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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
 
 
Szám:4782-2 /2011. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. május 31-én tartandó ülésére. 

 
 
N a p i r e n d :   Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület megkeresése játszótér építés   
            ügyében 
 
E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ifj. Lenner Vilmos a Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület elnöke megkereste az 
önkormányzatunkat, és együttműködésünket kéri. A megkeresést az előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
Egyesületük 2009.12.21-én benyújtott pályázatukra 5.283.000 Ft-ot nyert, falumegújítás-
fejlesztésre igénybevehető támogatások jogcímen gyermekjátszótér kialakítására (mini 
kalandpark Lengyeltótiban). 
 
A pályázat intenzitása az egyesület esetén 100%-os. Elszámolása utófinanszírozott. A 
pályázott összeget csak úgy tudja igénybe venni az egyesület, ha azt előzetesen kifizeti.  
 
Az MVH-s pályázatok gyakorlatát figyelembe véve a kifizetési kérelem (támogatási összeg 
utalása) benyújtását követően kb. 6 hónapos kifizetéssel lehet számolni az MVH részéről.  
 
Az Egyesületnek az 5.283.000 Ft nem áll rendelkezésére, hogy megelőlegezze a pályázati 
összeget. Ebben kéri a Képviselő-testület konstruktív segítségét. 
 
Az Egyesület a játszóteret Lengyeltóti Város gyermekei javára kívánja rendelkezésre 
bocsátani; felállítására a 24/2 hrsz.-ú Lengyeltóti város tulajdonát képező sporttelep 
megnevezésű ingatlanon kerülne sor. A fenti ingatlanon helyezkedik el az uszoda épülete is. 
 
A pályázatra elnyert beruházásnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van, mely az Egyesületet 
terheli. Ez alatt az időszak alatt a pályázatot a közreműködő hatóság bármikor ellenőrizheti. 
 
Az Egyesület elnökével, több alkalommal személyes egyeztetést folytattam. Felmerült 
lehetőségként, hogy az Egyesület pénzintézeti hitel felvételéhez az önkormányzat mögöttes 
kötelezettség vállalóként, kezesként jelenjen meg. 
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A hitelügyintézés költsége és a várható 6 hónapos kamatköltség azonban 400-450 e Ft lenne, 
amelyet az Egyesületnek vagy a mögöttes kötelezettség vállalónak a pályázati támogatáson 
felül ki kellene fizetni. 
 
Másik megoldásként kínálkozik az Egyesület vezetőjének azon kérése, hogy az önkormányzat 
3M Ft kölcsönnel segítse elő a beruházás megvalósítását. 
 
Az Egyesület vállalja a további 2.283.000 Ft megelőlegezését Lengyeltóti vállalkozók 
megkeresésével, segítségével.  
Továbbá vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a 2011. július 1-2-án megrendezendő 
Városnapot megelőzően elkészíti, hogy a nyári szünidő alatt már rendelkezésre álljon a 
gyermekeknek a játszótér. 
 
Az Egyesület a fenntartási időszakot követően megállapodásban foglaltak szerint a játszótér 
tulajdonjogát az önkormányzatnak ajándékozás jogcímén át kívánja adni. 
 
A kérelembe foglaltakat megvizsgáltam. 
 
Az önkormányzat pénzintézetnél kezességet vállalhat, ez esetben azonban fokozott 
figyelemmel kell lennünk a hitelfelvételi korlátra az 1990. évi 5. tv. 88. § (2).bekezdése „A 
helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének 
és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciája és kezességvállalásának 
lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.” 
 
Az államháztartási törvény, önkormányzati törvény nem tiltja rövid lejáratú támogatási 
kölcsön biztosítását. Ez esetben a futamidő nem haladhatja meg az egy évet, függetlenül attól, 
hogy azokat milyen szerv részére folyósították. /249/2000.(XII. 24.) Korm. Rendelet 
számlaosztálya tartalmazza vonatkozó előírások 2. számlaosztály/ 
 
A döntéshozatalhoz felülvizsgáltam az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A mindennapi 
működés mellett az előttünk lévő Városnapi feladatok, Zichy kert kialakítása, pályázatokba 
futó pénzünk mellett a 3M Ft-os kölcsön biztosítása a maximum. 
 
Az Egyesület a kölcsön biztosítékaként, garanciát felajánlani nem tud ezért a kölcsön nyújtása 
az önkormányzat részéről fokozott kockázattal jár. 
 
Mérlegelni kell emellett a pályázat által nyújtott kölcsönös előnyöket is. 
 
Mellékelek a Képviselő-testület számára kölcsönszerződést és megállapodás tervezetet, 
melyet szíveskedjenek megvitatni. 
 
Határozati javaslat: 
 
1/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltótiért 
Somogyért Egyesülettel kötendő kölcsönszerződést elfogadja. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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1/B. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltótiért 
Somogyért Egyesülettel kötendő kölcsönszerződést nem fogadja el. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltótiért 
Somogyért Egyesülettel kötendő megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2/B. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltótiért 
Somogyért Egyesülettel kötendő megállapodást nem fogadja el. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. május 25. 
 
 
            Zsombok Lajos 
            polgármester 
 Az előterjesztést készítette: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző 
 
 

 


