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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok 

befejezett beruházásairól 
 

A területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény kimondta, hogy a megszűnő 

regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a 

területileg érintett megyei önkormányzat. A Somogy Megyei Önkormányzat ez ideig a 1336 

db Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázat többségét lezárta.  

A jelenlegi, le nem zárt szerződés állományunk 116 db pályázat, amelyeknek a működtetési 

kötelezettsége is lejárt.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a közgyűlésnek az alábbi döntések meghozatalát: 

 

1. Andocs Község Önkormányzata (8675 Andocs, Szent Ferenc tér 1.) 

 

Andocs Község Önkormányzata a „Járdaburkolat felújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett.  

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

teljesítette. 

 

2. Balatonfenyves Község Önkormányzata (8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.) 
 

Balatonfenyves Község Önkormányzata a „Kölcsey utcai járda felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett.  

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

teljesítette. 

 

3. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.) 

 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a „Körjegyzőségi hivatal vizesblokk felújítása és 

ügyfélszolgálati iroda kialakítása” című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott 

pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

4. Balatonszemes Község Önkormányzata (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.) 

 

Balatonszemes Község Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal épületének felújítása” című, 

2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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5. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. 

u. 91.) 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a „Közösségi ház felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

6. Bolhás Község Önkormányzata (7517 Bolhás, Kossuth Lajos u. 48.) 

 

Bolhás Község Önkormányzata az „Ady Endre utca és a csatlakozó lakótelkek 

belvízelvezetésének kiépítése” című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott 

pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

7. Bonnya Község Önkormányzata (7281 Bonnya, Petőfi S. u. 62.) 

 

Bonnya Község Önkormányzata a „Közösségi ház szociális helyiségeinek felújítása” című, 

2006. évi LEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

8. Bőszénfa Község Önkormányzata (7475 Bőszénfa, Fő u. 3.) 

 

Bőszénfa Község Önkormányzata az „Önjáró fűnyíró beszerzése Hunquarna típusú - LT-151-

es kistraktor” című, 2004. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

9. Csoma Község Önkormányzata (7253 Csoma, Kossuth u. 36.) 

 

Csoma Község Önkormányzata a „Könyvtár épület felújítása” című, 2005. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

10. Csoma Község Önkormányzata (7253 Csoma, Kossuth u. 36.) 

 

Csoma Község Önkormányzata a „Kossuth L. u. járda felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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11. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

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

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

12. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

Csököly Község Önkormányzata a „Kossuth L. u. járda felújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

13. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

Csököly Község Önkormányzata az „Iskola, Óvoda WC felújítása” című, 2004. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

14. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

Csököly Község Önkormányzata a „Könyvtár épületének külső felújítása” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

15. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

Csököly Község Önkormányzata az „Ált. Isk. Tornaterem belső felújítása és tetőjavítása” 

című, 2001. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

16. Csököly Község Önkormányzata (7526 Csököly, Petőfi u. 100.) 

 

Csököly Község Önkormányzata az „Ált. isk. tantermeinek felújítása” című, 2002. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

 

 

 



4 

 
 

17. Csömend Község Önkormányzata (8700 Csömend, Árpád u. 2.) 

 

Csömend Község Önkormányzata a „Polgármesteri hivatal felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

18. Ecseny Község Önkormányzata (7457 Ecseny, Petőfi u. 116.) 

 

Ecseny Község Önkormányzata a „Ravatalozó felújítása” című, 2004. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

19. Ecseny Község Önkormányzata (7457 Ecseny, Petőfi u. 116.) 

 

Ecseny Község Önkormányzata az „Alsó-Ecseny bel- és külterületi felszíni csapadékvíz 

elvezető rendszerének felújítása” című, 2003. évi TEKI célelőirányzatból támogatott 

pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

20. Ecseny Község Önkormányzata (7457 Ecseny, Petőfi u. 116.) 

 

Ecseny Község Önkormányzata a „Belterületi utak felúj. és karbantartása” című, 2002. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

21. Fonó Község Önkormányzata (7271 Fonó, Petőfi u. 1.) 

 

Fonó Község Önkormányzata az „Iskola épület felújítási munkái” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

22. Gadács Község Önkormányzata (7277 Gadács, Fő u. 72.) 

 

Gadács Község Önkormányzata a „Polgármesteri hivatal felújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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23. Görgeteg Község Önkormányzata (7553 Görgeteg, Fő u. 24.) 

 

Görgeteg Község Önkormányzata a „Ravatalozó felújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

24. Hajmás Község Önkormányzata (7473 Hajmás, Templom tér 1.) 

 

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

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

25. Inke Község Önkormányzata (8724 Inke, Kanizsai u. 6.) 

 

Inke Község Önkormányzata az „Inke község utcáinak kátyúzása, aszfaltozása” című, 2004. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

26. Inke Község Önkormányzata (8724 Inke, Kanizsai u. 6.) 

 

Inke Község Önkormányzata a „Kerékpárút építés” című, 2002. évi TEKI célelőirányzatból 

támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének 

eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

27. Inke Község Önkormányzata (8724 Inke, Kanizsai u. 6.) 

 

Inke Község Önkormányzata a „Hunyadi és Kossuth utcák felújítása 5 cm aszfaltréteggel” 

című, 2003. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

28. Inke Község Önkormányzata (8724 Inke, Kanizsai u. 6.) 

 

Inke Község Önkormányzata az „Inke Általános Iskola felújítása” című, 2000. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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29. Kaposfő Község Önkormányzata (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.) 

 

Kaposfő Község Önkormányzata a „Külterületi református temetői út felújítása” című, 2006. 

évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

30. Kaposkeresztúr Község Önkormányzata (7259 Kaposkeresztúr, Szabadság tér 1.) 

 

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata a „Toldi Miklós utca burkolat felújítása” című, 2006. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

31. Kaposmérő Község Önkormányzata (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 12.) 

 

Kaposmérő Község Önkormányzata a „Kossuth utcai útárok és útpadka felújítása” című, 

2006. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

32. Kercseliget Község Önkormányzata (7256 Kercseliget, Fő u. 33.) 

 

Kercseliget Község Önkormányzata a „Temető ravatalozó külső felújítása” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

33. Kercseliget Község Önkormányzata (7256 Kercseliget, Fő u. 33.) 

 

Kercseliget Község Önkormányzata a „Kossuth Lajos utca járda felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

34. Kercseliget Község Önkormányzata (7256 Kercseliget, Fő u. 33.) 

 

Kercseliget Község Önkormányzata a „Kercseliget-Jágónak összekötő út kiépítése” című, 

2003. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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35. Kisasszond Község Önkormányzata (7523 Kisasszond, Kossuth L. u. 2.) 

 

Kisasszond Község Önkormányzata „A meglévő vízmű gépház szigetelése, külső vakolat 

javítással” című, 2002. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

36. Lábod Község Önkormányzata (7551 Lábod, Kossuth u. 57.) 

 

Lábod Község Önkormányzata a „Hosszúfalvi utca járda felújítása I. ütem” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

37. Magyaratád Község Önkormányzata (7463 Magyaratád, Hősök tere 4.) 

 

Magyaratád Község Önkormányzata az „Ifjúsági Ház felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

38. Mezőcsokonya Község Önkormányzata (7434 Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1.) 

 

Mezőcsokonya Község Önkormányzata a „Járdaépítés” című, 2005. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

39. Mosdós Község Önkormányzata (7257 Mosdós, Kossuth L. u. 1/a) 

 

Mosdós Község Önkormányzata a „Medvecsárda u. járdafelújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

40. Nagybajom Város Önkormányzata (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) 

 

Nagybajom Város Önkormányzata a „Városháza átalakítása tetőtérbeépítése” című, 2004. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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41. Nagybajom Város Önkormányzata (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) 

 

Nagybajom Város Önkormányzata az „Általános Iskola és kiszolgáló létesítmény 

tetőfelújítása” című, 2002. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

42. Nagykorpád Község Önkormányzata (7545 Nagykorpád, Petőfi u. 92.) 

 

Nagykorpád Község Önkormányzata az „Autóbuszmegálló építése” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

43. Nemesvid Község Önkormányzata (8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.) 

 

Nemesvid Község Önkormányzata a „Marcali Óvodai Kp Nemesvid Napköziotthonos 

tagóvoda szoc. helyiségének felújítása” című, 2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott 

pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

44. Nikla Község Önkormányzata (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) 

 

Nikla Község Önkormányzata a „Szolgálati lakás felújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

45. Ordacsehi Község Önkormányzata (8635 Ordacsehi, Fő u. 54.) 

 

Ordacsehi Község Önkormányzata a „Rendezvény terület közművesítése” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

46. Öreglak Község Önkormányzata (8697 Öreglak, Fő u. 14.) 

 

Öreglak Község Önkormányzata a „Park, játszótér, pihenőhely kialakítása” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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47. Őrtilos Község Önkormányzata (8854 Őrtilos, Rákóczi u. 29.) 

 

Őrtilos Község Önkormányzata az „Orvosi rendelő akadálymentesítése” című, 2005. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

48. Ötvöskónyi Község Önkormányzata (7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.) 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata a „Kisfaludy utcai járda felújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

49. Pálmajor Község Önkormányzata (7561 Pálmajor, Pálmajor u. 69.) 

 

Pálmajor Község Önkormányzata az „Óvoda felújítás, Pálmajor” című, 2001. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

50. Patalom Község Önkormányzata (7463 Patalom, Kossuth L. u. 58.) 

 

Patalom Község Önkormányzata a „Kultúrház nyílászáró cseréje” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

51. Pogányszentpéter Község Önkormányzata (8728 Pogányszentpéter, Dózsa Gy. u. 25.) 

 

Pogányszentpéter Község Önkormányzata az „Útfelújítás” című, 2002. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

52. Polány Község Önkormányzata (7458 Polány, Fő u. 23.) 

 

Polány Község Önkormányzata a „Közösségi ház padozatának cseréje” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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53. Polány Község Önkormányzata (7458 Polány, Fő u. 23.) 

 

Polány Község Önkormányzata a „Temetőben történő ravatalozó építés” című, 2004. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

54. Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7527 Rinyakovácsi, Béke tér 4.) 

 

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a „Kultúrház tetőszerkezetének felújítása” című, 2006. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

55. Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7527 Rinyakovácsi, Béke tér 4.) 

 

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a „Polgármesteri hivatal, orvosi rendelő felújítása” 

című, 2001. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

56. Rinyakovácsi Község Önkormányzata (7527 Rinyakovácsi, Béke tér 4.) 

 

Rinyakovácsi Község Önkormányzata a „Településrendezési terv készítés” című, 2001. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

57. Rinyaszentkirály Község Önkormányzata (7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 56.) 

 

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

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

58. Sántos Község Önkormányzata (7479 Sántos, Fő u. 112.) 

 

Sántos Község Önkormányzata a „Parképítés” című, 2005. évi CÉDE célelőirányzatból 

támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének 

eleget tett. 

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

teljesítette. 
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59. Segesd Község Önkormányzata (7562 Segesd, Szabadság tér 1.) 

 

Segesd Község Önkormányzata a „Jókai utca járda építés” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

60. Simonfa Község Önkormányzata (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.) 

 

Simonfa Község Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal belső felújítása” című, 2006. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

61. Somodor Község Önkormányzata (7454 Somodor, Kossuth L. u. 109.) 

 

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

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

62. Somogyfajsz Község Önkormányzata (8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 63.) 

 

Somogyfajsz Község Önkormányzata a „Helyi turizmus önkormányzati fejlesztése” című, 

2005. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

63. Somogygeszti Község Önkormányzata (7455 Somogygeszti, Béke tér 5.) 

Somogygeszti Község Önkormányzata az „Új polgármesteri hivatal kialakítása” című, 2004. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

64. Somogysárd Község Önkormányzata (7435 Somogysárd, Fő u. 22.) 

 

Somogysárd Község Önkormányzata a „Fő tér útburkolat felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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65. Somogysárd Község Önkormányzata (7435 Somogysárd, Fő u. 22.) 

 

Somogysárd Község Önkormányzata az „Orvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása” 

című, 2005. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

66. Somogysimonyi Község Önkormányzata (8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.) 

 

Somogysimonyi Község Önkormányzata a „Teleház szociális helyiségének kialakítása” című, 

2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

67. Somogyszentpál Község Önkormányzata (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.) 

 

Somogyszentpál Község Önkormányzata a „Szabadság és Petőfi u útburkolat felújítása” című, 

2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

68. Somogyszil Község Önkormányzata (7276 Somogyszil, Szabadság u. 25.) 

 

Somogyszil Község Önkormányzata a „Szabadság utca járdafelújítása” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

69. Somogyszil Község Önkormányzata (7276 Somogyszil, Szabadság u. 25.) 

 

Somogyszil Község Önkormányzata a „Szabadság u. járdafelújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

70. Somogyszob Község Önkormányzata (7563 Somogyszob, Petőfi S. u. 1.) 

 

Somogyszob Község Önkormányzata a „Szociális étkeztetés fejlesztése II. ütem” című, 2006. 

évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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71. Somogyszob Község Önkormányzata (7563 Somogyszob, Petőfi S. u. 1.) 

 

Somogyszob Község Önkormányzata a „Kossuth utca járda felújítás” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

72. Szabadi Község Önkormányzata (7253 Szabadi, Kossuth u. 40.) 

 

Szabadi Község Önkormányzata a „Ravatalozó felújítása” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

73. Szilvásszentmárton Község Önkormányzata (7477 Szilvásszentmárton, Fő u. 72.) 

 

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata a „Temetőkerítés és ravatalozó felújítása” című, 

2003. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

74. Tarany Község Önkormányzata (7514 Tarany, Szt. István u. 20.) 

 

Tarany Község Önkormányzata az „Autóbuszváró építése” című, 2006. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

75. Újvárfalva Község Önkormányzata (7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) 

 

Újvárfalva Község Önkormányzata az „Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése” című, 

2006. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

76. Újvárfalva Község Önkormányzata (7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) 

 

Újvárfalva Község Önkormányzata a „Körjegyzőségi Hivatal kialakítása” című, 2004. évi 

TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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77. Újvárfalva Község Önkormányzata (7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) 

 

Újvárfalva Község Önkormányzata a „Kultúrház felújítás 150 m2” című, 2001. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

78. Újvárfalva Község Önkormányzata (7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) 

 

Újvárfalva Község Önkormányzata a „Belterületi útfelújítás” című, 2005. évi TEKI 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

79. Újvárfalva Község Önkormányzata (7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) 

 

Újvárfalva Község Önkormányzata „A helyi turizmus önkormányzati fejlesztése” című, 2003. 

évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

80. Várda Község Önkormányzata (7442 Várda, Fő u. 94.) 

 

Várda Község Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és külső 

felújítása” című, 2005. évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

81. Zákányfalu Község Önkormányzata (8853 Zákányfalu, Szabadság u. 89.) 

 

Zákányfalu Község Önkormányzata „A községi temetőben lévő ravatalozóhoz előtető 

építése” című, 2004. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

82. Zákányfalu Község Önkormányzata (8853 Zákányfalu, Szabadság u. 89.) 

 

Zákányfalu Község Önkormányzata az „Önkormányzati Hivatal akadálymentesítése” című, 

2006. évi LEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást 

megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 
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83. Zákányfalu Község Önkormányzata (8853 Zákányfalu, Szabadság u. 89.) 

 

Zákányfalu Község Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal tetőhéjazat cseréje és 

fűtéskorszerűsítés” című, 2005. évi TEKI célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt 

beruházást megvalósította, működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

84. Zákányfalu Község Önkormányzata (8853 Zákányfalu, Szabadság u. 89.) 

 

Zákányfalu Község Önkormányzata a „Napközi otthonos konyha korszerűsítése” című, 2005. 

évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

85. Zimány Község Önkormányzata (7471 Zimány, Kossuth u. 31.) 

 

Zimány Község Önkormányzata a „Ravatalozó felújítása” című, 2006. évi CÉDE 

célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, működtetési 

kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

86. Zimány Község Önkormányzata (7471 Zimány, Kossuth u. 31.) 

 

Zimány Község Önkormányzata a „Napköziotthonos óvoda eszközbeszerzése” című, 2005. 

évi CÉDE célelőirányzatból támogatott pályázatában megjelölt beruházást megvalósította, 

működtetési kötelezettségének eleget tett. 

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

teljesítette. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Andocs Község Önkormányzat 2005. évi TEKI forrásból a „Járdaburkolat felújítása” 

című pályázat 140024705K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.2. Balatonfenyves Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kölcsey utcai 

járda felújítása” című pályázat 140002906K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.3. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi 

hivatal vizesblokk felújítása és ügyfélszolgálati iroda kialakítása” című pályázat 

140000206K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 



16 

 
1.4. Balatonszemes Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri 

Hivatal épületének felújítása” című pályázat 140000706K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.5. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Közösségi 

ház felújítása” című pályázat 140005406K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.6. Bolhás Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Ady Endre utca és a 

csatlakozó lakótelkek belvízelvezetésének kiépítése” című pályázat 140010606K 

számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.7. Bonnya Község Önkormányzata 2006. évi LEKI forrásból a „Közösségi ház szociális 

helyiségeinek felújítása” című pályázat 140005806L számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.8. Bőszénfa Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Önjáró fűnyíró 

beszerzése Hunquarna típusú - LT-151-es kistraktor” című pályázat 140013204K 

számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.9. Csoma Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Könyvtár épület 

felújítása” című pályázat 140017305D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.10. Csoma Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kossuth L. u. járda 

felújítása” című pályázat 140002706D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.11. Csököly Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó épületének 

felújítása” című pályázat 140009706K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.12. Csököly Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Kossuth L. u. járda 

felújítása” című pályázat 140013205K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.13. Csököly Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Iskola, Óvoda WC 

felújítása” című pályázat 140000104K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.14. Csököly Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Könyvtár épületének 

külső felújítása” című pályázat 140005105K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.15. Csököly Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból az „Ált. Isk. Tornaterem 

belső felújítása és tetőjavítása” című pályázat 140004101K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.16. Csököly Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „Ált. isk. tantermeinek 

felújítása” című pályázat 140003902K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.17. Csömend Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal 

felújítása” című pályázat 140009406K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.18. Ecseny Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140003404K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.19. Ecseny Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból az „Alsó-Ecseny bel- és 

külterületi felszíni csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása” című pályázat 

140012103K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.20. Ecseny Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból a „Belterületi utak felúj. és 

karbantartása” című pályázat 140013002K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.21. Fonó Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Iskola épület felújítási 

munkái” című pályázat 140005906K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.22. Gadács Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal 

felújítás” című pályázat 140002106K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.23. Görgeteg Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítás” 

című pályázat 140005606K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.24. Hajmás Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Fő utca járdafelújítás” 

című pályázat 140000906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.25. Inke Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Inke község utcáinak 

kátyúzása, aszfaltozása” című pályázat 140008204K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.26. Inke Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból a „Kerékpárút építés” című 

pályázat 140006002K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.27. Inke Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Hunyadi és Kossuth utcák 

felújítása 5 cm aszfaltréteggel” című pályázat 140011603K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.28. Inke Község Önkormányzata 2000. évi CÉDE forrásból az „Inke Általános Iskola 

felújítása” című pályázat 140011020D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.29. Kaposfő Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Külterületi református 

temetői út felújítása” című pályázat 140002606D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.30. Kaposkeresztúr Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Toldi Miklós 

utca burkolat felújítása” című pályázat 140008106K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.31. Kaposmérő Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kossuth utcai 

útárok és útpadka felújítása” című pályázat 140000406D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.32. Kercseliget Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Temető ravatalozó 

külső felújítása” című pályázat 140012805K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.33. Kercseliget Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth Lajos utca 

járda felújítása” című pályázat 140006106K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.34. Kercseliget Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „Kercseliget-Jágónak 

összekötő út kiépítése” című pályázat 140014603K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.35. Kisasszond Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „A meglévő vízmű 

gépház szigetelése, külső vakolat javítással” című pályázat 140009102K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.36. Lábod Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Hosszúfalvi utca járda 

felújítása I. ütem” című pályázat 140000306K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.37. Magyaratád Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból az „Ifjúsági Ház 

felújítása” című pályázat 140001706D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.38. Mezőcsokonya Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Járdaépítés” 

című pályázat 140032905D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.39. Mosdós Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Medvecsárda u. 

járdafelújítása” című pályázat 140002906D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.40. Nagybajom Város Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Városháza átalakítása 

tetőtérbeépítése” című pályázat 140022504K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.41. Nagybajom Város Önkormányzata 2002. évi CÉDE forrásból az „Általános Iskola és 

kiszolgáló létesítmény tetőfelújítása” című pályázat 140006002D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.42. Nagykorpád Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbuszmegálló 

építése” című pályázat 140007306K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.43. Nemesvid Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Marcali Óvodai Kp 

Nemesvid Napköziotthonos tagóvoda szoc. helyiségének felújítása” című pályázat 

140008906K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.44. Nikla Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szolgálati lakás felújítása” 

című pályázat 140006306K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.45. Ordacsehi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Rendezvény terület 

közművesítése” című pályázat 140003906K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.46. Öreglak Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Park, játszótér, 

pihenőhely kialakítása” című pályázat 140008605K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.47. Őrtilos Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

akadálymentesítése” című pályázat 140026605K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.48. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kisfaludy utcai 

járda felújítás” című pályázat 140006806K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.49. Pálmajor Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból az „Óvoda felújítás, 

Pálmajor” című pályázat 140010801K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.50. Patalom Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Kultúrház nyílászáró 

cseréje” című pályázat 140001406D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.51. Pogányszentpéter Község Önkormányzata 2002. évi TEKI forrásból az „Útfelújítás” 

című pályázat 140010102K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.52. Polány Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Közösségi ház 

padozatának cseréje” című pályázat 140013905K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.53. Polány Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Temetőben történő 

ravatalozó építés” című pályázat 140010004K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.54. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kultúrház 

tetőszerkezetének felújítása” című pályázat 140004306K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.55. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri 

hivatal, orvosi rendelő felújítása” című pályázat 140004201K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.56. Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a 

„Településrendezési terv készítés” című pályázat 140004301K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.57. Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140010406K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.58. Sántos Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Parképítés” című 

pályázat 140032505D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.59. Segesd Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Jókai utca járda építés” 

című pályázat 140003106D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.60. Simonfa Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

belső felújítása” című pályázat 140001506K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.61. Somodor Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140004406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.62. Somogyfajsz Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Helyi turizmus 

önkormányzati fejlesztése” című pályázat 140005805K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.63. Somogygeszti Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból az „Új polgármesteri 

hivatal kialakítása” című pályázat 140005304K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.64. Somogysárd Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Fő tér útburkolat 

felújítása” című pályázat 140000506D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.65. Somogysárd Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő 

akadálymentesítése, felújítása” című pályázat 140023705D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.66. Somogysimonyi Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Teleház 

szociális helyiségének kialakítása” című pályázat 140010106K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.67. Somogyszentpál Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szabadság és 

Petőfi u útburkolat felújítása” című pályázat 140001706K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.68. Somogyszil Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Szabadság utca 

járdafelújítása” című pályázat 140002306K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.69. Somogyszil Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Szabadság u. 

járdafelújítása” című pályázat 140029605K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.70. Somogyszob Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Szociális 

étkeztetés fejlesztése II. ütem” című pályázat 140002006D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.71. Somogyszob Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Kossuth utca járda 

felújítás” című pályázat 140005306K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.72. Szabadi Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140018105K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.73. Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a 

„Temetőkerítés és ravatalozó felújítása” című pályázat 140000503K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.74. Tarany Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Autóbuszváró építése” 

című pályázat 140007406K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.75. Újvárfalva Község Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból az „Önkormányzati 

Hivatal fűtéskorszerűsítése” című pályázat 140001106K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.76. Újvárfalva Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi 

Hivatal kialakítása” című pályázat 140012604K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.77. Újvárfalva Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Kultúrház felújítás 

150 m2” című pályázat 140005101K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.78. Újvárfalva Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Belterületi 

útfelújítás” című pályázat 140031505K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.79. Újvárfalva Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a „A helyi turizmus 

önkormányzati fejlesztése” című pályázat 140001403K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.80. Várda Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

épületének bővítése és külső felújítása” című pályázat 140027905D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.81. Zákányfalu Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból „A községi temetőben 

lévő ravatalozóhoz előtető építése” című pályázat 140010804K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.82. Zákányfalu Község Önkormányzata 2006. évi LEKI forrásból az „Önkormányzati 

Hivatal akadálymentesítése” című pályázat 140000906L számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.83. Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri 

Hivatal tetőhéjazat cseréje és fűtéskorszerűsítés” című pályázat 140026905K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.84. Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Napközi otthonos 

konyha korszerűsítése” című pályázat 140009905D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.85. Zimány Község Önkormányzata 2006. évi CÉDE forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140002806D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.86. Zimány Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Napköziotthonos 

óvoda eszközbeszerzése” című pályázat 140021905D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

2./  A közgyűlés elrendeli a határozat kivonatok megküldését a támogatottak, valamint a 

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.  

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kaposvár, 2016. április 4. 

 

                                                                                             Jakó Gergely 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Bodródi Balázs 

asszisztens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit         

megyei jegyző  

 

 


