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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosítószámú, 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2. ütem” 

megnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Az előterjesztést készítette: Kordé János Márk 

 
 

Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

59/2019. (XI.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 

számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa 

Község belterületén” címmel pályázatot nyújtott 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 valósul meg. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 99 976 672 Ft 

támogatási összeggel. 

Jelenleg a tervek kidolgozása van folyamatban, várhatóan a kivitelező kiválasztására 2021. 

tavaszán indulhat a közbeszerzési eljárás.  
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága 2021. évben újra meghirdette a fent említett 

pályázatot, az igényelhető maximális támogatási keret továbbra is 100 millió forint. 

 

Mivel a már elnyert támogatásból, idei évben megvalósuló fejlesztés csupán a Baranya-

csatorna belterületi szakaszát érinti, indokolt volt az újra meghirdetett pályázatot a további 

patakmeder helyretételek érdekében beadni. A beadási idő 2021. január 19. és 2021. január 

29. napja között volt, ebből adódóan sürgősen kellett a beadási dokumentumokat összeállítani 

és a pályázatot beadni. 

 

A pályázat 100% támogatási intenzitású, mely során, ha pozitív elbírálásban részesül, a 

Baranya-csatornába csatlakozó Német utca melletti patakmeder kialakítása és jó karba 

helyezése, továbbá Budafa mellett egy záportározó kialakítása valósul meg. 

 

A pályázott támogatási összeg közel 99 800 000,- Ft-ot tesz ki. Ez a fejlesztés szorosan 

kapcsolódik a 2021. évben megvalósuló beruházással, így annak második ütemeként van 

nevesítve. 

Az előzetes tervek költsége bruttó 420 000, -Ft, mely nyertes pályázat esetén abban 

elszámolható, de ezt az Önkormányzatnak meg kell előlegeznie. 

 

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a 



szükséges döntéseket. Ennek megfelelően határozat-tervezetben foglalt döntést kívánom 

meghozni. 

 

Határozat-tervezet: 

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, annak véleményét kikérve az alábbi határozatot 

hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata utólagosan jóváhagyja a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-

00039 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község 

belterületén 2. ütem” megnevezésű projekt benyújtását az 1. sz. melléklet szerinti 

költségvetéssel. 

2. A polgármester gondoskodik a szükséges nyilatkozatok megtételéről. 

3. Mánfa Község Önkormányzata az előzetes tervek költségét, mely bruttó 420 000, -Ft, 

megelőlegezi a 2021. évi költségvetés terhére. 

 Határidő: 2021. február 20. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2021. február 11. 

 

 

               Takács Zsolt  

               polgármester 

.   
 


