
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
             Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.       

Ügyiratszám: 8115-2 /2012.  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 14-én tartandó ülésére.  

 

N a p i r e n d:   Lengyeltóti 066/2. hrsz-ú ingatlanon lévő külterületi temető épület külső   
                           felújítása, a hozzá kapcsolódó zöldfelület rendezése, urnafal építése    
                           vonatkozásában pályázat benyújtásához hozzájárulás.  
                                        
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet előírásai alapján pályázatot kíván benyújtani a 
Lengyeltóti 066/2. hrsz-ú ingatlanon lévő ravatalozóépület külső felújítására, a hozzá kapcsolódó 
zöldfelület rendezésére, urnafal építésére.     
A támogatás összesen bruttó 10 millió forint lehet, melyet maximálisan szeretnénk kihasználni.  
A beruházás során a ravatalozó épület külső vakolat-felújítását tervezzük szárítóvakolattal, majd külső 
festését, a faszerkezetek mázolását, esetleg az ajtó cseréjét. A temetőben a Körmendi sírok felett 
tereprendezéssel vízszintes teraszok kerülnének kialakításra, további sírhelyek biztosítására, valamint 
a meglévő kereszt mögötti területen a partoldalban egy urnafal készülne.       
 

Amennyiben alapítvány, egyesület nyújtja be a pályázatot, úgy 100 %-os támogatás érhető el. Emiatt 
célszerű lenne a pályázat beadójaként a „Lengyeltótiért Közalapítvány”-t feltüntetni, melyhez az 
Önkormányzat hozzájárulása szükséges.   
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti 066/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 
ravatalozóépület külső felújításához, a hozzá kapcsolódó zöldfelület rendezéséhez, urnafal 
megépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen a Közalapítvány részére megadni.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lengyeltótiért 
Közalapítvány 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (képviseli: Dankó József elnök) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) 
VM rendelet előírásai alapján pályázatot nyújtson be a Lengyeltóti 066/2. hrsz-ú ingatlanon külterületi 
temető épület külső felújítására, és a hozzá kapcsolódó zöldfelület rendezésére, urnafal építésével. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a beruházás megvalósításáról 
szóló, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
megállapodást aláírja, mely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást 
megvalósítani és az ingatlanon az ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az 
egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.       
 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Lengyeltótiért 
Közalapítvány 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (képviseli: Dankó József elnök) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) 
VM rendelet előírásai alapján pályázatot nyújtson be a Lengyeltóti 066/2. hrsz-ú ingatlanon külterületi 
temető épület külső felújítására, és a hozzá kapcsolódó zöldfelület rendezésére, urnafal építésével.  
 

Lengyeltóti, 2012. november 08.                  
                             Zsombok Lajos 
                                       Polgármester  
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  


