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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2020. július 8-i rendkívüli ülésére
Az előterjesztés tárgya:
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető
rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított
támogatásról történő lemondás
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
6/2016. (II.24.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú
pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község
belterületén” címmel pályázatot nyújt be.
A pályázat célja a Baranya csatorna mánfai szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése, melyen belül a Baranya csatorna mederrendezése, jó karba helyezése és műtárgyak
építése került betervezésre. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 50 609 629 Ft támogatási
összeggel.
A képviselő-testület a pályázat előkészítésére és lebonyolítására a Baranya Megyei
Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, amely konzorciumi megállapodást a
képviselő- testület a 38/2016. (IX.20.) sz. határozatával hagyta jóvá.
A kivitelező kiválasztására három közbeszerzési eljárás került lebonyolításra. Az első eljárásban
jelentősen meghaladták a beérkezett ajánlatok költségei a rendelkezésre álló összeget, mely a
projektpartner által megbízott tervező által készített dokumentumokon alapuló költségbecslésen
alapult. Ezek után csökkentett műszaki tartalommal került kiírásra a második eljárás. Ez a kevés
beérkezett ajánlat (1 darab) miatt szintén érvénytelen lett. A harmadik közbeszerzési eljárásban
tisztázó kérdések érkeztek be a vállalkozóktól, és ebből kiderült, hogy a rendelkezésre álló
keretösszegből nem lehetséges a pályázat megvalósítása, mivel a múlt évi vis maior események
nagymértékű mederváltozásokat okoztak. (A pályázathoz kapcsolódó tervek még ez előtt
készültek.) Nyilvánvalóvá vált, hogy új terveket szükséges készíteni és jelentősen nagyobb
összegre lesz szükség a meder szakszerű helyreállításához.
2019 nyarán az Irányító Hatósággal és a Baranya Megyei Önkormányzattal történt egyeztetést
követően a pályázat azonos műszaki tartalommal ismét be lett adva az újra meghirdetett pályázati
felhívásra, fentiek figyelembevételével cca. 100 millió forint összköltséggel. Ez a pályázat jelenleg

elbírálási szakaszban van, de előzetesen arról kaptunk értesítést, hogy várhatóan pozitív
elbírálásban részesül. Fontos megemlíteni, hogy ugyanazon megvalósulási helyre, azonos céllal
csak egy érvényes pályázat adható be a kettős finanszírozás elkerülése miatt, tehát a jelenlegi,
kisebb keretösszegű pályázati támogatásról le kell mondani.
Ennek következtében a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
is fel kell bontani, és új megállapodást kell kötni.
A Baranya Megyei Önkormányzat eddig 3 944 339 forintot fektetett be a pályázat lebonyolításába,
ebbe az összegbe a tervek elkészítése, a projektmenedzsment valamint a közbeszerzési szakértő
költségei tartoznak. Az irányító hatósággal történt egyeztetés során megállapításra került, hogy
ebből az összegből a következő pályázatban 2 524 471 Ft elszámolható, így 1 419 868 Ft fizetési
kötelezettsége keletkezik Mánfa Község Önkormányzatának. Mánfa község Önkormányzatának
képviseletében a polgármester egyeztetett a Baranya Megyei Önkormányzattal, és megállapodtak
arról, hogy Mánfa Község Önkormányzatát a kifizetésre került 3 944 339 Forintból legfeljebb
1 419 868 Ft terheli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a pályázati
támogatástól történő lemondásról és a konzorciumi megállapodás közös megegyezéssel történő
felbontásáról.
Határozati javaslat:
Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében,–
megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról
történő lemondás tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű pályázattal
kapcsolatos támogatásról Mánfa Község Önkormányzata lemond, tekintettel arra, hogy a
szükséges műszaki tartalom nem valósítható meg a támogatási összegből.
Határidő:
Felelős:

2020. 07. 30.
Takács Zsolt polgármester

2.) A képviselő-testület az eddig kifizetésre került projektköltségek fedezésére 1 419 868 Ft
saját forrást biztosít a 2020. évi költségvetés pályázati önerő alap előirányzata terhére.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a
soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. 09.30.
dr. Vaskó Ernő jegyző

3.) Mánfa Község Önkormányzata közös megegyezéssel felbontja a konzorciumi
megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzattal. A 2019.10.10.-én benyújtott,

megemelt keretösszegű pályázat megvalósítása érdekében a felek új együttműködési
megállapodást kötnek.
Határidő:
Felelős:

2020. 07.30.
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2020. július 3.
Takács Zsolt
polgármester

