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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok 

befejezett beruházásairól 
 

 

A területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei 

területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.  

A Somogy Megyei Közgyűlés 51/2012.(IX.28.) határozatában tudomásul vette, hogy a 

35/2012.(III.9.) Kormányrendelet alapján bekövetkező változások szükségessé teszik a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott jelenleg hatályos és érvényes 

támogatási szerződések módosítását. Fentiek alapján a támogatott pályázatok működtetési, 

fenntartási, karbantartási és szolgáltatási kötelezettsége 10 évről 5 évre módosul. Egyebekben 

a támogatási szerződés tartalma nem változik. A közgyűlés felhatalmazta a közgyűlés elnökét 

a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  

A fentiekre tekintettel a dokumentum alapú záró ellenőrzések alapján javaslom a 

közgyűlésnek az alábbi döntések meghozatalát: 

1. Nagyatád Város Önkormányzata (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) 

Nagyatád Város Önkormányzata a „Ungvári utcai járda II. ütem felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

2. Polány Község Önkormányzata (7458 Polány, Fő u. 24.) 

Polány Község Önkormányzata a „Önkormányzati utak felújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. május 26-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

3. Kára Község Önkormányzata (7285 Kára, Kölcsey u. 1.) 

Kára Község Önkormányzata a „Kossuth Lajos utcai járda építése II. ütem” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. február 28-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta.  A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 
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4. Ecseny Község Önkormányzata (7457 Ecseny, Petőfi S. u. 116.) 

 

Ecseny Község Önkormányzata a „Petőfi Sándor u. felújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. május 26-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

5. Ecseny Község Önkormányzata (7457 Ecseny, Petőfi S. u. 116.) 

Ecseny Község Önkormányzata a „Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. május 26-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

6. Tarany Község Önkormányzata (7514 Tarany, Szt. István tér 20.) 

Tarany Község Önkormányzata a „Gyermekvédelmi szolgálat kialakítása” című, 2002. évi 

CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

7. Kisbajom Község Önkormányzata (7542 Kisbajom, Kossuth u. 111.) 

Kisbajom Község Önkormányzata a „Rákóczi utca járdaépítése” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. szeptember 23-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

8. Kötcse Község Önkormányzata (8627 Kötcse, Kossuth L. u. 2.) 

 

Kötcse Község Önkormányzata a „Köztemető és ravatalozó felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. március 29-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta.  A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

9. Csombárd Község Önkormányzata (7432 Csombárd, Kossuth u. 45/C.) 

 

Csombárd Község Önkormányzata a „Kultúrház felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 
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Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. szeptember 8-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

10. Hetes Község Önkormányzata (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) 

 

Hetes Község Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. május 5-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

11. Kőkút Község Önkormányzata (7531 Kőkút, Arany J.u. 10.) 

 

Kőkút Község Önkormányzata a „Ravatalozó felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. április 11-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

12. Kaposhomok Község Önkormányzata (7261 Kaposhomok, Kossuth u. 2.) 

 

Kaposhomok Község Önkormányzata a „Közvilágítás bővítése Ady és Széchenyi utca között” 

című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. április 28-án, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

13. Igal Város Önkormányzata (7275 Igal, Szent I. u. 107.) 

 

Igal Város Önkormányzata a „Ady E. utcai híd burkolati felújítása/ hrsz: 1330,1332 /” című, 

2006. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. április 4-én, a kötelezettség 

5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát 

képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

14. Kadarkút Város Önkormányzata (7530 Kadarkút, Fő u. 24.) 

 

Kadarkút Város Önkormányzata a „Temető kerékpár- és gyalogút építése” című, 2006. évi 

CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 
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Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. április 11-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

15. Ráksi Község Önkormányzata (7464 Ráksi, Fő u. 18.) 

 

Ráksi Község Önkormányzata a „Szabadság utca burkolatjavítási munkái” című, 2006. évi 

CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. február 9-én, és 2011. április 4-én a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

16. Kazsok Község Önkormányzata (7274 Kazsok, Kossuth u. 19.) 

 

Kazsok Község Önkormányzata a „Községi ravatalozó épület álmennyezetének felújítása 

térburkolat és előtető készítése” című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott 

pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 

2011. április 4-én a kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett 

ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

17. Mesztegnyő Község Önkormányzata (8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.) 

 

Mesztegnyő Község Önkormányzata a „Óvoda tetőszerkezet felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. április 8-án a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

18. Nagyszakácsi Község Önkormányzata (8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 166.) 

 

Nagyszakácsi Község Önkormányzata a „Kossuth u. járdaszakasz felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. február 15-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

19. Mernye Község Önkormányzata (7453 Mernye, Lenin u. 14.) 

 

Mernye Község Önkormányzata a „Szennyvízberuházás” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 
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Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. június 3-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

20. Nagyberki Község Önkormányzata (7255 Nagyberki, Újváros u. 1.) 

 

Nagyberki Község Önkormányzata a „Fő u. járda felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. április 28-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

21. Nagyberki Község Önkormányzata (7255 Nagyberki, Újváros u. 1.) 

 

Nagyberki Község Önkormányzata a „Körjegyzőség épületének külső felújítása” című, 2005. 

évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. április 28-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

22. Darány Község Önkormányzata (7988 Darány, Rákóczi u. 72.) 

 

Darány Község Önkormányzata a „Rekreációs park kialakítása” című, 2006. évi LEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. október 13-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

23. Bakháza Község Önkormányzata (7585 Bakháza, Kossuth u. 79.) 

 

Bakháza Község Önkormányzata a „ A gyermekjóléti szolgálat irodájának kialakítása, az 

étkeztetés fejlesztése” című, 2004. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában 

megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati 

cél megvalósítását a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. 

november 10-én, a kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett 

ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

24. Beleg Község Önkormányzata (7543 Beleg, Kossuth u. 97.) 

 

Beleg Község Önkormányzata a „Dózsa György utca déli járda felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 
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Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2007. január 11-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

25. Segesd Község Önkormányzata (7562 Segesd, Szabadság tér 1.) 

 

Segesd Község Önkormányzata a „Kossuth utca járdaszakasz felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. november 10-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

26. Kisbajom Község Önkormányzata (7542 Kisbajom, Kossuth u. 111.) 

 

Kisbajom Község Önkormányzata a „Könyvtár és Körjegyzői iroda padlóburkolat felújítása” 

című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. szeptember 23-án, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

27. Kutas Község Önkormányzata (7541 Kutas, Petőfi u. 70.) 

 

Kutas Község Önkormányzata a „Autóbuszmegálló kiépítése” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. szeptember 23-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

28. Böhönye Község Önkormányzata (8719 Böhönye, Fő u. 26.) 

 

Böhönye Község Önkormányzata a „Autóbusz öblözet kialakítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. október 13-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

29. Tapsony Község Önkormányzata (8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.) 

 

Tapsony Község Önkormányzata a „Széchenyi tér járda felújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 
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Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. február 15-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

30. Felsőmocsolád Község Önkormányzata (7456 Felsőmocsolád, Rákóczi u. 35.) 

 

Felsőmocsolád Község Önkormányzata a „Kultúrház födém megerősítése” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. június 8-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

31. Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 

 

Marcali Város Önkormányzata a „Fürdő keleti oldalán új út építése   2619/10 hrsz” című, 

2005. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2008. október 27-én és 2010. 

május 6-án, a kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan 

jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

32. Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 

 

Marcali Város Önkormányzata a „Marcali, Végvári utca belvízelvezetés rendezése” című, 

2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. május 6-án, a kötelezettség 

5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát 

képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

33. Balatonboglár Város Önkormányzata (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) 

 

Balatonboglár Város Önkormányzata a „Sziget strandi WC áthelyezése” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. március 19-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

34. Balatonboglár Város Önkormányzata (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) 

 

Balatonboglár Város Önkormányzata a „Viola utcai iskolaépület fűtésének felújítása” című, 

2005. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 
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Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. március 19-én, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

35. Fiad Község Önkormányzata (7282 Fiad, Kossuth L. u. 30.) 

 

Fiad Község Önkormányzata a „Petőfi utcai önkormányzati út burkolat kiépítése” című, 2005. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2011. március 3-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

36. Büssü Község Önkormányzata (7273 Büssü, Kossuth u. 33.) 

 

Büssü Község Önkormányzata a „Óvoda, orvosi rendelő parkoló és szervíz út kiépítése” 

című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. október 28-án, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

37. Kisgyalán Község Önkormányzata (7279 Kisgyalán, Szabadság tér 15.) 

 

Kisgyalán Község Önkormányzata a „Szabadság tér parkosítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. október 28-án, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

38. Jákó Község Önkormányzata (7525 Jákó, Kossuth u. 112.) 

 

Jákó Község Önkormányzata a „Óvodaépület tetőfelújítási és fűtéskorszerűsítési munkái” 

című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a 

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2010. szeptember 30-án, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

39. Edde Község Önkormányzata (7443 Edde, Fő u. 47.) 

 

Edde Község Önkormányzata a „Fő utca járdafelújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 
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kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. november 17-én, a kötelezettség 5. évét 

megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

40. Csokonyavisonta Község Önkormányzata (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3.) 

 

Csokonyavisonta Község Önkormányzata a „Gondozási Központban a szociális alapellátás 

minőségi fejlesztés  mikrotérségi feladatok vállalása III. ütem / hrsz: 450/” című, 2006. évi 

CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. A pályázati cél megvalósítását a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 2009. november 10-én és 2011. január 27-én, a 

kötelezettség 5. évét megelőzően vizsgálta. A beruházással érintett ingatlan jelenleg is a 

pályázó tulajdonát képezi. 

A pályázat lezárható, mivel a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét 

teljesítette. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Nagyatád Város Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból az „Ungvári utcai járda 

II. ütem felújítása” című pályázat 140006006K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését.  

1.2. Polány Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból az „Önkormányzati utak 

felújítása” című pályázat 140028005K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.3. Kára Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Kossuth Lajos utcai járda 

építése II. ütem” című pályázat 140010205K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.4. Ecseny Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Petőfi Sándor u. 

felújítása” című pályázat 140028405K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.5. Ecseny Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő 

fűtéskorszerűsítése” című pályázat 140003706D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.6. Tarany Község Önkormányzat 2002. évi CÉDE forrásból a „Gyermekvédelmi 

szolgálat kialakítása” című pályázat 140008802D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.7. Kisbajom Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Rákóczi utca 

járdaépítése” című pályázat 140004805K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.8. Kötcse Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Köztemető és 

ravatalozó felújítása” című pályázat 140006406K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 
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1.9. Csombárd Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Kultúrház felújítása” 

című pályázat 140010006K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.10. Hetes Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

felújítása” című pályázat 140003006D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.11. Kőkút Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140006206K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.12. Kaposhomok Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Közvilágítás 

bővítése Ady és Széchenyi utca között” című pályázat 140000506K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú 

záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.13. Igal Város Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból az „Ady E. utcai híd burkolati 

felújítása” című pályázat 140001906D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.14. Kadarkút Város Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Temetői kerékpár,- és 

gyalogút építése” című pályázat 140002406D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.15. Ráksi Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Szabadság utca burkolat 

javítási munkái” című pályázat 140001806D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.16. Kazsok Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Községi ravatalozó 

épület álmennyezetének felújítása térburkolat és előtető készítése” című pályázat 

140008806K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését 

a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.17. Mesztegnyő Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból az „Óvoda 

tetőszerkezet felújítása” című pályázat 140001406K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.18. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth u. 

járdaszakasz felújítása” című pályázat 140004706K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.19. Mernye Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Szennyvízberuházás” 

című pályázat 140003606D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.20. Nagyberki Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Fő utca 

járdafelújítás” című pályázat 140002306D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.21. Nagyberki Község Önkormányzat 2005. évi CÉDE forrásból a „Körjegyzőség 

épületének külső felújítása” című pályázat 140022405D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 
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1.22. Darány Község Önkormányzat 2006. évi LEKI forrásból a „Rekreációs park 

kialakítása” című pályázat 140005406L számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.23. Bakháza Község Önkormányzat 2004. évi CÉDE forrásból a „Gyermekjóléti 

szolgálat irodájának kialakítása, az étkeztetés fejlesztése” című pályázat 

140007104D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését 

a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.24. Beleg Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Dózsa György utca déli 

járda felújítása” című pályázat 140005506K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.25. Segesd Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth utca járda 

szakasz felújítása” című pályázat 140003806K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.26. Kisbajom Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Könyvtár és 

körjegyzői iroda padlóburkolat felújítása” című pályázat 140003606K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú 

záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.27. Kutas Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbuszmegálló 

kiépítése” című pályázat 140007206K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.28. Böhönye Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbusz öblözet 

kialakítása” című pályázat 140004806K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.29. Tapsony Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Széchenyi tér járda 

felújítása” című pályázat 140005706K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.30. Felsőmocsolád Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Kultúrház 

födém megerősítése” című pályázat 140031805K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.31. Marcali Város Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Fürdő keleti oldalán új 

út építése” című pályázat 140025505K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.32. Marcali Város Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Marcali, Végvár utca 

belvízelvezetés rendezése” című pályázat 140002706K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.33. Balatonboglár Város Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Sziget strandi WC 

áthelyezése” című pályázat 140009806K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.34. Balatonboglár Város Önkormányzat 2005. évi CÉDE forrásból a „Viola utcai iskola 

fűtésfelújítás” című pályázat 140023505D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 
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1.35. Fiad Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Petőfi utcai 

önkormányzati út burkolat kiépítése” című pályázat 140020605K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.36. Büssü Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Óvoda, orvosi rendelő 

parkoló és szerviz út kiépítése” című pályázat 140003106K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.37. Kisgyalán Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Szabadság tér 

parkosítása” című pályázat 140001606D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.38. Jákó Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Óvoda épület tetőfelújítási 

és fűtéskorszerüsítési munkái” című pályázat 140005806K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.39. Edde Község Önkormányzat 2006. évi TEKI forrásból a „Fő utca járdafelújítás” 

című pályázat 140001306K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv 

alapján. 

1.40. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 2006. évi CÉDE forrásból a „Gondozási 

Központban a szociális alapellátás minőségi fejlesztés mikrotérségi feladatok 

vállalása III. ütem / hrsz: 450/” című pályázat 140002106D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

 

2./  A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a támogatottak, valamint a Magyar 

Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.  

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kaposvár, 2014. április 20. 

                                                                                             Gelencsér Attila 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás         

megyei főjegyző  


