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2011. ……..hó …-án  tartandó ülésére 

 
 
N a p i r e n d :  DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási  
                           hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat lezárása 
 
E l ő a d ó :         Zsombok Lajos   polgármester 
 
 
Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 
A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat záró elszámolása elfogadásra került a VÁTI 

Magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit Kft által. 

Az Áfa növekedéséből származó többletköltség 95 %-os támogatása megérkezett a 

Lengyeltóti Város Önkormányzat, pályázat céljára elkülönített alszámlájára 2011.07.15-én, 

melyről levélben értesítettük a pályázatban résztvevő önkormányzatokat és még ezen a napon 

az őket érintő támogatás összegét és a többletként befizetett saját erő összegét számlájukra 

utaltuk. 

Továbbá tájékoztattuk őket arról, hogy az EU- Önerő Alapból járó támogatás lehívását a 

Belügyminisztériumnál csak akkor tudjuk kezdeményezni, amikor a VÁTI megküldi 

számunkra a jóváhagyott kifizetési kérelemről szóló igazolást.  

A Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban 

foglaltak szerint a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása 

érdekében a fenntartási időszakban is a Tagok együttműködnek és az addig elért eredmények 

további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.  

Éppen ezért a Projekt során szerzett vagyon is átadásra kerül, mely minden önkormányzat 

költségvetésében meg fog jelenni. 



Az előterjesztés 1. számú mellékletében az önerő befizetések és a lehívott támogatások 

szerepelnek, a 2. számú melléklet a főkönyvi könyvelés adatait tartalmazza 

önkormányzatokra vetítve. A 3. számú melléklet az önkormányzatoknak visszautalt 

támogatás összegét, a BM önerő előtti oszlopa tartalmazza. 

A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el: 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzata a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált 

kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat 

záró elszámolásaként kimutatott saját erő befizetéseket és azok pénzügyi elszámolását 

elfogadja. 

2. Lengyeltóti Város Önkormányzata a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált 

kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat 

során szerzett vagyon elszámolását elfogadja. 

 

 

 

Somogyvár, 2011. július 25. 
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        polgármester 
 
 
Előterjesztést készítette: 
 
Huberné Bajzik Ibolya 
 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
     jegyző 
 
 


