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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 30 db pályázat, amelyeknek a működtetési 

kötelezettsége is lejárt. A megyei területfejlesztési tanács által támogatott települések 

nyilatkoztak arról, hogy a támogatásból megvalósított beruházás a támogatási szerződéssel 

összhangban álló célnak megfelelő szolgáltatást nyújtott, illetve a kedvezményezett a 

fenntartási, működtetési kötelezettségének eleget tett.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a közgyűlésnek az alábbi döntések meghozatalát: 

 

1. Fonyód Város Önkormányzata (8642 Fonyód, Fő u. 19.) 

 

Fonyód Város Önkormányzata a „Belterületi vízelvezető rendszerek részét képező víznyelő 

rácsok 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. 

 

2. Fonyód Város Önkormányzata (8642 Fonyód, Fő u. 19.) 
 

Fonyód Város Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatal belső 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. 

 

3. Hács Község Önkormányzata (8694 Hács, Fő u. 31.) 

 

Hács Község Önkormányzata a „Temetői urnafal építése” 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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4. Kisberény Község Önkormányzata (8693 Kisberény, Petőfi u. 36.) 

 

Kisberény Község Önkormányzata a „Petőfi S. utcában meglévő áteresz átalakítási és 

felújítási munkálatai” 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. 

 

5. Porrog Község Önkormányzata (8858 Porrog, Fő u. 32.) 

 

Porrog Község Önkormányzata a „Körjegyzőségi épület bővítése” 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. 

 

6. Ráksi Község Önkormányzata (7464 Ráksi, Fő utca 18.) 

 

Ráksi Község Önkormányzata a „Belterületi utak javítása” 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. 

 

7. Somogycsicsó Község Önkormányzata (8726 Somogycsicsó, Kossuth u. 1.) 

 

Somogycsicsó Község Önkormányzata a „BTE 3000 típusú vonólap vásárlás” 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. 

 

8. Somogycsicsó Község Önkormányzata (8726 Somogycsicsó, Kossuth u. 1.) 

 

Somogycsicsó Község Önkormányzata az „Önkormányzat hivatalos helyiségének kialakítása” 

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. 

 

9. Somogycsicsó Község Önkormányzata (8726 Somogycsicsó, Kossuth u. 1.) 

 

Somogycsicsó Község Önkormányzata a „Könyvtár felújítás” 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. 
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10. Somogyudvarhely Község Önkormányzata (7515 Somogyudvarhely, Jókai utca 2.) 

 

Somogyudvarhely Község Önkormányzata a „Településrendezési terv készítése” 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. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Fonyód Város Önkormányzata 2006. évi TEKI forrásból a „Belterületi vízelvezető 

rendszerek részét képező víznyelő rácsok felújítása” című pályázat 140006606K 

számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.2. Fonyód Város Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

belső felújítása” című pályázat 140023105D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.3. Hács Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Temető urnafal építése” 

című pályázat 140009605D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.4. Kisberény Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból a „Petőfi S. utcában 

meglévő áteresz átalakítási és felújítási munkálatai” című pályázat 140007605D 

számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.5. Porrog Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi épület 

bővítése” című pályázat 140017804K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.6. Ráksi Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból az „Belterületi utak 

javítása” című pályázat 140006605D számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.7. Somogycsicsó Község Önkormányzata 2004. évi TEKI forrásból a „BTE 3000 típusú 

vonólap vásárlás” című pályázat 140005704K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.8. Somogycsicsó Község Önkormányzata 2005. évi CÉDE forrásból az „Önkormányzat 

hivatalos helyiségének kialakítása” című pályázat 140028305D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.9. Somogycsicsó Község Önkormányzata 2001. évi TEKI forrásból a „Könyvtár 

felújítás” című pályázat 140006501K számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.10. Somogyudvarhely Község Önkormányzata 2003. évi TEKI forrásból a 

„Településrendezési terv készítése” című pályázat 140005003K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
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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. május 11. 

 

                                                                                             Jakó Gergely 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Bodródi Balázs 

asszisztens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit         

megyei jegyző  

 

 


