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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata tulajdonát képezi a külterületi 0160 hrsz és 0161 hrsz-ú út, mely a 

Pusztaszentgyörgyi volt dohányszárító és Lengyeltóti-Fonyód összekötő utak között található. 

Az út 6,0 m széles szilárd burkolattal történő kiépítés engedélyezési tervének elkészítéséhez 

önkormányzatunk 252/2010.(X.28.) képviselő-testületi határozatával hozzájárult. A szilárd burkolat 

kiépítését pályázati támogatás igénybe vételével két vállalkozás is tervezi. 

A Koppány-Baromfi Baromfitenyésztő Kft. Szombathely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, „111/2011.(XI.24.) VM rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.évtől 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló támogatás” keretében kíván pályázni 6,0 m széles 

0,25 m vastag kőszórásos útalap kiépítésére. A pályázat beadásának feltétele a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, mely a pályázat kötött szövegű melléklete. Ez a kötött szöveg szerintünk ellentétes a 

2012. január 1-én életbe lépett nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvénnyel. A pályázat 

kiírójával történt egyeztetések eredményeként a kötött szöveg módosításával a nyilatkozat megadható. 

A hozzájáruló nyilatkozat tervezett szövege mellékelve. 

 

A tárgyi két hrsz-ú út megépítését szilárd alappal és nagy teherbírású aszfalt kiépítéssel 6,0 m 

szélességben a SZENTGYÖRGY-INVEST Beruházó Kft is tervezi. Ez a vállalkozás a pályázatát a 

DDOP-1.1.1/A. „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, 

iparterületek és inkubátorházak támogatása” c. komponensére kívánja benyújtani.  A benyújtás 

feltétele ennél a pályázatnál is a tulajdonos hozzájárulása, mely a Pályázati Útmutató C7. fejezet 3. 

pontja szerint a következőket kell, hogy tartalmazza: 

 

„Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, vagy nem a pályázó 

kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába: 

 

Pályázat benyújtásához: 

- Tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak 

végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi 

aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll. 

- Érintett ingatlanok szemle típusú tulajdoni lap másolatai 
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Támogatási szerződés megkötéséhez: A pályázónak/kedvezményezettnek legalább a fenntartási 

időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és 

használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell mutatnia. 

 

A szerződés: 

 

- legalább a fenntartási időszak végéig szól, 

- tartalmazza fenntartási időszakra, a pályázati fejlesztés megvalósítására vonatkozó 

biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget, 

- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes 

felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A Szerződésben foglalt jogok és 

kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes 

írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

-  

 

A fenti pályázati előírásoknak és a nemzeti vagyonról szóló törvényi előírásoknak is megfelelő 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tervezet mellékelve. 

 

A két különböző pályázó által benyújtandó két különböző pályázat kétszeres támogatást 

eredményezhet, illetve ebből fakadóan a két pályázat megvalósítása egymás akadályoztatását idézheti 

elő. Ezt megakadályozva a két pályázó és a tulajdonos önkormányzat között egy fejlesztési rangsort 

kialakító megállapodásra van szükség. (Megállapodás tervezet mellékelve) 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Koppány-Baromfi Baromfitenyésztő Kft. 

kérelmét támogatja és hozzájáruló nyilatkozatot ad a tulajdonát képező Lengyeltóti 0160 és 0161 hrsz-

ú földutak szilárd alappal történő kiépítésére benyújtott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „111/2011.(XI.24.) VM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.évtől nyújtandó 

támogatások feltételeiről szóló támogatás keretében benyújtandó pályázathoz. A hozzájáruló 

nyilatkozat Önkormányzati általi aláírás feltétele, hogy a háromoldalú megállapodást pályázó aláírja. 

 

1/B.Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja ki a hozzájáruló nyilatkozatot a 

Koppány-Baromfi Baromfitenyésztő Kft. részére.  

 

2/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SZENTGYÖRGY-INVEST Beruházó 

Kft. Lengyeltóti kérelmére a DDOP-1.1.1./A jelű az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 

fejlesztése- ipari parkok iparterületek és inkubátorházak támogatás című komponensére benyújtandó 

pályázatához a tulajdonát képező lengyeltóti külterületi 0160 és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak 

tekintetében a melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kiadja. A hozzájáruló nyilatkozat 

önkormányzat általi aláírás feltétele, hogy a háromoldalú megállapodást pályázó aláírta. 

 

2/B. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SZENTGYÖRGY-INVEST Beruházó 

Kft. részére a hozzájáruló nyilatkozatot nem adja ki. 
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3/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert, hogy a háromoldalú megállapodást, majd azt követően a hozzájáruló nyilatkozatokat  

aláírja. 

 

3/B.  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel Zsombok Lajos 

polgármestert a háromoldalú megállapodás, és a hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. január 23. 

 

 

                                                                                                            Zsombok Lajos 

                                                                                                            Polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

 

Sándor János 

Főmunkatárs 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Dr.Szatmári Ibolya  

        Jegyző  



 

 

 

 

 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.) 

képviseletében ezúton nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy az 

önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 8693 Lengyeltóti, 0160., 

illetve 0161. hrsz. ingatlanokon a SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. (8693 

Lengyeltóti, külterület 0135/1. hrsz.) a Dél-Dunántúli Operatív 

Program Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 

fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak 

támogatása (DDOP-1.1.1/ A) című komponensére. Pályázatának 

sikeressége esetén a pályázati dokumentációban meghatározott  

beruházást megvalósítsa. Hozzájárulok továbbá a pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során 

megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi 

aktiválásához. Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti ingatlanom 

pályázatban előírt kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés 

céljára rendelkezésre állnak. 

 

Kelt.: Lengyeltóti, 2012. január  

 

 

 ---------------------------- 

 Zsombok Lajos 

Polgármester  

Lengyeltóti Város 

Önkormányzata 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

  

2. -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 



  



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
  

 

„Alulírott LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi 

M. u. 2.,)mint a Lengyeltóti külterület 0161 és 0160 HRSZ ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

kizárólagos tulajdonosa visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom a Koppány-Baromfi 

Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 14356902-2-18., cím: 9700 

Szombathely, Stromfeld Aurél utca 51. 2. em. 8.), (a továbbiakban: Beruházó) Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 

„111/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló támogatás” (Jogcímkód: 6.130.02.01.) keretében benyújtásra kerülő támogatási 

kérelmébe/ pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történő korlátozásmentes 

megvalósításához. 

A Beruházó fenti ingatlant rendeltetésszerűen használhatja akként, hogy az intézkedésre 

vonatkozó valamennyi jogszabálynak, feltételrendszernek és előírásnak minden tekintetben 

megfeleljen az őt terhelő kötelezettségek fennállása alatt. Kijelentem, hogy e tekintetben 

akadályozó tényezőt nem támasztok, ezzel ellentétes feltételt nem szabok Beruházóval 

szemben és jelen nyilatkozatomat nem módosítom hátrányosan a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott fenntartási kötelezettség időtartama alatt. 

Kijelentem továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi 

rendelkezésre álló dokumentációt teljes egészében áttanulmányoztam és megismertem, az 

abban foglaltak megvalósításához hozzájárulok és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot 

szabad elhatározásomból állítottam ki.  

 

Vállalom, hogy a beruházással érintett ingatlan feletti rendelkezési, tulajdonosi és használati 

jogaim tekintetében az általam kezdeményezett és esetlegesen bekövetkező változások a 

beruházás Beruházó által történő megvalósítását és fenntartását nem korlátozhatják, vagy 

akadályozhatják.” 

  

Kelt.:Lengyeltóti, 2012. január 16. 

     __________________ 

                         aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. _____________________    2.____________________ 

 

   _____________________       ____________________ 

 

     



MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött egyrészről 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata (Lengyeltóti, Zrínyi M.u.2.) képviseli: Zsombok Lajos 

polgármester, a továbbiakban : tulajdonos 

 

másrészről 

  

Koppány- Baromfi Baromfitenyésztő Korlátolt felelősségű Társaság (Szombathely, Stromfeld 

Aurél utca 51. 2.em.8) a továbbiakban Koppány-Baromfi Kft. 

 

harmadrészről 

 

SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. (Lengyeltóti, Külterület 0135/1 hrsz.) továbbiakban: 

SZENTGYÖRGY-INVEST Kft.  

 

továbbiakban „Felek”, egyenként „Fél” között a Lengyeltóti külterületi 0160 hrsz és 0161 

hrsz.-u utak pályázat útján történő fejlesztése tárgyában az alulírott helyen és napon az 

alábbiak szerint: 

 

1.) Felek megállapítják, hogy a Lengyeltóti Önkormányzat tulajdonát képező 0160 hrsz és 

0161 hrsz-ú utakra a Koppán-Baromfi Kft. a 111/2011.(XI.24.) VM rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 

2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló támogatásra kíván 

pályázatot benyújtani, a SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. pedig a DDOP-1.1.1./A 

című pályázati komponensre. 

Felek tudomásul veszik, hogy Lengyeltóti Város Önkormányzata mindkét pályázat 

benyújtásához kiadja a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.  

 

2.) Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy ugyanazon ingatlanra, 

ugyanabban a tárgyban a fejlesztéshez többszöri támogatás nem vehető igénybe.  

 

3.) A többszöri támogatás elkerülése végett a Koppány-Baromfi Kft és 

SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. egymás közt kötött megállapodásban leirt fejlesztési 

sorrend szerint vagy egyik, vagy másik Kft. köti meg a támogatási szerződést. Ennek 

megfelelően Lengyeltóti Város Önkormányzata a támogatási szerződés megkötéséhez 

szükséges tulajdonosi nyilatkozatot csak egyik félnek adja ki. 

 

4.) Amennyiben a két Kft. nem tud megegyezni a beruházás megvalósításában, úgy az út 

tulajdonos Önkormányzat a hasznosság és célszerűség figyelembe vételével dönti el, 

kinek adja ki a nyilatkozatot. 

 

5.) Felek tudomásul veszik és kijelentik, hogy az Önkormányzati döntésből eredő 

bárminemű káruk megtérítésére nem tartanak igényt. 

 

6.) Jelen megállapodás valamennyi Fél által történő aláírása napján lép hatályba. 

 

7.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásra a magyar jogot kell alkalmazni, és a 

közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 



 

 

8.) Jogvita esetén felek kikötik a Fonyódi Városi Bíróság illetékességét. 

 

 

Felek a Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. január  


