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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 

5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior 

pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztása. 

 

A napirend előterjesztője:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mánfa Község 2019. novemberében EBR 450546 azonosítószámú Vis Maior pályázatra 

támogatási szerződést kötött. 

A BMVIS/488-2/2019 iktatószámmal ellátott támogatási szerződés szerint az alábbi műszaki 

tartalom valósul meg: 

 

A 2019-ben elkészült szakértői nyilatkozat alapján Mánfa község belterületén található, Mánfát 

átszelő Baranya-csatorna és a hozzá köthető műtárgyak renoválása összesen hat részre tagolható.  

 

1. A Mánfa 5240 hrsz. patak meder eredeti nyomvonalának helyreállítása. 

2. A Budafa u. 4. melletti mezőgazdasági átjáró alatti áteresz és partfal helyreállítása, 

megerősítése. 

3. Fábián Béla u. 70. előtti közúti áteresz és útpadka helyreállítása. 

4. A Fábián Béla u. 44. előtti híd lábazat helyreállítása és alap megerősítése. 

5. A Fábián Béla u. 57. előtti áteresz tisztítása és hordalékfogó akna létesítése. 

6. A 5367 hrsz. vízelvezető árok és a hozzá tartozó keresztező közúti híd alatti partoldal 

megerősítése és csatlakozó árok helyreállítása. 

 

Mivel a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, ezért a beruházás 

folyamán műszaki ellenőrt is alkalmazni kell. A műszaki ellenőri feladatok ellátása az előzetes 

számítások alapján nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárt, ezért annak kiválasztását egy egyszerű 

beszerzési eljárás keretében valósítja meg az önkormányzat, melynek során 3 vállalkozót kérünk 

fel ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívásban (1. sz. melléklet) értékelési szempontként a 

legalacsonyabb összegű árajánlat került megjelölésre.  

A műszaki ellenőr díja előzetes becslés alapján legfeljebb bruttó 300.000, -Ft, melyet az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében szereplő „Pályázati önerő alap” keret terhére biztosít 

Mánfa Község Önkormányzata. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 

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

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „A Mánfa községet 

átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ú árok, valamint a kapcsolódó 

műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr 

kiválasztása.” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 



 

 

1.) Mánfa Község Képviselő-testülete az EBR 450546 azonosító számú Vis Maior 

pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást a 

mellékelt formában jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lefolytatott beszerzési eljárást 

követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő:  2021. június 24. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

2.) Mánfa Község Önkormányzata az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 

 

a) AQUA-VIA Kft.    (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 

b) Mecsek Mérnökiroda Kft.   (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) 

c) Bellai Mérnökiroda Kft.    (7630 Pécs, Vendég u 10.) 

 

  Határidő:  2021. június 25. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

3.) Mánfa Község Képviselő-testülete bruttó 300.000, -Ft saját forrást biztosít a „Pályázati 

önerő alap” keret terhére. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről 

gondoskodjon.  

 

Határidő: 2021. július 20. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

Mánfa, 2021. június 22. 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester



 

 


