A Baranya Megyei Önkormányzattal történt számos egyeztetést követően úgy döntöttünk, 

hogy a pályázat újboni benyújtása az eredeti műszaki tartalommal megfelel a megemelt 

keretösszegnek. Ezért az 2016-os projektben foglaltaknak megfelelően 2019. október 10-én 

benyújtásra került az új projekt az 1. sz mellékletben foglalt költségvetéssel. 

 

Fontos megjegyezni, hogy Önkormányzatunknak semmi költsége nem jelentkezik jelenleg a 

beadásból, illetve bármikor visszavonható a benyújtás amennyiben a már nyertes pályázat 

keretében sikerült sikeres közbeszerzési eljárást lefolytatni és a kivitelezővel szerződést kötni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi előterjesztést vitassa meg és határozati 

javaslatban foglaltak szerint dönteni! 

 



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

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta az „TOP-2.1.3-16-

BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 

2019” megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás” című előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

1) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű 

projekt benyújtását a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban az 1. sz. melléklet 

szerinti költségvetéssel. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázattal kapcsolatos szükséges 

nyilatkozatokat megtegye.   

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takács Zsolt 

Mánfa, 2019. november 21. 

 Takács Zsolt  

polgármester 


