
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. július 8-án 17 órakor 

a Mánfa Község Önkormányzat Nagytermében 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. Ismerteti és elfogadásra javasolja a 

napirendi pontokat. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított 

támogatásról történő lemondás 

 

2. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-

pályázat beadása 

 

 

1. Napirendi pont: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető 

rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított 

támogatásról történő lemondás 

 

Takács Zsolt polgármester: A múlt héti testületi ülésen szó volt róla, hogy a mai napon 

döntünk ebben az ügyben. Összefoglalja az előterjesztés tartalmát, az új pályázat tartalmát 

 

Varga Sándor képviselő: Tehát, ami évek óta volt, az kerül visszavonása és az helyett lesz ez 

az új?  

 

Takács Zsolt polgármester: Így van, addig nem tudunk tovább lépni, amíg nincs visszavonva 

a pályázat.  

 

Konyári Zsolt képviselő: Lesz új közbeszerzés? Nyílt vagy meghívásos lesz? 

 

Kordé János ügyintéző: Még nem tudjunk, mert a megyével közösen történik majd. A 

közbeszerzési szakértőre is lesz lefolytatva egy eljárás, tehát bárki lehet. Még új terveket is kell 

készíteni, mert változott a meder állapota. 

 

Takács Zsolt polgármester: Kérve lett az is, hogy a Vis maior pályázatnál is a 

veszélyhelyzetre való tekintettel az elszámolási határidő. 
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Kordé János ügyintéző: Igen, ott november 27. a határidő, de valószínűleg nem fog beleférni, 

részben a veszélyhelyzetre tekintettel, részben mert még függőben van egy hasonló pályázat, 

műszaki tartalma miatt egybevág, így kezelhető lenne egyben. 

 

Takács Zsolt polgármester: Ez úgymond egy vész tartalék lenne, a Vis maior pályázat, hogy 

ha úgy jönne a közbeszerzés, hogy ez a 100 millió forint sem lenne elég, akkor ezzel a 17 millió 

forinttal ki lehetne egészíteni.  

Elmondanám még, ahogy láthatjátok, hogy visszaadáskor sajnos az önkormányzatnak 1,4 

millió forintot vissza kell adnia. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

30/2020. (VII.8.) sz. határozat: 

 

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: 

 

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:  2020. július. 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

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: 2020. szeptember 30. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő jegyző 

 

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: 2020. július 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 
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2. Napirendi pont: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására-pályázat beadása 

 

Takács Zsolt polgármester: A temetői út felújításával kapcsolatos a pályázat, ahol 85% 

támogatottság, 15% az önerő. Egy vállalkozó felmérte a területet, közel 5 millió forintos ajánlat 

futott be. 

 

Kordé János ügyintéző: Ez egy kivett közút, előnyt élvezne, ha tömegközlekedés lenne rajta, 

de így is működhet, megfelel a pályázati feltételeknek. 

 

Takács Zsolt polgármester: Szerettem volna, ha a Peter dűlő is bekerül a pályázatba, de nem 

lehetett, mivel nem szilárd útburkolat. Egyedül ez a temetői út került be. 

 

Kordé János ügyintéző: A pályázat elbírálására október hónapban kerül sor, akkor kapunk 

róla értesítést. A beadási határidő 2020. július 10. 

Amennyiben nyer a pályázat, ősszel megérkezik a támogatói döntés és akkor ki lehet írni egy 

beszerzést a kivitelezőre, azon költségvetés alapján, amelyet adott a vállalkozó adott a 

pályázathoz, így télen lemegy a beszerzési eljárás és tavasszal neki tud állni a nyertes vállalkozó 

kivitelezésnek, ezért is a jövő évi költségvetés terhére menne a pályázat. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. Kézfeltartásos, szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

31/2020. (VII.8.) sz. határozat: 

 

Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat 

benyújtását határozza el: 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- 5001/2 hrsz-ú, „kivett, közút művelési ágú” temetői út burkolatának felújítása 

 

A képviselő-testület az útburkolat felújításához 4.617.799, - Ft támogatás igénylése mellett 

814.906, - Ft saját forrást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2021. évi költségvetés 

összeállítása során vegye figyelembe. 

 

Határidő:   2021. február 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 

történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2020. július 10. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 
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3. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: A közútkezelő munkatársai megjelölték a Budafai régi 

buszmegálló előtti két fát, veszélyesnek ítélték, ki kell vágni. Bejártuk a települést, mivel 

közterületen van, ezért az önkormányzat feladata a kivágás. Kértem már árajánlatot, 90.000 Ft-

ért vállalnák a két fa kivágását, de a közútkezelővel együtt kell végezni, mivel útlezárásra van 

szükség, hogy biztonságosan kivágásra kerülhessen. 

Idén a vírushelyzet miatt elmaradt kettő rendezvényünk a Majális és a Szent István nyomában, 

ezek részben EFOP-os pályázatok keretében kerültek volna finanszírozásra. Kérem a tisztelt 

Képviselő-testületet gondolják át, milyen rendezvényt tartsuk ezek helyett esetleg. 

Szeretném még elmondani, hogy több lakos jelezte már, hogy hétvégén, illetve hétköznap is a 

késői órákban zavaró, ha valaki nekiáll füvet nyírni, flexelni vagy más hangos tevékenységet 

végez. Ezzel kapcsolatban még egyeztetnünk kell, kérek mindenkit gondolja át és térjünk rá 

majd vissza. 

 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, a Képviselő-testületi ülést 17 óra 25 perckor bezárom.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Takács Zsolt         dr. Müller József 

polgármester       aljegyző 


