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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzatunkat érintő 2012. évben folyamatban lévő  pályázatokról az alábbi tájékoztatást 

adom: 

 

 

1.) Belterületi vízrendezés II. ütem (DDOP-5.1.5/c-09-2010-0005) 

 

A pályázatban tervezett kivitelezési munkák 2011-ben befejeződtek, az engedélyeket beszereztük, a 

pályázat elszámolása, lezárása 2012. májusában megtörtént 

 

 

2.) Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a Fodor András Általános Iskolában (KEOP-

6.2.0/A/09-2010-0167) 

 

A tervezett befejezési határidőre 2011. 12. 31-re a pályázatot megvalósítottuk, az elszámolást és 

projektzárást 2012. júniusában a közreműködő szervezet elfogadta. 

 

 

3.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban (KEOP-

6.2.0/A/11-2011-0068) című pályázatunkat Támogatói Okirattal támogatták. 

A pályázat teljes költségvetése: 9.195.000,-Ft, a támogatási igény : 8.735.250,-Ft. Tervezett kezdés: 

2012. 02.01. Tervezett befejezés: 2012. 07.31. A terület telekalakítása és az épületfeltüntetési vázrajz 

elkészült, a kerékpár tároló és vizesblokk terveket Korenika László készítette. 

A projektmenedzseri feladatok ellátására a B&B Projektmenedzser Kft. Kaposvár kapott megbízást. 

A kivitelezésre 5 vállalkozótól kértünk ajánlatot, melyek igen nagy szórást mutattak a 6 300 000.-Ft-

tól a 13 000 000.- Ft-ig. A legkedvezőbb árat az Union-Formen Kft. Pécs adta, mely megegyezett a 

pályázatban tervezett és jóváhagyott összeggel. 

A kivitelező a kivitelezési határidő előtt ( 2012. június 30.)  már teljesített. 

A pályázat elszámolásának határideje 2012. augusztus 31. 

A vizesblokk külön vízmérővel felszerelt vízellátására egy tervezővel szerződést kötöttünk. A vízóra 

felszereléséig a Csokonai u. 3. sz. önkormányzati épület (jelenleg biztosító bérli) vízellátó rendszeréről 

kapja a vizet. 
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4.) Házi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0069) című 

pályázatunkat Támogatói Okirattal támogatták. A pályázat teljes költségvetése: 7.080.000,-Ft, 

támogatási igény: 6.726.000,-Ft. Tervezett kezdés: 2012. 02.01. Tervezett befejezés: 2012. 07.31. Ez a 

határidő a gyártó nagyfokú leterheltsége miatt nem tartható, ezért a befejezési határidő módosítását 

kértük 2012. 10. 30-ra. A projektmenedzseri feladatok ellátására és az eszközök beszerzésére a B&B 

Projektmenedzser Kft. Kaposvár kapott megbízást. A pályázattal kapcsolatban már kifizetési kérelmet 

is nyújtottunk be. 

Jelenleg a lakossági igény felmérése folyik. A pályázatban igényelt 200 db komposztládára a mai 

napig 210 igény érkezett, mely szám napról napra emelkedik. 

 

  

5.) A 6701 és 6711 jelű országos közutak csomópontjában körforgalom kiépítésére beadott 

pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra. A további lehetőségekről külön napirendi pont 

keretében adunk tájékoztatást. 

 

 

6.) Az „Önkormányzati bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése” című DDOP-

3.1.3/D-11-2012-0001 azonosító számú pályázatunkat kedvezően bírálták el. A támogatási értesítő 

szerint 89 300 000.-FT összegű támogatásra érdemesnek ítélték azzal a feltétellel, hogy a projekt 

megvalósítását követően 6 fő gondozónő, és 1 fő intézményvezető alkalmazása szükséges. A 

projektmenedzser és tervező kiválasztása megtörtént, a legjobb ajánlattevő az ALD Consulting Kft 

Budapest lett, akivel a szerződést megkötöttük. Az engedélyezési  tervek elkészültek, engedélyezésre 

benyújtottuk. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok 

beszerzése megtörtént, csak az építési engedélyezés van folyamatban. A legkritikusabb rész a jogerős 

építési engedély megszerzése, mely ügyben a marcali építés hatóság több ízben is hiánypótlást kért. 

Jelenleg az építés hatóság által a szakhatóságok megkeresése van folyamatban. 

 

 

7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat részvételével 5 önkormányzat „Lengyeltóti és Környéke 

Ivóvízminőség-javító Társulás”-t alakított a KEOP-7.1.0/11 jelű pályázati felhívásra benyújtott 

30 120 000.-Ft értékű ivóvízminőség-javító programot Támogatói Okiratban foglalt döntéssel 

25 602 000.- Ft értékben támogatják. A fennmaradó 4 518 000.-Ft sajátforrás megszerzésére BM 

önerő pályázatra adtunk be pályázatot. 

A pályázat keretein belül a közbeszerzőt kiválasztottuk, aki továbbiakban részt vett és vesz a 

projektmenedzser és Megvalósíthatósági Tanulmány készítőjének kiválasztásában, illetve elkészítette 

a tervezői közbeszerzési felhívást. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére a legjobb ajánlatot a 

Bódis Bernadett vezette ALD Projekt Kft Lábod adta, akivel a szerződést megkötöttük. A 

projektmenedzseri feladatok ellátására az ALD Consulting Kft. Budapest adta a legalacsonyabb árat, 

akivel a szerződést megkötöttük. A tervezői felhívásra 3 résztvevő nyújtott be pályázatot, az elbírálás 

folyamatban van. 

A pályázati kiírás szerint az első mérföldkővet 2012. június 29-ig kell teljesíteni, ez a jelenlegi 

bázisadatokra alapozott változatelemzést jelenti. 

 

 

8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. 

(III.1.) BM rendelete szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása” kiírásra pályázatot nyújtott be „Lengyeltóti településen térfigyelő 

kamerás rendszer megvalósítása ” címmel benyújtott pályázatunkat még nem bírálták el és 

hiánypótlásra sem szólítottak fel. 
 

 

9.) A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött kistérségi 

startmunka mintaprogram keretében beszerezni tervezett gépeket és eszközöket 
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közbeszerzési eljárás keretében beszereztük, melyet Dr. Sütő László ügyvéd ingyenesen 

bonyolított le, mivel erre a támogatásban nem volt fedezet beállítva. 

A gépek beszerzését a helyi Ferro-Flex vállalkozás nyerte, az eszközök szállítására a Karádi 

Gazdabolt adott legelőnyösebb ajánlatot. Mindkettő vállalkozás teljesítette szerződésben 

foglalt kötelezettségeit a gépeket és eszközöket leszállították. 

 

 

10.) A „BünTEtlenül a Pogányvölgy szívében, Lengyeltótiban” TÁMOP-5.6.1-B-12/2 

című közbiztonsági pályázatunkat 29 726 400.- támogatásra nyújtottuk be. A pályázat bírálat 

alatt van. 

 

 

11.) A TÁMOP-5.1.1-11/1/B Komplex fejlesztéssel az élhetőbb életért a Pogányvölgyben 

című pályázatot a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta be, melynek 

megvalósítási helye nagyrészt Lengyeltóti. A pályázat összköltsége 135 564 350.- Ft. 

Jelenleg a formai és tartalmi elbírálás megtörtént, hiánypótlást nem kértek és a támogató felé 

döntésre felterjesztették. 

 

 

A 2002 és 2007 között megvalósult beruházások, melyben az akkori törvények alapján 

fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget 10 évben határozták meg, lezárásai vannak 

folyamatban, mivel a 10 évet törvényi változás miatt 5 évre csökkentették. 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyamatban lévő pályázatokról szóló 

tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. június 21. 

 

 

                                                                                                              Zsombok Lajos 

                                                                                                              polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

 

Sándor János  

 főmunkatárs 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

         jegyző  


