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ELŐTERJESZTÉS 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. július 26-i ülésére 

 

 

Napirend: Lengyeltóti Csokonai u. 3. sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat  

                 támogatási szerződés módosítás kérése. 

 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat a Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti gyermekvédelmi 

alapellátás épületének (hrsz.: 365) homlokzat- és tetőfelújítására 2009-ben 5.052.827,-Ft 

támogatást nyert. A projekt lezárásáról a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. 

március 31-i ülésén döntött a 33-11/2011.(III.31.) DDRFT számú határozatával. 

Önkormányzatunk az épületben az Alapszolgáltatási Központ intézményhálózatát működtette, 

de átszervezés miatt a fenntartási jogot a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak 

2011. július 1. napjával átadta. Az átszervezés után a feladatok bővültek. A megnövekedett 

feladat ellátásához több dolgozóra és nagyobb épületre volt szükség, ezért képviselő-

testületünk a 2011. május 26-i döntésével a Zrínyi M. u. 6. sz. alatti önkormányzati épületet a 

térségi alapszolgáltatási feladatok ellátása érdekében a Többcélú Kistérségi Társulásnak 

átadta.  

 

Önkormányzatunk a funkció nélkül maradt Csokonai u. 3. sz. alatti épület hasznosítását a 

következő módon oldotta meg: A földszinten az épület 52 %-át (79 m2) szolgálati lakásként 

tartja fenn, melyben közalkalmazottakat kíván elhelyezni, a fennmaradó 48 %-ot (72 m2) 

bérbeadás útján hasznosítja, melyet 2011. június 1-től a Groupama Garancia Biztosító Zrt. 

bérel.  

Az alagsori helyiségben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 34 m2-es irodája működik.  

 

A Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Magyar Államkincstár együttes kötelezettség 

teljesítési ellenőrzése során (2012. 07. 09) feltárta, hogy a támogatási szerződésben 

rögzítettekről eltérően a Regionális Fejlesztési Tanács előzetes hozzájárulása nélkül 

változtattuk meg az épület funkcióját és egy részét bérbe adtuk.  

 

Az ellenőrzési jegyzőkönyv lezárhatósága és a szerződés betartása miatt a 

kedvezményezettnek kérni kell a támogató változáshoz való hozzájárulását. 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1400005009L 

számú támogatási szerződés 5.4. pontja alapján kéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács hozzájárulását a támogatással felújított Lengyeltóti, Csokonai u. 3. sz. (365 hrsz.) 

alatti önkormányzati tulajdonú épület 72 m2-ben a Groupama Garancia Biztosító Zrt. részére, 

79 m2-ben szolgálati lakás részére és 34 m2-ben a Lengyeltóti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére történő bérbeadáshoz. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 01. 

 

Lengyeltóti, 2012. július 20. 

 

 

 

 

                                                                                          Zsombok Lajos 

                                                                                            Polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:                                       Jóváhagyta: 

 

 

 

Sándor János                                                              Dr. Szatmári Ibolya 

beruházó                                                                    jegyző 

 


