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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 támogatási 

szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését és a pályázatok lezárhatóságát helyszíni záró 

ellenőrzés vagy dokumentációs záró ellenőrzés formájában vizsgáltuk, a megállapításokról 

jegyzőkönyvet vettünk fel. Dokumentáció alapú záró jegyzőkönyv felvételére abban az 

esetben kerül sor, ha már korábban történt helyszíni ellenőrzés, és az megállapította a 

támogatás felhasználásának a vonatkozó jogszabállyal összhangban álló teljesítettségét. 

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 javaslom a közgyűlésnek az alábbi döntések meghozatalát: 

 

1. Somogyacsa Község Önkormányzata (7283 Somogyacsa, Kossuth L. u. 187.) 

 

Somogyacsa Község Önkormányzata a „Önkormányzati utak murvás kátyuzása” című, 2005. 

évi CÉDE 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. 

 

2. Nagycsepely Község Önkormányzata (8628 Nagycsepely, Kossuth L.u. 17.) 

 

Nagycsepely Község Önkormányzata a „Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása, teljes 

fűtéskorszerűsítése, az épület szigetelése és külső felújítása” című, 2003. 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. 
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3. Nagycsepely Község Önkormányzata (8628 Nagycsepely, Kossuth L.u. 17.) 

 

Nagycsepely Község Önkormányzata a „Kossuth u. járda felújítás 268 hrsz, József A u. járda 

felújítás és korszerűsítés 119,153 hrsz., Új Élet utca útkorszerűsítés 187 hrsz.,Dózsa Gy.utca 

útkorszerűsítés 113 hrsz.,” című, 2003. 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. 

 

4. Nagycsepely Község Önkormányzata (8628 Nagycsepely, Kossuth L.u. 17.) 

 

Nagycsepely Község Önkormányzata a „Művelődési Ház fedett teraszának felújítása” című, 

2003. 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. 

 

5. Somogyjád Község Önkormányzata (7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.) 

 

Somogyjád Község Önkormányzata a „Béke u. meglévő járda felújítási munkái I. ütem” 

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 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. 

 

6. Juta Község Önkormányzata (7431 Juta, Hősök tere 8.) 

 

Juta Község Önkormányzata a „Többfunkciós Polgármesteri Hivatal épület külső 

nyílászáróinak cseréje” 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. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Somogyacsa Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból az „Önkormányzati 

utak murvás kátyuzása” című pályázat 140026305D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.2. Nagycsepely Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Művelődési Ház 

tetőszerkezetének felújítása, teljes fűtéskorszerűsítése, az épület szigetelése és külső 
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felújítása” című pályázat 140010303K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

1.3. Nagycsepely Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Kossuth u. járda 

felújítás 268 hrsz, József A u. járda felújítás és korszerűsítés 119,153 hrsz., Új Élet 

utca útkorszerűsítés 187 hrsz.,Dózsa Gy.utca útkorszerűsítés 113 hrsz.” című pályázat 

140010403K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.4. Nagycsepely Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Művelődési Ház 

fedett teraszának felújítása” című pályázat 140016403K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.5. Somogyjád Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Béke u. meglévő 

járda felújítási munkái I. ütem” című pályázat 140000306D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.6. Juta Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Többfunkciós 

Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” című pályázat 

140002506D 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. szeptember 10. 

                                                                                             Gelencsér Attila 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás         

megyei főjegyző  


