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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az alábbi tájékoztatást adom a folyamatban lévő pályázatokról: 
 
 
1.) Belterületi vízrendezés II. ütem (DDOP-5.1.5/c-09-2010-0005) 
 
A beruházás 2010-ben kezdődött az Ifjúság utcai árkok kivitelezésével. Az állami utak mellett a 
Magyar Közút Kht. engedélye csak 2011. április 15-e után tette lehetővé a munkavégzést. Első 
ütemben a Csokonai utca vízrendezése valósult meg. Ezt követően készült a Zrínyi utca vízrendezése 
és a buzsáki elágazó környékének kiépítése. A megvalósítás során sok tervezési hibából adódó 
probléma került elő. Ezek között van az 1-0 jelű Kaposvári utcai földárok nyomvonal problémája, 
melynek végleges megoldása a mai napon sem dőlt el. Tárgyalások folynak a támogató szervezettel és 
a vízügyi igazgatósággal, valamint az érintett ingatlan tulajdonosokkal. A 3-1 jelű Zrínyi M. utcai árok 
lecsövezése miatt a járda melletti lakóházakról lefolyó víz csatornába történő bevezetését nem 
egyértelműen tervezték meg, amelyet a kivitelező 115 fm. hosszban saját költségén oldott meg járda 
melletti folyóka építéssel. A 2-1 jelű árok szintén zárt csatornával lett tervezve és kivitelezve, ahol a 
tervező semmilyen szinten nem tervezte a lakásokról járdára folyó csapadékvíz elvezetését. Ezért 
ennek költségét nem tudjuk kivitelezőre hárítani. Ezen a szakaszon jelentkezett az a probléma is, hogy 
a Pete Lajos közből és a Kecskemétiék felől a burkolt útfelületen lefolyó víz a Zrínyi M. utcán 
átfolyva a szemközti házakat veszélyeztetve, azok udvarán keresztül folyik el éppen az elmaradt járda 
melletti folyóka tervből történő kimaradása miatt. A projekt megvalósítása az állami közutak mellett 
megtörtént, további forgalom korlátozásra nem kerül sor. 
Hátra lévő munkák az 1-0, 2-0, 3-0 jelű földárkok felújítása, melyek a mocsaras területeken keresztül 
haladva vezetik el a vizeket a befogadó Szent János árokba. A munkákat a magas talajvíz és az 1-0 
jelű árok rendezetlensége hátráltatja. Kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzítettek alapján 2010. 
12.10-én 12.502.496,-Ft értékben, 2011. 04.20-án 24.625.578,-Ft értékben nyújtott be számlát, melyek 
kifizetésre kerültek.  
 
2.) Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a Fodor András Általános Iskolában (KEOP-
6.2.0/A/09-2010-0167) 
 
Támogatási okirat : 2011. 02.24-én érkezett. Hatályba lépés: 2011. 04.05. 
Részletes terveket Korenika László elkészítette, melyeket ajánlat tételre 3 pályázatónak megküldtünk. 
Projekt menedzser: Mohácsi Balázs.  Támogatás: 8.778.000,-Ft. Előlegként 2.194.500,-Ft-ot 
számlánkra utaltak. Befejezési határidő: 2011. 12.31. 
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3.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban (KEOP-
6.2.0/A/11-2011-0068) című pályázatunkat 2011. 04.10. nappal befogadták és tartalmi ellenőrzését 
végzik.  
A pályázat teljes költségvetése: 9.195.000,-Ft, a támogatási igény : 8.735.250,-Ft. Tervezett kezdés: 
2011. 06.30. Tervezett befejezés: 2011. 12.31. A terület telekalakítását és az épületfeltüntetési vázrajz 
elkészítését megrendeltük. 
 
4.) Házi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0069) című 
pályázatunkat 2011. május 10-én befogadták és tartalmi ellenőrzését végzik. A pályázat teljes 
költségvetése: 7.080.000,-Ft, támogatási igény: 6.726.000,-Ft. Tervezett kezdés: 2011. június 20. 
Tervezett befejezés: 2011. 12.31. 
 
5.) A 6701 és 6711 jelű országos közutak csomópontjában körforgalom kiépítésére beadott 
pályázatunk elbírálása megtörtént. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2011. április 29-én 
kelt levelében sajnálattal értesítette  Önkormányzatunkat, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján 
pályázatunk nem nyert támogatást. A csomópont átépítésének engedélyezési eljárása felfüggesztésre 
került, mivel az állami utakon az önkormányzat nem építkezhet és jelenleg a pályázat elutasítása miatt 
nincs kijelölve kivitelező állami szervezet. 
 
6.) Áruház mögötti terület vízrendezésének kivitelezése befejeződött. A teljes bekerülési költség a 
pályázatban tervezett 4.437.366,-Ft-al szemben 2.763.963,-Ft. A megtakarítást azzal tudtuk elérni, 
hogy az előregyártott elemek helyett helyszíni betonozással történt a kivitelezés, valamint az 
előkészítő munkákat a közmunkások végezték el. A műszaki átadás 2011. 05.30-án megtörtént, a 
számla kifizetése folyamatban van. 
 
7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Sportcsarnok energetikai 
korszerűsítése megújuló energia hasznosítással kombinálva (KEOP-4.9.0./11-2011-0019) jelű 
pályázat taralmi ellenőrzése folyamatban van. A döntésről még nem kaptunk értesítést. A pályázat 
tervezett költségvetése: 95.085.626,-Ft, melyből az igényt támogatás 80.822.782,-Ft. A projekt 
tervezett kezdése: 2011. 08.01, tervezett befejezés: 2012. 07.31. A projekthez kapcsolódó geotermikus 
kutak létesítésére a Pécsi Bányakapitányság 2011. május 4-én a létesítési engedélyt megadta. 
 
8.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0065 
kódszámú „Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben” című pályázat szakmai munkája lezárult, a projekt 
záró rendezvénye 2011. június 21-én került megrendezésre. A projekt összköltsége 89.440.092 Ft, 
ebből 31.304.032 Ft volt a leigényelhető előleg. Az előlegből finanszírozott költségek első kifizetési 
kérelmére igényelt összeg 2011. június 14-én érkezett meg 10.432.400 Ft értékben. A második 
kifizetési kérelemben beadott 25.852.940 Ft támogatási igényből várhatóan kb. 10.000.000 Ft fog első 
menetben átutalásra kerülni, a fennmaradó összeg a kiküldésre kerülő hiánypótlás beadását követően 
várható. Közben beadásra kerül a harmadik kifizetési kérelem is kb. 10.500.000 Ft értékben. A 
projekthez Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetési számlájáról nem kellett pénzt átutalni. 
 
9.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0843 kódjelű, 
„E-világ Pogányvölgyben” című pályázat költségvetése két tételből áll: utófinanszírozású 
projektelemek költsége 1.634.710 Ft, szállítói finanszírozású projektelemek költsége 14.150.000 Ft. A 
leigényelhető előleg 408.677 Ft volt. Az utófinanszírozású projektelemekből elköltésre került összesen 
20.500 Ft (C típusú hirdető táblák költsége). Kifizetésre vár dr. Sütő László Ügyvédi Iroda részére 
590.000 Ft közbeszerzés lefolytatásáért. Várható további kifizetések: oktatásra 63.900 Ft, projekt nyitó 
és záró rendezvény 150.000 Ft, irodaszerek 18.400 Ft. Az 1.634.710 Ft előlegen felüli részét, 
1.226.033 Ft-ot a pályázónak kell megelőlegeznie, mivel a projekt elszámolásához 1 db záró kifizetési 
kérelmet kell beadni. Ebben kerül elszámolásra a projektmenedzser bérköltsége is, összesen 782.320 
Ft értékben. A szállítói finanszírozású projektelemek költsége 14.150.000 Ft, ebből a közbeszerzési 
eljárásban nyertes Albacomp Rt. 13.970.875 Ft értékű eszközöket szállított le, ehhez a kifizetési 
kérelem 2011. 06. 09-én beadásra került. A projektet 2011. július 31-ig kell szerződés szerint 
befejezni. A projektben előírt oktatások lezajlottak, az eszközök beüzemelésre kerültek.  
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A szerződésben vállalt egyéb feladatok (1 fő pedagógus továbbképzése, szülők részére bemutató órák 
tartása) az ősz folyamán kerülnek megvalósításra. A projekthez a fenntartónak 1 fő rendszergazdát kell 
biztosítani a tanév folyamán. 
 
10.) Az iskolapadtól a tanulópadig TIOP 1.2.5. 
 
A program a 2010. augusztus-2011. július közötti időszakot öleli fel. A projekt a lengyeltóti városi 
művelődési ház és könyvtárban valósul meg. A pályázaton nyert támogatási összeg 19,9 millió forint, 
vissza nem térítendő támogatás. A projektben megvalósuló fejlesztések: a könyvtár villamosításának 
teljes újraépítése, állmennyezet elhelyezése és mozgáskorlátozott lift kialakítása (10,8 millió forint), 
eszközbeszerzés: PC (laptop, nyomtató) és bútor (6,1 millió forint), egyéb költségek: nyilvánosság, 
menedzsment (2,9 millió forint). A pályázat megvalósításából a lift kiépítése van folyamatban, a többi 
beruházás megvalósult. Eddig két pénzügyi elszámolás történt meg, 12,7 millió forint került lehívásra. 
A projekt tervezett befejezése: 2011. július 31. 
 
 
11.) Babakert felújítása 
 
A Babakert felújítására pályázat került benyújtásra a Zöld Iránytű Alapítványhoz. Célja a park 
felújítása, új növényekkel való beültetése, a növények nevének földbe szúrt, kis táblákon való 
megjelenítése magyar és latin nyelven, pihenőpadok kihelyezése. A pályázat teljes bekerülési összege 
1,5 millió forint, az önkormányzat saját forrásként 750 ezer forint önerőt biztosít. A pályázat ugyan a 
legjobbak között került elbírálásra, de forráshiányra hivatkozva, nem került a támogatott pályázatok 
közé.  
 
12.)Közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatása 
 
A pályázat az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz került benyújtásra, benyújtója: Lengyeltóti 
Város Önkormányzata. Az elnyert támogatási összeg 849.630 forint vissza nem térítendő támogatás. A 
pályázat keretében egy fő közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatása valósul meg, 2011. március 11-
től, hat hónapos időszakra vonatkozóan, szeptember 10-ig. A projekt a foglalkoztatott teljes bér és 
járulékköltségét támogatja. 
 
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázatai  
 
Az IPR kiterjesztése a Pogányvölgyi Kistérség iskoláiban és óvodáiban TÁMOP 3.3.7 (Pályázott 
összeg: 180 millió forint)  
A Lengyeltóti Kistérség Egészségterve TÁMOP 6.1.2 (Pályázott összeg: 80 millió forint) 
A Lengyeltóti Kistérség komplex roma foglalkoztatási programja TÁMOP 5.1.1 (Pályázott 
összeg: 200 millió forint) 
Mindhárom pályázat kistérségi szinten kerül megvalósításra, a pályázó minden esetben a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás. Lengyeltótit, mint a kistérség központját mindhárom 
pályázat érinti. A pályázatok elutasításra kerültek. Minden esetben fellebbezés került benyújtásra a 
támogató szervezet felé. Az elbírálásnak végső eredménye még nincs. 
 
 
„Új munkahelyek a sikerért” elnevezésű pályázat 
 
A pályázat keretében egy fő kulturális marketinges foglalkoztatása valósul meg, napi 8 órában a 
lengyeltóti városi művelődési házban. A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Munkaügy Központhoz 
került benyújtásra. A pályázó szervezet a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás volt. A támogató 
szervezet a munkavállaló bér és járulékköltségeit, továbbá tanfolyamokon való részvételét támogatja. 
A három éves projekt 2010. január 31-vel ér véget. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 24. 
 
                                                                                                              Zsombok Lajos 
                                                                                                              polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                                 Dr. Szűcs Gábor                              Sándor János  
kistérségi irodavezető                                  kistérségi referens                            főmunkatárs 
 
 
 
Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző  
 
 
 
 
 


