
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2020. február 6-án 8 

órakor a községi kultúrházban megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 

 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.  A napirend elfogadására tesz javaslatot 

az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve 

2. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzés megindítása  

3. Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1.Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve 

 

Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos 

szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1/2020 (II.6) sz. képviselő-testületi határozat 

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

Önkormányzat közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület a közbeszerzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a Kbt. 42 §-a szerinti előírásnak 

megfelelően az Önkormányzat honlapján tegye azt elérhetővé. 

 

Határidő: 2020. február 7. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

2.Napirendi pont: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzés megindítása  

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Beszámol a pályázat 

jelenlegi helyzetéről. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  
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2/2020 (II.6) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-

BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében „Mánfa Község Önkormányzat eseti 

közbeszerzés megindítása” című előterjesztést - mely keretében a Baranya csatorna mánfai 

szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

2) A képviselő-testület a közbeszerzéssel kapcsolatban hozott 34/2019. (VII.18.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

3)  A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. sz. melléklet) és a közbeszerzési 

dokumentációt (2. számú melléklet) megvitatta és a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi előzetesen alkalmas 

vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1.KÉSZ közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.) 

2.Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.) 

3.KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.) 

4.„MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.) 

5.STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark, D. ép.) 

 

Határidő: 2020. március 5.  

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

5) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az alábbi bizottságot hozza 

létre: 

- Kordé János Márk műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező) 

 

6) A beérkezett ajánlatok értékelését követően a képviselő testület a bíráló bizottság 

javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről. felkéri a polgármestert, hogy az 

eljárásról szóló döntési javaslatot terjessze be a képviselő-testület rendes ülésére. 

 

Határidő: 2020. március 5.  

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

3.Napirendi pont: Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése 

 

Takács Zsolt polgármester: Összegzi az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, hogy van-

e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

3/2020 (II.6) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta „A kötelező felvételt 

biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A képviselő-testület egyetért a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött kötelező 

felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2020/2021-es tanévre 

meghatározott jegyzékével.  

2. A Képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi 

Központot 2020. február 15. napjáig tájékoztassa.  

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

 

Takács Zsolt polgármester: Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni 

mindenkinek a részvételt majd az ülést 8.20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt         dr. Vaskó Ernő 

polgármester       címzetes főjegyző 


