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Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzatunkat érintő 2013. évben folyamatban lévő  pályázatokról az alábbi tájékoztatást 

adom: 

 

 

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

6.2.0/A/11-2011-0068) című pályázatunkat a kivitelező a kivitelezési határidő előtt ( 2012. június 30.)  

már teljesítette. A pályázat elszámolása 2012. augusztus 31-ig megtörtént 

A vizesblokk külön vízmérővel való felszerelésének terve alapján a vízórát a DRV felszerelte. 

 

 

2.) Házi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0069) című pályázatunk 

teljes költségvetése: 7.080.000,-Ft, támogatási igény: 6.726.000,-Ft. Tényleges kezdés: 2012. 02.01. 

Tervezett befejezés: 2012. 07.31. helyett módosítottuk a határidőt 2012 10. 30-ra. A pályázatban 

igényelt 200 db komposztláda helyett a kedvező beszerzési ár miatt 240 db lett kihelyezve, de a teljes 

lakossági igényt ez sem elégítette ki. A pályázat elszámolása megtörtént. 

 

  

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

pályázatunk forráshiány miatt nem került támogatásra. A Somogy Megyei Közútkezelő Kht. 

pályázatot nyert a Lengyeltóti – Balatonboglár összekötő út felújítására, melynek keretében 

kérésünkre a körforgalmat is bevették. A feltételül kért kiviteli terveket és közmű áthelyezési terveket 

elkészítettük és átadtuk beruházónak. 

Az engedélyek közül az ivóvíz áthelyezés engedélye folyamatban van, a többi rendezett. 

A várható kivitelezés kezdete 2013. augusztus. 

 

 

4.) 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 

pályázatban meghatározott műszaki tartalom szerint a közbeszerzésen nyertes Sebestyén és Fia Kft 

Somogyvár vállalkozó szervezésében a kivitelezés befejeződött, a többlet munkákra a támogatási 

igényt a közreműködő VÁTI Kht. -hoz benyújtottuk. Az ünnepélyes átadás 2013 június 5-én lesz. A 

használatbavételi engedély folyamatban. Az elszámolást csak a pótmunka támogatási szerződés 

megkötése után történhet meg. 
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5.) 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 támogatták. A fennmaradó 4 518 000.-Ft sajátforrás megszerzésére BM 

önerő pályázatra adtunk be, melyet kedvezően bíráltak el. A pályázat 2013 03. 03-án befejeződött 

29 710 000 Ft. végösszeggel. Az engedélyezett tervek alapján a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0033 számon 

a második fordulóra, vagyis a kivitelezésre pályázatunkat 350 millió forint értékben benyújtottuk. A 

pályázat elbírálása folyamatban. 

 

 

6.) 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 kedvezően bírálták el 

és a kivitelezés ennek alapján megkezdődött, illetve 2013. 06. 24-én a műszaki átadás 

megtörtént.  

 

 

 

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

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

megtörtént, forráshiány miatt tartalék listára helyezték. 

 

 

8.) A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0015 azonosító számú „Modellkísérleti program az 

alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a Pogányvölgyben” című pályázatunk 

támogatási szerződését 2013 05. 16-án aláírtuk. 

A megvalósítás az oktatásokkal elkezdődött. 

 

9.) A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0482 azonosító számú „Lengyeltóti városi sportcsarnok 

energetikai felújítása” című pályázatunkat formai hiányosságra hivatkozva elutasították. A 

döntés ellen benyújtott kifogásunkat nem fogadták el. 

 

10.)  A sportcsarnok energia megtakarítási fejlesztésére egy másik pályázatot 

nyújtottunk be a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján, melynek bírálata folyamatban 

van. 

 

11.) A KEOP-4.10.0/A/12 jelű pályázatra beadott intézményeink energetikai fejlesztése 

(napelemek) pályázatunkat elutasították befogadási kritériumok nem teljesítése miatt. A 

döntés ellen fellebbezést nyújtottunk be mivel ugyanezen pályázat keretében harmadikként 

benyújtott DRV telep napelemes pályázatát befogadták. A fellebbezést még nem bírálták el. 

 

12.) LEADER 2013 pályázatra a fogyatékosok nappali ellátása épületének átalakítására, az 

épület közterületről akadálymentes megközelítésére, a művelődési háznál civil szervezetek 

„otthona” kialakítása keretén belül nyílászárók cseréjére és szolgáltatás fejlesztésként gépek 

(traktor, mélylazító, pótkocsi és talajkés) beszerzésére nyújtottunk be pályázatot 2013 június 

19-én. A fejlesztéshez 19 534 999.-Ft támogatást igényeltünk (100 %-os intenzitású 

pályázat),de önkormányzat esetében az ÁFA összege a pályázót terheli, mely 5 274 450.-Ft. 

Egy időben nyújtott be pályázatot a Művelődési Ház és Könyvtár a 2014. évi rendezvények 

támogatására 3 000 000.-Ft értékben, melyeket az előzetes bírálat alapján befogadtak 
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13.) A 2012. évi LEADER pályázatokat nem az önkormányzat nyújtotta be, de 

önkormányzati tulajdonokat érint, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük. A keleti temető 

felújítása és a forrásfoglalással egybekötött tanösvény pályázatokat kedvezően bírálták el, de 

a támogatási okiratokat még nem kaptuk meg. 

A sport öltöző felújítása elkezdődött, a befejezési határidő 2013. augusztus 15. 

 

14.) A DDOP-5.1.5/11 keretében „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése”  című Somogyvár önkormányzat gesztorságával benyújtott pályázatunk bírálata 

megtörtént, forráshiány miatt tartalék listára helyezték. 

 

 

Folytatódik  2002 és 2008 között megvalósult beruházások - melyben az akkori törvények 

alapján fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget 10 évben határozták meg - lezárásai, mivel 

a 10 évet törvényi változás miatt 5 évre csökkentették. A Magyar Államkincstár és az NFÜ 

szakemberei helyszíni szemléken győződnek meg arról, hogy a támogatási szerződésben 

vállalt üzemeltetési, fenntartási, elidegenítési és iratmegőrzési kötelezettségünknek eleget 

teszünk-e. 

Eddig ellenőrzött projekteknél semmilyen problémát nem találtak, a pályázatok lezárásához 

minden esetben hozzájárultak. 

 

 

 

 

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

tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Lengyeltóti, 2013. június 21. 

 

 

                                                                                                              Zsombok Lajos 

                                                                                                              polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

 

Sándor János  

 főmunkatárs 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

         jegyző  

 


