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7. szám 

TARTALOMJEGYZÉK  Oldal 

13/2012.(X.24.) 

önkormányzati rendelet 

 A Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012.(III.5.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 776 

14/2012.(X.24.)  

önkormányzati rendelet 

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyon-

gazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 783 

45/2012.(IX.28.)  

közgyűlési határozat 

 A Somogy megyei rendőrfőkapitány kinevezé-

sének véleményezéséről 785 

46/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

Somogy megye foglalkoztatási és munkaerő-

piaci helyzetéről 785  

47/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal 

működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés 

által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatá-

sa alapján 785 

48/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A jogi tanácsadási és hozzá kapcsolódó tevé-

kenység végzésének elősegítésére a települési ön-

kormányzatokkal kötött együttműködési megálla-

podások felmondásáról 785 

49/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A megyei területfejlesztési koncepcióról és 

programról készítendő önkormányzati rendelet 

megalkotásával kapcsolatos feladatokról 785 

50/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-

nökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok 

terhére kötött támogatási szerződések módosítási 

kérelmeiről 785 

 
51/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács ál-

tal támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 786 
 

52/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A Gamás 010/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

elővásárlási jogról lemondásról 

 

819 

 53/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 

munkájáról 

 

819 

 54/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A megyei önkormányzat 2012. évi költségve-

tésének első félévi teljesítéséről 

 

820 

 55/2012.(IX.28.) 

közgyűlési határozat 

A kitüntető díjak adományozásáról 820 

    

  Mellékletek:  

 
 46/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat mellék-

lete  

  50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat mellék-

letei 

 

    

    

    



 

 

I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS  

RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott fela-

datkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012.(VII.9.) és a 8/2012.(V.22.) önkor-

mányzati rendelettel módosított 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, 

pénzmaradvány nélkül) 791.302 eFt-ban 

Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások 

nélkül) 1.018.941 eFt-ban 

Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások 

különbözete) 227.639  eFt-ban 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 

évi felhalmozási célú pénzmaradványt 128.257 eFt-ban 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 

évi működési célú pénzmaradványt 99.382 eFt-ban 

- A működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú 

pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 791.302 eFt-ban 

-  A működési célú kiadások összegét (finanszírozási célú 

 pénzügyi kiadások nélkül) 877.678 eFt-ban 

 ebből: 

- a személyi juttatások összegét             236.129 eFt-ban 

- a szociális hozzájárulási adót                63.689 eFt-ban 

- a dologi kiadások összegét              311.048 eFt-ban 

- átadott támogatás összegét              248.812 eFt-ban 

- a működési célú tartalék összegét               18.000 eFt-ban 

-  A felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú pénzügyi 

 kiadások nélkül) 141.263 eFt-ban 

 ebből: 

- beruházási kiadások 5.700 eFt-ban 

- felújítások 7.306 eFt-ban 

- a fejlesztési célú átadások összegét              128.257 eFt-ban 
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-  A költségvetési létszámkeretet      33 főben 

- A közfoglalkoztatottak létszámát   2 főben 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép. 

(4) A Rendelet kiegészül a 3. melléklettel. 

 

3. § 

 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet mellékletei 1-3-ig terjednek. 

(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól 

   

I. BEVÉTELEK 

Mód.ei a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

Mód.ei a 
13/2012.(X.24.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

A. Működési bevételek:     

1.   - önkormányzati hivatal működési bevételei 12 000 12 000 

   Önkormányzat működési bevételei össz: 12 000 12 000 

  Támogatások     

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása      

  Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 229 200 

  Központosított támogatás 71 634 448 720 

  Támogatás összesen: 300 834 677 920 

C. Támogatásértékű bevételek     

1. Támogatásértékű működési bevétel 63 722 101 382 

  Költségvetési bevételek összesen: 376 556 791 302 

  Pénzmaradvány 227 639 227 639 

D. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 604 195 1 018 941 

II. KIADÁSOK     

A. Működési kiadások     

1. Önkormányzati Hivatal működési kiadása 455 938 475 582 

2. Önkormányzat működési kiadásai   135 284 

3. Önkormányzat átadott támogatásai   248 812 

  Működési kiadások összesen: 455 938 859 678 

B. Fejlesztési kiadások     

1. Beruházási kiadások   5 700 

2. Felújítások   7 306 

3. Fejlesztési célú pénzeszközátadások 128 257 128 257 

  Fejlesztési kiadások összesen 128 257 141 263 

  Pénzforgalmi kiadások összesen: 584 195 1 000 941 

  Tartalékok 20 000 18 000 

D. Általános tartalék 2 000   

  Céltartalék 18 000 18 000 

  Költségvetési kiadások  összesen: 604 195 1 018 941 

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 604 195 1 018 941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/A. melléklet a 13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett működési  bevételeiről és kiadásairól 

   

I. BEVÉTELEK 

Mód.ei a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

Mód.ei a 
13/2012.(X.24.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

A. Működési bevételek:     

1.   - önkormányzati hivatal működési bevételei 12 000 12 000 

   Önkormányzat működési bevételei össz: 12 000 12 000 

  Támogatások     

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása      

  Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 229 200 

  Központosított támogatás 71 634 441 414 

  Támogatás összesen: 300 834 670 614 

C. Támogatásértékű bevételek     

1. Támogatásértékű működési bevétel 63 722 101 382 

  Költségvetési bevételek összesen: 376 556 783 996 

  Pénzmaradvány 99 382 99 382 

D. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 475 938 883 378 

II. KIADÁSOK     

A. Működési kiadások     

1. Önkormányzati Hivatal működési kiadása 455 938 475 582 

2. Önkormányzat működési kiadásai   135 284 

3. Önkormányzat átadott támogatásai   248 812 

  Működési kiadások összesen: 455 938 859 678 

  Pénzforgalmi kiadások összesen: 455 938 859 678 

  Tartalékok 20 000 18 000 

D. Általános tartalék 2 000   

  Céltartalék 18 000 18 000 

  Költségvetési kiadások  összesen: 475 938 877 678 

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 475 938 877 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/B. melléklet a 13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 

   

I. BEVÉTELEK 

Mód.ei a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

Mód.ei a 
13/2012.(X.24.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása      

  Központosított támogatás   7 306 

  Támogatás összesen:   7 306 

C. Támogatásértékű bevételek     

  Költségvetési bevételek összesen:   7 306 

  Pénzmaradvány 128 257 128 257 

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 128 257 135 563 

II. KIADÁSOK     

B. Fejlesztési kiadások     

1. Beruházási kiadások   5 700 

2. Felújítások   7 306 

3. Fejlesztési célú pénzeszközátadások 128 257 128 257 

  Fejlesztési kiadások összesen 128 257 141 263 

  Pénzforgalmi kiadások összesen: 128 257 141 263 

  Költségvetési kiadások  összesen: 128 257 141 263 

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 128 257 141 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.melléklet a 13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeiről és  

kiadásairól 

Megnevezés Módosított ei. a     
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet módo-
sítását követő-
en  

Mód.ei a 
13/2012.(X.24.) ön-
kormányzati rendelet 
módosítását követő-
en 

Működési bevétel 12 000 12 000 

Támogatásértékű működési bevétel 63 722 51 822 

Pénzmaradvány 227 639 227 639 

Bevételek összesen 303 361 291 461 

Személyi juttatások   

 -tisztségviselők alapilletménye 26 739 26 739 

 -tisztségviselők költségtérítése 2 736 2 736 

 -20 fő köztisztviselő,munkavállaló 
bére 

71 761 82 665 

 -jubileumi,köig. jutalom  3 401 3 401 

 -december havi munkabér 26 577 26 577 

 -végkielégités,felmentési bér 53 765 53 765 

 -cafetéria 4 499 4 499 

 -képviselők juttatásai 22 884 22 884 

 -egyéb kifizetések (napi-
díj,szabadságmegváltás,,munkábaj
árás) 

4 753 4 753 

Személyi juttatások összesen 217 115 228 019 

Szociális hozzájárulási adó (27%) 58 614 61 550 

Dologi kiadások 180 209 186 013 

Fejlesztési célú átadás 128 257 128 257 

Kiadások összesen 584 195 603 839 

Bevétel-kiadás különbözete (in-
tézményi támogatás) 

280 834 312 378 

Engedélyezett létszám 27 fő 33 fő 

Közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő 2 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. melléklet a 13/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi bevételeiről és  

kiadásairól 

  

Megnevezés Módosított ei. a 
13/2012.(X.24.) önkor-
mányzati rendelet mó-
dosítását követően  

Önkormányzat költségvetési támogatása 677 920 

Támogatásértékű működési bevétel 49 560 

Bevételek összesen 727 480 

Személyi juttatások 8 110 

Szociális hozzájárulási adó (27%) 2 139 

Dologi kiadások 125 035 

Működési célú átadott támogatások 248 812 

 ebből:  elnöki keret  2 000 

Intézményi támogatás Önkormányzati 
Hivatalnak 

312 378 

Beruházási kiadások 5 700 

Felújítás 7 306 

Pénzforgalmi kiadások összesen 709 480 

Céltartalék 18 000 

Kiadások összesen 727 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

 

14/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete 

 

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, az 5.§ (2) bekezdés c) pontjában, a 13.§ (1) bekezdésében, a 

18.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(5)  Az önkormányzat költségvetési szervei, hivatala és gazdasági társaságai (továbbiakban: 

vagyonhasználó szervek) használatában, illetve üzemeltetésében lévő vagyontárgyak vonat-

kozásában a vagyonhasználói tevékenységért e szervek vezetői a felelősek.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 9. §-a a következő (6)-(13) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) A vagyonhasználó szervek jogosultak a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak 

birtoklására, ingyenes használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelmére. A vagyon-

használó szervek jogosultak a feladatkörükhöz szükséges ingó vagyontárgyak szerzésére. 

(7)  A vagyonhasználó szervek joga a használatukban lévő ingatlanok, egyéb vagyontárgyak 

bérbeadása, valamint működési kapacitásuknak - a használatukban levő vagyon felhaszná-

lásával - az alaptevékenységet nem sértő hasznosítása, és ezzel többletbevétel elérése. Az 

eredményességért és a jogszerűségért a vagyonhasználó szerv vezetője felel. Az e tevékeny-

ségből származó bevétel a vagyonhasználó szerveket illeti meg. 

(8)  A vagyonhasználó szerv használatában lévő ingatlant határozott idejű bérbeadás útján 

hasznosíthatja. A 2 évet elérő, de 5 évet meg nem haladó időtartamú bérbeadáshoz a Pénz-

ügyi Bizottság, az 5 évet meghaladó időtartamú bérbeadáshoz a közgyűlésnek az előzetes 

hozzájárulását kell beszerezni.  Az 5 évet meghaladó időtartamú bérbeadások pályáztatás 

útján történnek. 

(9)  A vagyonhasználó szervek (8) bekezdés szerinti vagyonhasznosítására vonatkozó, szerződés, 

valamint a törvényen alapuló használati jogra vonatkozó megállapodás megkötésére – az 

(8) bekezdésben előírt feltételekkel – a vagyonhasználó szerv vezetője jogosult. 

(10)  A feleslegessé vált ingó vagyontárgyak értékesítését 1.000.000 Ft összevont értéket megha-

ladóan a közgyűlés engedélyezi. 

(11)  A vagyonhasználó szervek kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni és a rendes gazdálko-

dás szabályai szerint használni és hasznosítani. 

(12) A vagyonhasználó szervek joga nem terjed ki az általuk használt ingatlan elidegenítésére. 

(13)  A vagyonhasználó szerveknek a vagyonhasznosítási tevékenységükről a költségvetési be-

számoló elkészítésével egy időben be kell számolniuk.” 

 

 



3. § 

 

(1)    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatá-

lyát veszti. 

(2)     Hatályát veszti a 9/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 



 

 

II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

45/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy megyei rendőrfőkapitány kinevezésének 

véleményezéséről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés dr. Piros Attila 

rendőr dandártábornokot – az országos rendőrfő-

kapitány megkereséséhez mellékelt szakmai élet-

rajz alapján – alkalmasnak tartja a Somogy Me-

gyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatainak 

ellátására, és támogatja a Somogy Megyei Rend-

őr-főkapitányság megyei főkapitányi beosztásába 

történő kinevezését. 

 

2. A közgyűlés megköszöni dr. Mergancz Sándor 

dandártábornok úr, volt rendőrfőkapitány eddigi 

munkáját, és az új feladatai ellátásához jó erőt és 

egészséget kíván. 

 

Felelős:  Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke,  

 a határozat közléséért 

Határidő:  azonnal 

 

46/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

Somogy megye foglalkoztatási és munkaerő-piaci 

helyzetéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Kor-

mányhivatal Munkaügyi Központ igazgatójának So-

mogy megye foglalkoztatási helyzetéről szóló beszá-

molóját – a kiegészítő jelentéssel együtt – tudomásul 

veszi.  

 

Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

47/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal mű-

ködő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által 

kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása 

alapján 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati 

tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységé-

ről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági ta-

gok tájékoztatása alapján - készített beszámolót elfo-

gadja. 

 

Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

      Határidő:   2012. október 15. 

 

48/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A jogi tanácsadási és hozzá kapcsolódó tevékenység 

végzésének elősegítésére a települési önkormányzat-

okkal kötött együttműködési megállapodások fel-

mondásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jogi tanácsadási és 

hozzá kapcsolódó tevékenység végzésének 

elősegítésére a települési önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodásokat – a 

megállapodás keretében nyújtott szolgáltatásra 

irányuló igények megszűnése miatt – felmondja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a felmondó 

levelek aláírására. 

 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: azonnal 

 

49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A megyei  területfejlesztési koncepcióról és prog-

ramról készítendő önkormányzati rendelet megal-

kotásával kapcsolatos feladatokról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei terület-

fejlesztési koncepcióról és programról készítendő 

önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsola-

tos feladatokról szóló előterjesztést elfogadja. 

2. A közgyűlés a tervezéssel kapcsolatos, közgyűlé-

sek közötti konzultációs, munkaközi véleményező 

feladatok elvégezésével – a közgyűlés utólagos 

tájékoztatása mellett – a Területfejlesztési Bizott-

ságot bízza meg. 

 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2012. október 15. 

 

50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő beru-

házások vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződések lezárásához, valamint a biztosíték tör-

léséhez. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. október 10. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (2. számú melléklet) szereplő pályá-

zatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szer-

ződések lezárásához, valamint a biztosítékok törlé-

séhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és ön-

kormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai tá-

mogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek 

módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Korm. rende-

letben foglaltakra. 

 Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 

a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú tá-

mogatói nyilatkozatokat aláírja. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. október 10. 

 

 

 

 



 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

 

3.1 Kőkút Község Önkormányzata 2008. évi 

LEKI előirányzatból 6.667.276,- Ft támoga-

tásban részesített „Közösségi épület kialakítá-

sa - épületfelújítás” című, 140007608L támo-

gatási szerződés számú pályázata keretében 

felújított ingatlan további fejlesztéséhez azzal 

a feltétellel, hogy a további fejlesztés a fenti 

támogatási szerződés műszaki tartalmának tel-

jes megváltoztatására, átépítésére nem vonat-

kozhat, a fennálló működtetési kötelezettséget 

nem változtathatja meg, csak funkcióbővítést 

eredményezhet. 

 A támogatással felújított épületen funkcióbő-

vítő fejlesztést kívánnak végrehajtani TÁMOP 

5.2.3-A-12-1 Integrált térségi programok a 

gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyei-

nek növelése című kiírás támogatásának 

igénybe vételével az alábbiak szerint: 

- a 2008. évi LEKI pályázatból felújított fo-

lyosón gipszkartonnal leválasztott iroda 

helyiség jön létre 

- a 2008. évi LEKI pályázatból felújított 

épület és a melléképület között fedett te-

rasz kerül kialakításra (a pályázat műszaki 

tartalmát nem érinti) 

- a 2008. évi LEKI pályázatból felújított 

nagyteremben teakonyha kerül kialakításra 

 Amennyiben az ingatlan fejlesztése miatt a 

140007608L számú támogatási szerződésből 

eredő szolgáltatásnyújtás és működtetés a 

munkálatok miatt nem lesz biztosított, úgy a 

Támogatottnak a felújítás időtartamára vonat-

kozóan kezdeményeznie kell a működtetési 

kötelezettség felfüggesztését az egyes terület-

fejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat 

szolgáló hazai támogatási előirányzatokról 

szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 

35/2012. (III.9) Korm. rendelet 15. § alapján. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. október 10. 

 

3.2 Somogyaracs Község Önkormányzata 2007. 

évi TEKI előirányzatból 103.316,- Ft támoga-

tásban részesített „Művelődési ház ereszcsa-

torna felújítása” című, 140007307K számú 

támogatási szerződés 1.d pontjában szereplő 

megvalósulási helyének, valamint a Támoga-

tott adószámának változásához az alábbiak 

szerint: 

 A fejlesztés megvalósítási helye: Somogya-

racs, Fő u. 101. (hrsz: 84), 

 A Támogatott új adószáma: 15400169-2-14. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. október 10. 

 

3.3 Öreglak Község Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 5.581.177,- Ft támoga-

tásban részesített „Orvosi rendelő felújítása” 

című, 140004909D számú támogatási szerző-

dés 1.3 pontjában szereplő megvalósulási hely 

telekösszevonás miatti változásához az alábbi-

ak szerint: 

 A fejlesztés megvalósítási helye: Öreglak, Fő 

u. 102., 305 hrsz.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. október 10. 

 

3.4 Zákányfalu Község Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 461.520,- Ft támogatás-

ban részesített „Zrínyi Miklós Iskola Kastély 

terasz felújítási munkái” című, 140007509D 

számú támogatási szerződés keretében felújí-

tott ingatlan - iskola bezárása miatti - funkció-

jának változásához tekintettel arra, hogy az in-

tézmény oktatási-nevelési funkciója megma-

radt.  

 Az intézményben működik a település könyv-

tára, iskolai előkészítőt segítő logopédiai fog-

lalkozás, és az óvodai testnevelés. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. október 10. 

 

4. A közgyűlés elrendeli a határozatok megkül-

dését a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség részére. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. október 10. 

 

51/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a 35/2012.(III.9.) Kormányrendelet alapján 

bekövetkező változások szükségessé teszik a So-

mogy Megyei Területfejlesztési Tanács által tá-

mogatott jelenleg hatályos és érvényes támogatási 

szerződések módosítását. Fentiek alapján a támo-

gatott pályázatok működtetési, fenntartási, kar-

bantartási és szolgáltatási kötelezettsége 10 évről 

5 évre módosul. Egyebekben a támogatási szerző-

dés tartalma nem változik.  

 A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a 

szükséges intézkedések és jognyilatkozatok meg-

tételére.  

 

2./  Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Felsőmocsolád Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Útépítés 542 m” 

című pályázat 140001901K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.2. Zics Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Orvosi rendelő felújítása 55m2 

alapterületen” című pályázat 140001001K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését, és hozzájárul a tá-

mogatási szerződés lezárásához. 

 



 

1.3. Csurgó Város Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Eötvös József Általános Iskola 

épületének felújítása” című pályázat 

140006701K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. 

 

1.4. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Művelődési ház 

felújítás” című pályázat 140003101K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.5. Somogyudvarhely Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal felújítása hrsz: 615” című pályázat 

140000701K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. 

 

1.6. Tarany Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Általános Iskola 

nyílászáróinak hőszigetelése” című pályázat 

140002201K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. 

 

1.7. Kaposgyarmat Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „Ifjúsági Klub 

bővítési munkái 126m2” című pályázat 

140003301D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. A közgyűlés a Somogy Megyei Terület-

fejlesztési Tanács munkaszervezete által 

2011. december 8-án felvett jegyzőkönyvet 

teljesítettséget megállapító záró jegyző-

könyvnek tekinti.  

 

1.8. Kaposvár Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Béla király u. útfelújítás 

és útkorszerűsítés  880 fm hossz, 

csapadékcsatorna építése” című pályázat 

140003801D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. 

 

1.9. Patosfa Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó felújítása 

hrsz: 088, vizesblokk kialakítás” című pályá-

zat 140008801D számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

hozzájárul a támogatási szerződés lezárásá-

hoz. 

 

1.10. Tarany Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

előterének építése” című pályázat 

140007801D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.11. Kaposvár Város Önkormányzat 2000.évi 

CÉDE forrásból az „Idősek Klubja 

átalakítása, átépítése” című pályázat 

140014820D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.12. Marcali Város Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Kerékpárút és híd 

építése a 68-as főközlekedési út bal 

oldalán” című pályázat 140003801K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.13. Andocs Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Belterületi utak 

felújítása 2266m” című pályázat 

140004501K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.14. Bolhás Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása ,átalakítása” című pályázat 

140001301D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.15. Kaposvár Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Szenjakabi Óvoda 

bővítése,  1 db foglalkoztató, WC, 

mosdó, iroda, vetkőző blokk kialakítása” 

című pályázat 140003901D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.16. Csurgó Város Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Útépítés és ivóvíz” 

című pályázat 140010601K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.17. Somodor Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola tetőszerkezet helyreállítása” című 

pályázat 140012201K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.18. Bakháza Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő, 



 

Polgármesteri Hivatal, Könyvtár 

felújítása” című pályázat 140000301D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.19. Barcs Község Önkormányzat 1998.évi 

TEKI forrásból az „Otthonházi lakás (16 

db) kazánház, külső közművek építése” 

című pályázat 140004798K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. A közgyű-

lés a Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács munkaszervezete által 2010. ápri-

lis 29-én felvett jegyzőkönyvet teljesí-

tettséget megállapító jegyzőkönyvnek te-

kinti. 

 

1.20. Kára Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Csapadékvíz 

elvezetési és áteresz építési munkái” cí-

mű pályázat 140003201K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.21. Szegerdő Község Önkormányzat 

2000.évi TEKI forrásból az „Községek 

vízellátása” című pályázat 140009220K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.22. Csurgó Város Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Parkoló létesítés” 

című pályázat 140006601K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.23. Kőröshegy Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola felújítása” című pályázat 

140004301D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, tekintettel arra, hogy 8 évig a tá-

mogatási szerződéssel összhangban álló 

célnak megfelelő szolgáltatást nyújtott, 

és hozzájárul a támogatási szerződés le-

zárásához.  

 

1.24. Gyugy Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési ház 

vizesblokk felújítás” című pályázat 

140010501K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.25. Iharosberény Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Temető 

ravatalozójának felújítása, szilárd 

burkolatú út építése” című pályázat 

140011701K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.26. Zics Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

konyha, előkészítők és 

mosogatóhelységek  felújítása” című pá-

lyázat 140008302D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.27. Bedegkér Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola központi fűtés szerelése” című pá-

lyázat 140000402K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.28. Szorosad Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Útépítés 

/Rákóczi u. /” című pályázat 

140000302K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.29. Bedegkér Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola elektromos hálózatának felújítása” 

című pályázat 140012701K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.30. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Nagykorpád 

vízműkorszerűsítése I. üzem, 

nyomásfokozó berendezés létesítése” 

című pályázat 140007201K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.31. Alsóbogát Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

homlokzatfelújítása” című pályázat 

140011201K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.32. Kaposvár Város Önkormányzat 2000.évi 

CÉDE forrásból az „Pécsi utcáról 

Malomhoz vezető út építése” című pá-

lyázat 140014720D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 



 

1.33. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Faluház 

fűtéskorszerűsítés” című pályázat 

140004702K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.34. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő és gyermekváró felújítása” című 

pályázat 140005102K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.35. Marcali Város Önkormányzat 2000.évi 

TEKI forrásból az „Boronkai városrész 

belvízrendezés” című pályázat 

140005120K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.36. Szabás Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Temetői kápolna 

felújítása” című pályázat 140004601K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.37. Csákány Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítá-

sa” című pályázat 140009701K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.38. Szentbalázs Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Körzeti 

Általános Iskola tetőszerkezetének 

felújítása  12 tanterem és 25 férőhelyes 

óvoda” című pályázat 140007802D szá-

mú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.39. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola és Óvoda konyhaüzemének 

korszerűsítése, kiemelten a HACCP 

rendszer biztosítása” című pályázat 

140003002K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.40. Tarany Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

tetőszigetelése” című pályázat 

140006702K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.41. Andocs Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Vízelvezető árkok 

javítása, műtárgyak felújítása” című pá-

lyázat 140012401K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.42. Hács Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Temető kerítés és 

útépítés  500 fm kerítés, 100 m2 út” című 

pályázat 140002302D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.43. Iharos Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Óvoda 

korszerűsítés, felújítás” című pályázat 

140002802D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.44. Bakháza Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Buszváró építése” 

című pályázat 140012102K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.45. Ordacsehi Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Ordacsehi 

Bajcsy-Zs utca vízvezeték 

meghosszabbítás” című pályázat 

140002302K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.46. Somogyaszaló Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Autóbuszváró felújítása” című pályázat 

140005702K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.47. Somogysámson Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Somogysámson Községi Önkormányzat 

tulajdonában lévő 340 hrsz-ú Óvoda 

épület tetőszerkezetének felújítása” című 

pályázat 140004302K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.48. Somogyudvarhely Község Önkormány-

zat 2002.évi TEKI forrásból az „Óvodai 



 

tetőfelújítás, konyhai felszerelés 

felújítása” című pályázat 140005502K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.49. Tab Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Rákóczi u. és csomópont 

útépítési és csapadékvíz  elvezetés 

építése 800 fm” című pályázat 

140010902K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.50. Tab Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Mártírok u-ban járda építés, 

járda hossz 900 fm ,  burkolat 1,2- 1,5 m 

széles” című pályázat 140011102K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.51. Kelevíz Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítás” 

című pályázat 140011501K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.52. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Településrendezési terv készítése” című 

pályázat 140005201K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.53. Nemesvid Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Településrendezési terv készítés” című 

pályázat 140013101K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.54. Somogyaszaló Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő felújítása” című pályázat 

140010101K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.55. Somogydöröcske Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Nyugati 

utca közútfelújítása” című pályázat 

140010301K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.56. Torvaj Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri hivatal 

és művelődési ház felújítása” című pá-

lyázat 140003501K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.57. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Pécsi u-i Általános 

Iskola homlokzat felújítása  1280 m2 

felület” című pályázat 140004002D szá-

mú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.58. Porrog Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzőség belső 

felújítása” című pályázat 140000902K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.59. Gyékényes Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Általános 

iskola napköziotthonos konyhai 

felszerelések” című pályázat 

140007301K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.60. Gyugy Község Önkormányzat 2000.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó bővítése, 

felújítása” című pályázat 140011720K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.61. Marcali Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Mikszáth u-i óvoda 

felújítása  vizesblokk /felnőtt, gyermek 

mosdó/” című pályázat 140005202D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.62. Iharosberény Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „Általános 

iskola konyha felújítása” című pályázat 

140003001D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.63. Kaposvár Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Töröcske  Faluház 

építése  orvosi rendelő  közösségi terem, 

társalgó,   kiszolgáló helységek, nettó 

alapter.:172m2  szennyvíttároló 10m3” 

című pályázat 140003701D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-



 

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.64. Kadarkút Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Általános isk. 

életveszélyes tantarmeinek kiváltása” 

című pályázat 140003101D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. A közgyű-

lés a Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács munkaszervezete által 2011. de-

cember 8-án felvett jegyzőkönyvet telje-

sítettséget megállapító záró jegyző-

könyvnek tekinti. 

 

1.65. Marcali Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Noszlopy G. 

Általános Művészeti  Iskola felújítása” 

című pályázat 140004901D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.66. Marcali Város Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Mikszáth K. 

Általános Iskola felújítása, 2 toalett és 2 

zuhanyzó” című pályázat 140005001D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.67. Mernye Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

tetőszigetelése” című pályázat 

140005101D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.68. Bálványos Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Utca 

felújítás” című pályázat 140002101K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.69. Felsőmocsolád Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Kultúrház 

tetőterének átalakítása, Általános Iskola  

kialakítása” című pályázat 140002002D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.70. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal informatikai fejlesztése: 

számítógép 28 db, monitor 51 db, 

lézernyomtató 3 db, APC áramforrás 50 

db, hálózatgyorsítás 100 új végpont” cí-

mű pályázat 140004102D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.71. Nyim Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Kultúrház tető és 

épület felújítás” című pályázat 

140007701K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.72. Szentgáloskér Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Önkormányzati lakóházfelújítása” című 

pályázat 140012001K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.73. Kaposfő Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó bővíté-

se” című pályázat 140003302D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.74. Somogybükkösd Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községi ház 

belső felújítása” című pályázat 

140001002K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.75. Nyim Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Járdaépítés  382,6 fm 

járda hosszúságú  1,5 fm szélességű 

Kossuth L. 14 és 225 hrsz. közterületek” 

című pályázat 140012602K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.76. Porrog Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Önkormányzati 

intézmények belső gázszerelése” című 

pályázat 140011402K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.77. Balatonendréd Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Orvosi 

rendelő /75,28m2/és tanácsadó bőv.   

/58,41m2/” című pályázat 140000402D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.78. Csákány Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítása 40m2” című pályázat 

140001702D számú támogatási szerző-



 

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.79. Kisberény Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Iskola- 

Kápolna felújítása, épület 18 m2,   2 db 

harang automatizálása” című pályázat 

140004602D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.80. Kötcse Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Meglévő épület 

teljeskörű felújítása, új körjegyzőségi 

hivatal kialakítása 217 m2” című pályá-

zat 140004401D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.81. Törökkoppány Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Vas-

mangántalanító üzemviteli épület 

kivitelezési munkái” című pályázat 

140002202K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.82. Mike Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Meglévő épület 

felújítása, belső  átalakítása” című pályá-

zat 140006001K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.83. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Noszlopy Gáspár 

Közgazd. Szakközépisk.  

konyhafelújítási munkái /600 adagos/” 

című pályázat 140003802D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.84. Lulla Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felúj.” 

című pályázat 140011202K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.85. Somogyaszaló Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

épület felújítása” című pályázat 

140005802K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.86. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Rejtett 

pinceüregek megszüntetése, pinceveszély 

elhárítása” című pályázat 140005901K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.87. Kaposújlak Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Ivóvízhálózat bővítés 260fm 

gerincvezeték” című pályázat 

140003203D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.88. Gyékényes Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

épületének bővítése, felújítása” című pá-

lyázat 140007401K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.89. Nemesvid Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Körjegyzőségi Hivatal belső 

átalakítása,felújítása” című pályázat 

140013102K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.90. Andocs Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Belterületi 

járdaszakaszok burkolatának felújítása” 

című pályázat 140003802K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.91. Nemesvid Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Iskolakonyha korszerűsítés” című pá-

lyázat 140013302K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.92. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

épületek bővítése” című pályázat 

140000401K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.93. Somogyvár Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Szent 

László Király Általános Iskola felújítása” 

című pályázat 140008601K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-



 

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.94. Iharosberény Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Óvoda 

felújítás” című pályázat 140002902D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.95. Pamuk Község Önkormányzat 2000.évi 

TEKI forrásból az „Idősek ellátását 

szolgáló szociális épület kialakítása” cí-

mű pályázat 140011420K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.96. Balatonszabadi Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Napköziotthonos óvoda konyha víz- és 

szennyvízvezeték  rekonstrukció” című 

pályázat 140000403D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.97. Buzsák Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítás” című pályázat 140001303D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.98. Zamárdi Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

vizesblokk felúj.” című pályázat 

140008903D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.99. Buzsák Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

vizesblokk felújítása” című pályázat 

140001501D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.100. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Madár u.-i óvoda 

teljes tető felújítása” című pályázat 

140003903D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.101. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Városi Fürdő 

uszodai medencetér portál cseréje” című 

pályázat 140003803D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.102. Somogyvámos Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola kézilabda pálya burkolat felújítá-

sa” című pályázat 140006401K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.103. Kaposújlak Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

bővítése, fedett terasz, mellékhelység  

/63,44m2+ 9,8m2/” című pályázat 

140003602D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.104. Főnyed Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Településrendezési 

terv készítése” című pályázat 

140001601K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.105. Nagyberény Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Útépítés 

948 fm” című pályázat 140009002D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.106. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati épület gázellátása” cí-

mű pályázat 140007602D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.107. Patosfa Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési ház 

tetőfelújítása 149/1 hrsz.számon.” című 

pályázat 140002803K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.108. Szabás Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Önkormányzati 

Hivatal, orvosi rendelő, gyermekorvosi 

rendelő, posta területén 

mozgáskorlátozottak közlekedésére 

alkalmas kialakítási munkái  hrsz:1” cí-

mű pályázat 140006003K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 



 

1.109. Sérsekszőlős Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Járda 

építése” című pályázat 140010602K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.110. Alsóbogát Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Közterület 

korszerűsítés, játszótér felúj.” című pá-

lyázat 140010802K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.111. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Belterületi 

utak felújítása, Jókai u., Szabadság u. ,   

József A. u. , Ady E.u., Béke u. Hunyadi 

u.” című pályázat 140010502K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.112. Nemesvid Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola külső homlokzat felújítása” című 

pályázat 140005801D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.113. Lad Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

konyhájának korszerűsítése” című pályá-

zat 140004703D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.114. Ságvár Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítása, fűtés korszerűsítése” című pá-

lyázat 140007103D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.115. Marcali Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Kultúrház felújítá-

sa” című pályázat 140005303D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.116. Sérsekszőlős Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Kultúrház 

belső gázszerelése” című pályázat 

140007403D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.117. Porrogszentkirály Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az 

„Intézmények belső gázszerelési munkái. 

hrsz:45, 191” című pályázat 

140009003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.118. Gálosfa Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Napközi otthonos 

óvoda felújítása” című pályázat 

140010201K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.119. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Központi temető 

kerítés felújítása 225 fm” című pályázat 

140005902D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.120. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Festetics 

Általános Iskola nyilászáróinak cseréje-

Schüco corona AS típusú nyílászárókra.” 

című pályázat 140000603K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.121. Hollád Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozóba 

koporsóhűtő vásárlás” című pályázat 

140002703K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.122. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „585 hrsz-ú 

Hunyadi utca járda 1-től 10 ig 150 m2 

betonjárda felújítása 235 hrsz-ú 

Vörösmarty utcai járda 600 m2 aszfalt” 

című pályázat 140005203K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.123. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Közvilágítás bővítése 

hrsz:3105, hrsz: 3022   hrsz: 3077” című 

pályázat 140005403K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.124. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Taranyi úti volt HM 

lakásoknál közvilágítás kiépítése 0220/5 



 

hrsz-ú bekötő út.” című pályázat 

140005503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.125. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Központi temető 

előtti járda felújítása” című pályázat 

140015903K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.126. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Jelzőlámpás 

csomópont kialakítása” című pályázat 

140016003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.127. Pogányszentpéter Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Dózsa 

Gy.u. járda felújítása és gyaloghíd 

építése” című pályázat 140011303K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.128. Pogányszentpéter Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Dózsa Gy. 

utca északi szakaszának felújítása” című 

pályázat 140011403K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.129. Segesd Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Vörösmarty, Petőfi 

utca és a 68-as főútvonal összekötő út 

felújítása” című pályázat 140001803K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.130. Somogyudvarhely Község Önkormány-

zat 2003.évi TEKI forrásból az 

„Általános Iskola fűtéskorszerűsítése  

Kossuth u. 584 hrsz.” című pályázat 

140004503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.131. Somogyudvarhely Község Önkormány-

zat 2003.évi TEKI forrásból az 

„Kultúrház fűtéskorszerűsítése Jókai u. 

612 hrsz.” című pályázat 140005103K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.132. Magyaregres Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

felújítása, kerítés építás” című pályázat 

140005602K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.133. Magyaregres Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” című 

pályázat 140008901K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.134. Marcali Város Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Bölcsöde felújítás, 

vizesblokk, hőszigetelési munkák” című 

pályázat 140003901K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.135. Pamuk Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

vizesblokk felújítása” című pályázat 

140012601K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.136. Balatonfenyves Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Fekete 

Iestván Általános Iskola vizesblokk 

felújítása” című pályázat 140000502D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.137. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Salakos atlétikai 

pálya műanyag burkolatúra történő  

cseréje, 8 futópálya, 2-2 magasugró 

pálya,2 távolugróhely,   2-2 gerely- és 

kislabda nekifutó, 2 súlylökő kör, 

2diszkosz-  kalapács dobókör” című pá-

lyázat 140003902D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.138. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Tűzoltószertár 

kapucsere , külső szennyvízelvzető 

rendszer felújítása” című pályázat 

140004202D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.139. Kisbajom Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Temető 



 

vízellátása, ivóvízbekötése hrsz:024” cí-

mű pályázat 140008803K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.140. Tapsony Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „A település 

környezetvédelmi célú munkái 

végzéséhez hómaró, motoros láncfűrész, 

bozótvágó vásárlása.” című pályázat 

140007703K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.141. Kisbárapáti Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Kisbárapáti 

szolgálati lakás vétel és felújítási mun-

kái” című pályázat 140009802K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.142. Kutas Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Iskola épületének és 

sportcsarnokának fűtéskorszerűsítése” 

című pályázat 140006902K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.143. Lad Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Sportöltöző építése  

35 fő befogadóképesség  Táncsics M. u. 

32 hrsz: 113” című pályázat 

140013502K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.144. Somogysámson Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Somogysámson Községi Önkormányzat 

tulajdonát képező Napközi konyha 

konyhai gépeinek cseréje” című pályázat 

140004202K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.145. Görgeteg Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Óvoda 

bővítés I. ütem” című pályázat 

140013301K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.146. Kisbajom Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Mozgáskorlátozottak számára feljáró 

építése” című pályázat 140001101K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.147. Nemesvid Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Köztemető 

felújítása” című pályázat 140013201K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.148. Zákány Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Életveszélyes iskola 

felújítása” című pályázat 140007501K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.149. Andocs Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal fűtéskorszerűsítés” című pályázat 

140000203D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.150. Csurgó Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Basakúti u.-i idősek 

Napközi Otthon épületének belső 

felújítása” című pályázat 140001603D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.151. Gyékényes Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola tetőfelújítása” című pályázat 

140001803D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.152. Öreglak Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Házasságkötőterem 

megvásárlása  hrsz: 20,  746m2” című 

pályázat 140006001D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.153. Ráksi Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140006903D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.154. Kaposfő Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola konyha 

átalakítása, bővítése” című pályázat 

140002903D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-



 

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.155. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Útfelújítás /Kinizsi 

ltp. bejáró út/ 2200m2 útfelület” című 

pályázat 140003503D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.156. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Együd Á. 

Művelődési Központ fűtés rekonstruk-

ció” című pályázat 140003303D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. A 

közgyűlés tudomásul veszi, hogy a mű-

velődési ház épületét 2009-11 között je-

lentősen átalakították, bővítették. 

 

1.157. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2002.évi CÉDE forrásból az „Iskola 

konyha felújítás /250/ adagos” című pá-

lyázat 140008602D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.158. Kaposvár Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Berzsenyi u. 

szociális bérlakás építése 59 db lakás, 

összes lakás alapterülete: 3097 m2” című 

pályázat 140003702D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.159. Lábod Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Szennyvíztelep 

felújítása T1, T2 medencék 

utószigetelése  2555 m2” című pályázat 

140004902D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.160. Marcali Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Könyvtár tetőfedés 

felúj. 400 m2 fémlemez fedés” című pá-

lyázat 140005102D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.161. Balatonújlak Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Kossuth L. 

utca 77 hrsz.-u keleti oldalán fekvő járda 

felületének felújítása” című pályázat 

140001203K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.162. Gölle Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Egészségügyi 

Centrum homlokzat felújítási munkái” 

című pályázat 140007002K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.163. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2002.évi TEKI forrásból az 

„Útjavítás, útkátyúzás” című pályázat 

140001302K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.164. Ötvöskónyi Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Kisfaludy 

utcában 1700 m2 területű útépítés a 

költségvetésben jelzett makadámburkolat 

készítése hrsz 223” című pályázat 

140009502K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.165. Ötvöskónyi Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Vasvári Pál 

u. szilárd burkolattal történő ellátása 550 

fm hosszú, 4 m szélességben.hrsz:259” 

című pályázat 140008403K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.166. Baté Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő és 

szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése, 

védőnői   rendelő padozatcsere” című pá-

lyázat 140001003D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.167. Magyaratád Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

épületében vizesblokk kialakítás” című 

pályázat 140005003D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.168. Magyaratád Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Magyaratád- Rácegres ravatalozó 

építése, vizesblokk kialakítás” című pá-

lyázat 140005103D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 



 

 

1.169. Kelevíz Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Művelődési Ház 

felújítása” című pályázat 140004103D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.170. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Községháza 

ügyfélváró,akadálymentesítés 

megoldása,  terasz felújítás hrsz: 250” 

című pályázat 140006203D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.171. Szabás Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó előtető 

és tető felújítása” című pályázat 

140008303D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.172. Varászló Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140008803D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.173. Bábonymegyer Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Orvosi 

rendelő és ravatalozó felúj.” című pályá-

zat 140000302D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.174. Fonó Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Petőfi u. járda 

felújítás” című pályázat 140002102D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.175. Kisbárapáti Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása 70 m2” című pályázat 

140004502D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.176. Ordacsehi Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő építése hrsz.: 230” című pályázat 

140003003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.177. Varászló Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Tűzoltósági 

épület átalakítás önkormányzati hivatallá 

105 hrsz.” című pályázat 140007103K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.178. Ráksi Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Útfelújítás, 

vízrendezés” című pályázat 140011802K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.179. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Községháza 

irodabútorainak cseréje ás tárgyalóterem 

kialakítása” című pályázat 140009703K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.180. Porrogszentpál Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Községi ház 

belső gázszerelési munkái” című pályá-

zat 140012403K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.181. Juta Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Községháza 

felújítása 779 m2” című pályázat 

140003002D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.182. Bolhás Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rend. 

bővítése, korszerűsítése  hrsz: 197/2   

114 m2” című pályázat 140013902K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.183. Marcali Város Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Útfelújítás 

(Kaposvári u.)” című pályázat 

140003302K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.184. Vízvár Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Dráva utca szilárd 

burkolattal való építése hossza 350 m, 

szélessége 3 m” című pályázat 

140011602K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-



 

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.185. Hajmás Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Járda helyreállítása, 

Fő u. 4-18-ig” című pályázat 

140009401K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.186. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Autóbuszöbölpár megépítése” című pá-

lyázat 140007502D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.187. Marcali Város Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó 

korszerűsítés /Széchenyi u. /” című pá-

lyázat 140003102K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.188. Tab Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Ravatalozó II. ütem 

térburkolat és útépítés  hossza 404,7 m 

szélesség 4 m” című pályázat 

140011002K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.189. Mernye Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

konyhaüzem korszerűsítése” című pályá-

zat 140005302D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.190. Lad Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Lad-Patosfa 

Körjegyzőségi épületének felújítása” cí-

mű pályázat 140004103K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.191. Kutas Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítás” 

című pályázat 140004901K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.192. Somogyvámos Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Szolgálati 

lakás felújítása” című pályázat 

140007402D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.193. Kazsok Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítá-

sa” című pályázat 140003301K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.194. Kazsok Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítása” című pályázat 140012501K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.195. Andocs Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Óvoda fűtés 

korszerűsítése /gáz/” című pályázat 

140001103K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.196. Andocs Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Bajcsy Zs.u. 

felújítása, kátyúzása, itatásos 

kiegyenlítése” című pályázat 

140012003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.197. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Éles Mátyás 

Általános Iskola előtti térburkolat építé-

se” című pályázat 140016103K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.198. Somogytúr Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Munkagép 

vásárlása MTZ-820.1.  EU.min. zöld 

motoros típus” című pályázat 

140004703K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.199. Iharos Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Gépvásárlás 

zöldterület gondozására” című pályázat 

140011601K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.200. Somogyvár Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Közutak 

felújítása” című pályázat 140009601K 



 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.201. Zics Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola és óvoda 

gázberuházás hrsz:244” című pályázat 

140009103D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.202. Kőröshegy Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140005204D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.203. Kisgyalán Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal gázszerelése  

földgáz fűtés kialakítása” című pályázat 

140004702D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.204. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Honfoglalás tér 

felújítása” című pályázat 140005802D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.205. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Mélyfúrású  

kútfej kiképzése és kútbekötés” című pá-

lyázat 140006202D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.206. Kisbajom Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Kossuth 

utca és 91 hrsz-u út útcsatlakozásának 

kiépítése” című pályázat 140008002K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.207. Gadány Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési ház 

felújítás” című pályázat 140003601K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.208. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Köztemető 

ravatalozójának átalakítása, bővítése” 

című pályázat 140009201K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.209. Magyaregres Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Petőfi S. u. 

útfelújítása 220 fm” című pályázat 

140000104D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.210. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Művelődési 

ház külső felújítása  hrsz:238” című pá-

lyázat 140004603K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.211. Somogysámson Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községi 

temetőben út felújítása és urnafal 

készítése” című pályázat 140004102K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.212. Somogysámson Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „010  hrsz -

ú vízelvezető árok felújítása” című pá-

lyázat 140007803D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.213. Háromfa Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati épületek felújítása” cí-

mű pályázat 140001903D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.214. Kaposfő Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Kultúrház 

nagyterem felújítása” című pályázat 

140001704D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.215. Kaposvár Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Vikár Béla u. 

útfelújítás 775 mhosszú, 3560m2 

útfelület felújítása” című pályázat 

140004404D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.216. Rinyabesenyő Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az 

„Településrendezési terv készítése” című 



 

pályázat 140002603K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.217. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az 

„Vöröshadsereg utca járdaépítés” című 

pályázat 140013503K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.218. Mosdós Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Óvoda felújítás” cí-

mű pályázat 140005603D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.219. Balatonszabadi Község Önkormányzat 

2004. évi CÉDE forrásból az 

„Gyermekorvosi rendelő átalakítása, 

korszerűsítése” című pályázat 

140006404D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.220. Beleg Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal tetőfelújítása” című pályázat 

140001804D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.221. Hollád Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Külterületi zárt 

szennyvíztároló építése” című pályázat 

140002704D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.222. Balatonfenyves Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Községháza nyílászáróinak cseréje” cí-

mű pályázat 140000602D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.223. Bálványos Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Orvosi  

rend. felújítása, korszerűsítése” című pá-

lyázat 140000802D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.224. Böhönye Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Központi 

orvosi ügyelet kialakítása, felszerelése” 

című pályázat 140001502D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.225. Kaposmérő Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

bővítése, fedett terasszal /61,5m2/,   WC/ 

4,1 m2 /” című pályázat 140003402D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.226. Csákány Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó 

villamosenergia ellátása 070 hrsz” című 

pályázat 140003204K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.227. Görgeteg Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Hunyadi 

utca útburkolatának megerősítése 132/1 

hrsz” című pályázat 140001504K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.228. Háromfa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Orvoslakás 

és rendelő fűtés-korszerűsítése hrsz: 

262” című pályázat 140000904K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.229. Ordacsehi Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Labdarúgó 

pálya öktöző felújítása hrsz:0147” című 

pályázat 140004904K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.230. Törökkoppány Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Ady Endre 

utca csapadékvíz elvezető árok és 

útburkolat javítása. 989/20 hrsz” című 

pályázat 140011204K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.231. Iharos Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Napköziotthonos 

óvoda tetőfelújítása  133 hrsz.” című pá-

lyázat 140013203K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 



 

1.232. Lábod Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Járda felújítása, 

Bercsényi utca hrsz: 228; 229” című pá-

lyázat 140004903K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.233. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Bajcsy Zs.utca keleti 

oldalának járdafelújítása  451/4 hrsz-ú 

ingatlanon” című pályázat 140007003K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.234. Balatonendréd Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Általános 

iskola régi épületének felújítása” című 

pályázat 140000804D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.235. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „"NOVA" 

típusú utasvárók telepítése Kossuth L.u. 

19. Kossuth L. 171.” című pályázat 

140010203K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.236. Somogysámson Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „021 hrsz-ú 

vízelvezető árok felújítása” című pályá-

zat 140004003K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.237. Alsóbogát Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Közutak 

felületi zárása és padkák helyreállítása  

Vörösmarty és Szabadság utcák” című 

pályázat 140008402K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.238. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri Hiv. 

II. sz irodaép. felúj.” című pályázat 

140006802K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.239. Somogybabod Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az 

„Somogybabod-Somogytúr vízellátása, 

vízkezelése” című pályázat 140014002K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.240. Tab Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Mezőgazdasági feltáró út” 

című pályázat 140010402K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.241. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola és Óvoda külső homlokzat 

felújítása” című pályázat 140011404K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.242. Szenyér Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal központi fűtés kialakítása” című 

pályázat 140012004K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.243. Csákány Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Községház felújítása 

és korszerűsítése” című pályázat 

140012203K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.244. Nagyberény Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő felújítása hrsz: 627” című pályá-

zat 140008903K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.245. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2003.évi CÉDE forrásból az „Ált. 

iskolai udvar balesetmentesítése” című 

pályázat 140002003D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.246. Somogyvár Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „MTZ 850 

EU minőség "zöld" motorral, 

típ.bizonyítvány” című pályázat 

140008103D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.247. Balatonlelle Város Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Új 

köztemető megnyitásához szükséges 

beruházás” című pályázat 140003502K 



 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

  

1.248. Gölle Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Napköziotthonos 

Óvoda fűtés-korszerűsítése, gázfűtésre 

történő átállás hrsz: 199” című pályázat 

140015004K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. A közgyűlés tudomásul 

veszi, hogy 2010 szeptembere óta az 

óvoda épületében a konyha és az étterem 

működik, a csoportok az óta az iskola 

épületébe kerültek elhelyezésre. 

 

1.249. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Közutak 

felújítása Petőfi utca belterület 298 hrsz. 

Hunyadi utca belterület 500-506 hrsz. 

Zrinyi utca külterület 0136/7 hrsz” című 

pályázat 140014904K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.250. Varászló Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Fő utca 

felújítása 142 hrsz.” című pályázat 

140014604K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.251. Somogybabod Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Temető 

ravatalozó épületének felújítása, előtető 

építése” című pályázat 140015104K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.252. Bakháza Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi utcában 1 km 

vizvezeték kiépítése, valamint 1 db 

közkút felszerelése a cigány lakosság 

részére.Temető területén 1 db csap 

felszerelése csapszekrénnyel együtt.” 

című pályázat 140016303K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.253. Kisbajom Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Falugondnoki és gyermekjóléti 

szolgálat fejlesztése” című pályázat 

140008404D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

1.254. Kutas Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Élelmiszerbiztonsági 

HACCP rendszer kialakításához 

szükséges eszközök beszerzése” című 

pályázat 140008804K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.255. Kéthely Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Általános Iskolai 

kézilabdapálya kialakítása hrsz: 27” cí-

mű pályázat 140016404K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.256. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Jókai 

utcában járdaépítés” című pályázat 

140015304K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.257. Szenyér Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Simon J. u. 222 hrsz.  

Petőfi S.u.    39 hrsz.   Burkolat kátyúzás 

AB-12 j aszfalttal. Felületi bevonat 2 

rétegű bitumenemulziós felületi 

bevonattal, UKZ 12/16 és UKZ 8/12 

zuzalék felhasználásával.” című pályázat 

140005903K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.258. Vízvár Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzőség 

épülete több, mint száz éves, felújítására 

tíz éve nem került sor.A bővítés mára 

elengedhetetlenné vált  az 

irodahelyiségek kevés száma miatt.” cí-

mű pályázat 140015803K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.259. Jákó Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Temető és temető 

előtti járda felújítása kerítés bontása és 

tereprendezés (parkoló kialakítás)” című 

pályázat 140004104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.260. Fonó Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítása- vizesblokk, villanyszerelési 

munkák” című pályázat 140013403K 

számú támogatási szerződéséből eredő 



 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.261. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „A régi 

iskolában kialakításra kerülő Teleház, 

Kultúrház felújítási munkálatai közül a 

belső és külső vakolás, 

nyílászárók,villamos vezeték hálózat 

cseréje a régi épületben.” című pályázat 

140013003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.262. Balatonfenyves Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Konyhaösszevonással járó működési 

feltételek biztosítása Fekete István 

Általános Iskola Napköziotthonos Óvo-

da” című pályázat 140016204K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.263. Görgeteg Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Görgeteg 

Községben a házi segitségnyújtás 

feltételeinek megteremtése 171/1 hrsz.” 

című pályázat 140021404K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.264. Gyékényes Község Önkormányzat 2004. 

évi TEKI forrásból az „Gyékényes 490 

hrsz. alatt lévő 876m2 nagyságú vízmű 

fejlesztése, felújítása” című pályázat 

140009304K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.265. Kisbárapáti Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Járda 

építése 405 és 129 hrsz” című pályázat 

140010504K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.266. Tapsony Község Önkormányzat 2004. 

évi TEKI forrásból az „Belterületi utak 

felújítása: Petőfi u.371 hrsz-u, Jókai u. 

291 hrsz-u, Hunyadi u. 236 hrsz-u, 

Május 1 u. 169 hrsz-u, Rákóczi u. 537 

hrsz-u kátyúzás.” című pályázat 

140013304K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.267. Gálosfa Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Dózsa György u.340 

fm járda felújítás  148/5 hrsz” című pá-

lyázat 140016203K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.268. Gölle Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Árpád u.160 és 92 sz 

ingatlan közötti járdaszakasz felújítása” 

című pályázat 140000103K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.269. Hajmás Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Mederburkolás és 

járda helyreállítása hrsz:73” című pályá-

zat 140008503K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.270. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2003.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal épület felújítása  

hrsz.81” című pályázat 140001903K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.271. Szentgáloskér Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Lapa-puszta 

bekötő út II.ütem hrsz: 0108   Burkolat 

szélesítés és megerősítés a meglévő 

útburkolatán” című pályázat 

140014403K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.272. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati Hivatal felújítása” című 

pályázat 140005402D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.273. Szenyér Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal külső felúj.” című pályázat 

140007902D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.274. Gölle Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Környezet és a 

természetvédelemhez, valamint a 

szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

kommunális feladatok ellátásához 



 

gépbeszerzés.” című pályázat 

140014804K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.275. Kelevíz Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Vörösmarty u. k-i 

oldala a 22. és a 42. házszám közötti 

járda 

aszfaltozása,kiegyenlítése,buszmegálló 

alapozás” című pályázat 140001604K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.276. Kelevíz Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Falugondnoki 

Szolgálatának gépjárműcseréje” című pá-

lyázat 140000804K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.277. Lábod Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „HACCP előírásainak 

megfelelő iskolai konyha kialakítása 

hrsz: 595” című pályázat 140002104K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.278. Lulla Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Harangláb felújítása” 

című pályázat 140007704K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.279. Nemesvid Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Nemesvid 

önkormányzat belterületi útjainak 

helyreállítása 523; 508; 442; 416; 368; 

334; 254; 179 hrsz.” című pályázat 

140002704K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.280. Somogysimonyi Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Somogysimonyi Községi 

Önkormányzat Középületében végzendő 

fűtéskorszerűsítés hrsz: 67” című pályá-

zat 140005404K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését azzal, hogy a támogatott működte-

tési kötelezettségének 6 évig tett eleget, 

és hozzájárul a támogatási szerződés le-

zárásához.  

 

1.281. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2004.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítés” című pályázat 

140000204D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.282. Lulla Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Felszíni vízelvezető 

rendszer kiépítése és földutak 

karbantartása hrsz:85/2” című pályázat 

140007303K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.283. Somogyvár Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Somogyvár-

Somogyvámos vízmű 3.számú ivóvízkút 

létesítése a somogyvári 025/1 és 025/4 

helyrajzi számú ingatlanon” című pályá-

zat 140015403K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.284. Somogyegres Község Önkormányzat 

2003. évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő kialakítása -  24 hrsz.” című pá-

lyázat 140007803K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.285. Marcali Város Önkormányzat 2003. évi 

CÉDE forrásból az „Ált. isk. nyílászárók, 

vizesblokk felúj.” című pályázat 

140005403D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.286. Balatonszárszó Község Önkormányzat 

2003. évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola épületének felújítása” című pályá-

zat 140000603D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.287. Mezőcsokonya Község Önkormányzat 

2003. évi CÉDE forrásból az „Óvoda 

felújítás” című pályázat 140005503D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.288. Vörs Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal gáz és központi fűtésszerelés 

munkálatai hrsz: 226” című pályázat 

140012704K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-



 

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.289. Zics Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

Központi fűtése hrsz:103/1” című pályá-

zat 140012904K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.290. Bedegkér Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Óvoda és 

konyha tetőfelújítás és szociális blokk 

építése” című pályázat 140009503K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.291. Kaposhomok Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Könyvtár-

Internetszoba, Nyugdijas Klubhelyiség 

kialakítása” című pályázat 140014303K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.292. Szőlősgyörök Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Szabadság 

u.44.szám alatti 72 hrsz-ú ingatlanon 

meglévő szolgálati lakás kétcsoportos 

óvodává történő átalakítása,bővítése” 

című pályázat 140009803K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.293. Somogysámson Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Arany 

János u. kőzuzalékos út javítása” című 

pályázat 140009204D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.294. Szabás Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Óvodai 

fűtéskorszerűsítés hrsz:223” című pályá-

zat 140011004K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.295. Szabás Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő, 

Polgármesteri Hivatal, Tanácsadó, Posta 

fűtéskorszűsítés hrsz:1” című pályázat 

140011104K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.296. Csákány Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Szolgálati lakás 

vizvezetékrendszer felújítása” című pá-

lyázat 140006705D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.297. Kaposvár Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „” című pályázat 

140000705D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.298. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Idősek Otthona és 

Gondozóháza tárgyi feltételeinek 

megteremtése” című pályázat 

140008704D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.299. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése” című 

pályázat 140006805K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.300. Fonyód Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Fonyód város 

belterületi csapadékvíz-elvezető 

rendszereinek felújítása6301/28 Kenyér 

Zs u., 6617/7 Trombitás u, 6665/1 

Harmatos u., 6685 Fő u., 6717 Fő u., 

7622/10 Domb u., 8068/8 közút, 9059 

Kazinczy F.u., 9592/12 Török Ignác u.,” 

című pályázat 140019804K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 
1.301. Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzat 2002.évi TEKI forrásból 

az „Csapadékvíz-elvezető rendszerének 

kiép.,8200 m hosszon” című pályázat 

140014902K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.302. Kőröshegy Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Orvosi 

rendelő felúj. , bővítése” című pályázat 

140004503D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 



 

1.303. Balatonújlak Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Községi 

temető korszerűsítése” című pályázat 

140001104K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.304. Kutas Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Jókai utca felújítása 

205 hrsz” című pályázat 140006904K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.305. Nemesdéd Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Petőfi utca 

felújítás hrsz:322” című pályázat 

140004504K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.306. Kutas Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Járdaépítés Szellő u. 

déli oldalon 588. hrsz. 6622 sz 

Ötvöskónyi-Kutas összekötő út 8+361-

9+157 km szelvények között” című pá-

lyázat 140009603K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.307. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Latinka utca keleti 

oldalának járda felújítása hrsz:390” című 

pályázat 140007404K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.308. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Mikszáth Kálmán 

utcai Általános Iskolához parkoló építése 

hrsz:1964/1, 188,6 m2” című pályázat 

140009704K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.309. Marcali Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Központi temető 

kerítés felújítása 1530/2” című pályázat 

140007403K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.310. Balatonboglár Város Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő átalakítás, korszerűsítés, bővítés 

I. ütem hrsz:678/1” című pályázat 

140014404K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.311. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Óvoda és 

ál. isk. konyha korszerűsítése” című pá-

lyázat 140006803D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.312. Ádánd Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Egészségcentrum 

építése” című pályázat 140000103D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.313. Lábod Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Orvosí rendelők 

felújítása” című pályázat 140004603D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.314. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri Hiv. 

vizesblokk felújítás” című pályázat 

140005903D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.315. Somogyvámos Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” című 

pályázat 140008003D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.316. Zákány Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Zákánytelepi ált. 

isk. tanterem kialakítása” című pályázat 

140009003D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.317. Ádánd Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Önkormányzati 

intézmények fűtéskorszerűsítése” című 

pályázat 140011205D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.318. Lábod Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Mikrotérségi 

közp.létrehozása, szociális alapellátás 

fejlesztése” című pályázat 140023805D 

számú támogatási szerződéséből eredő 



 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.319. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Petőfi utcai 

vízhálózat bővítése” című pályázat 

140008405D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.320. Zákány Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola két 

épületszárnyának összekötéséből adódó 

felújítási munkák” című pályázat 

140032305D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.321. Kaposújlak Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Járdaépítés 

183 fm” című pályázat 140002804D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 
1.322. Szántód Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Internet szoba 

kialakítása” című pályázat 140007604D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.323. Fonyód Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Felszíni vízelvezető 

rendszer felújítása” című pályázat 

140013805K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.324. Hollád Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal épület felújítás” című pályázat 

140014405K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.325. Hosszúvíz Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Közösségi 

tér felújítás” című pályázat 140008705K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.326. Kutas Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal (Községháza) 

akadálymentesítése” című pályázat 

140014005K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.327. Nagyatád Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Árpád Fejedelem 

Ált. Isk. nyílászáróinak részleges cseré-

je” című pályázat 140021005K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.328. Ötvöskónyi Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Művelődési 

Ház parkosítása” című pályázat 

140029305K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.329. Ötvöskónyi Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Autóbuszváró építése” című pályázat 

140029405K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.330. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Lászlómajori 

buszváró építése” című pályázat 

140029505K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.331. Bolhás Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Szabadság téri járda 

építése hrsz: 109/2, 206, 197/2” című pá-

lyázat 140020404K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.332. Gálosfa Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi Sándor u. 155 

m járdafelújítás” című pályázat 

140003504K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.333. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Bernáth Aurél 

Emlékmúzeum és Galéria felújítása 

hrsz:47” című pályázat 140021004K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.334. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Járda 

felújítás 100 hrsz, 160 hrsz,324 hrsz, 325 

hrsz, 630 hrsz, 235 hrsz, 441fm” című 



 

pályázat 140004304K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.335. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Árpád utcai 

közvilágítási hálózat kiépítése 2185/1 

hrsz.” című pályázat 140020704K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.336. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Szabadság 

utca járdaépítés a 6619 számú 

Nagybajom- Lábod összekötő út 

17+980+18+140 km számú szelvények 

között.” című pályázat 140006004K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.337. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Szociális 

étkeztetés feltételeinek megteremtése. 

HACCP rendszer kialakításához 

szükséges eszközök pótlása, gépjármű 

beszerzése. (óvoda, főzőkonyha)” című 

pályázat 140016104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.338. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Közintézmények vezetékes gáz 

bekötése Általános Iskola és Óvoda 

hrsz:1/1” című pályázat 140011504K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.339. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

ép.és temető kerítés felújítása hrsz:1” 

című pályázat 140002103K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.340. Lábod Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Temetői ravatalozó 

felújítása  hrsz: 5/6” című pályázat 

140006903K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.341. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Kiss E. utca 

járda felújítása 314 hrsz.” című pályázat 

140001703K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.342. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Arany J. 

utca burkolat megerősítése, padka 

kialakítása és vízelvezető rendszerének 

felújítása hrsz.:187” című pályázat 

140002503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.343. Őrtilos Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Óvoda tetőfelújítása, 

homlokzat-felújítási és nyílászáró 

cseréinek munkái, továbbá 

fűtéskorszerűsítése.” című pályázat 

140014903K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.344. Szenta Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Temetői ravatalozó 

átalakítása, bővítése” című pályázat 

140013603K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.345. Tab Város Önkormányzat 2003.évi TEKI 

forrásból az „Szennyvízcsatorna hálózat 

bővítése Kodály Z. utca, Dobó K. utca, 

József A utca, Somogyi F. utca, Sallai 

utca, Táncsics M. utca, Kossuth L. utca, 

Béke utca, Arany J. utca, Május 1. utca, 

Rákóczi F. utca, Kisfaludy utca, Árpád 

utca, Szent István utca,” című pályázat 

140013303K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.346. Vörs Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítása, 

bővítése  022 hrsz.” című pályázat 

140010503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.347. Igal Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Speciális iskola 

felújítása” című pályázat 140002702D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.348. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola 

konyha és vizesblokk felújítása, 



 

nyílászárók részleges cseréje, fűtés 

rendszer jav.” című pályázat 

140001604D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.349. Iharosberény Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő felújítása” című pályázat 

140009004K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.350. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Gyermekorvosi 

rendelő korszerűsítése hrsz: 1/5/A/1” cí-

mű pályázat 140009404K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.351. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Gyöngyvirág óvoda 

felújítása hrsz: 2189/1” című pályázat 

140009504K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.352. Szabás Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Szociális alapellátást 

biztosító étkezés és házi segitségnyújtás 

feltételeinek fejlesztése.” című pályázat 

140010904K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.353. Bálványos Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Faluközpont összképjavítás” című pá-

lyázat 140010305D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.354. Kaposvár Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Kodály Z. Ált.Iskola 

régi épület homlokzat felújítása” című 

pályázat 140000605D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.355. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Segesd Temetői 

kápolna felújítása” című pályázat 

140008805D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

1.356. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Sportcsarnok felújítása” című pályázat 

140000604D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.357. Görgeteg Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Kossuth 

utca felújítása” című pályázat 

140019105K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.358. Böhönye Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Belterületi 

utak felújítása, autóbusz öblözet 

kialakítása” című pályázat 140003104K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.359. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kodály Zoltán utca 

vízrendezése 1376/1,1376/2,1336,09 

hrsz.” című pályázat 140006304K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.360. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal felújítása” című pályázat 

140014304K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.361. Pamuk Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Háziorvosi rendelő 

és Polgármesteri Hivatal 

fűtéskorszerűsítése hrsz:61/2” című pá-

lyázat 140010104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.362. Somogyvár Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Kossuth 

Lajos utca járda felújítás” című pályázat 

140004704K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.363. Somogyvár Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Vityapuszta 

településrész Szabadság utca útfelújítási 

munkái 851 hrsz.” című pályázat 

140004804K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-



 

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.364. Nagyberény Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Óvoda 

konyha építése II. ütem” című pályázat 

140002204D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.365. Balatonberény Község Önkormányzat 

2005. évi TEKI forrásból az „Lakótelkek 

közművesítése” című pályázat 

140003205K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.366. Kaposfő Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Dózsa-Zrínyi utcai 

járda felújítása” című pályázat 

140006105D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.367. Kaposújlak Község Önkormányzat 2005. 

évi CÉDE forrásból az „Kerítés építése a 

sportpálya keleti és nyugati telekhatárá-

ra.” című pályázat 140009805D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.368. Vörs Község Önkormányzat 2005. évi 

CÉDE forrásból az „Szabadtéri színpad 

elhelyezése, kézilabda pálya védőháló 

cseréje” című pályázat 140018905D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.369. Böhönye Község Önkormányzat 2004. 

évi CÉDE forrásból az „Temető kerítés 

felújítása 500 fm” című pályázat 

140007404D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.370. Magyaratád Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Béke és 

Rákóczi  utcában sárrázó felújítása” című 

pályázat 140003104D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.371. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Bodvicai Idősek 

Klubja fejlesztése” című pályázat 

140008804D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.372. Varászló Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Kultúrház 

belső felújítása” című pályázat 

140006505K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.373. Vörs Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Konténeres 

vizesblokk létesítése” című pályázat 

140018805K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.374. Somogyvár Község Önkormányzat 2006. 

évi LEKI forrásból az „Tanyagondnoki 

szolgálat szgk csere és új gk vásárlása” 

című pályázat 140001206L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. A közgyűlés tudomá-

sul veszi, hogy a Támogatott a beszerzett 

gépjárművet állandó meghibásodás miatt 

azonos paraméterekkel rendelkezőre cse-

rélte, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.375. Balatonlelle Város Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Rendezvénypark felújítási munkái” cí-

mű pályázat 140011905K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.376. Balatonmáriafürdő Község Önkormány-

zat 2005.évi TEKI forrásból az „Bajcsy-

Zs. utca  Polgár és Őrház utca közötti 

szakaszának felújítása” című pályázat 

140005505K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.377. Mike Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „József A. tér és 

Petőfi utca II. ütem útépítési munkái 

hrsz:213,219,220,243,274,286” című pá-

lyázat 140010404K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.378. Sérsekszőlős Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal épületének 

átalakítása hrsz:23” című pályázat 

140005804K számú támogatási szerző-



 

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.379. Nagyatád Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Új informatikai 

rendszer kiépítése” című pályázat 

140023905D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.380. Nagyatád Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Idősek Otthona és 

Gondozóháza térburkolat felújítása, 

akadálymentesítése” című pályázat 

140024005D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.381. Szenyér Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Temetőkerítés 

létesítése élősövényből” című pályázat 

140001905D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.382. Csurgó Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Rendelőintézet 

átalakítása,fejlesztése, hétközi és hétvégi 

orv. ügy.ellátásához” című pályázat 

140010004D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.383. Magyaratád Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Béke u. 

kátyúzása” című pályázat 140006804D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.384. Zimány Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Rákóczi utcai 

járdafelújítás” című pályázat 

140010104D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.385. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Járdafelújítás” című pályázat 

140002805K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.386. Kaposgyarmat Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Temetői 

járda helyreállítása” című pályázat 

140009303K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.387. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi 

feltételeinek javítása, a hátrányok 

leküzdése érdekében. hrsz:13” című pá-

lyázat 140018804K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.388. Igal Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Óvoda lapostető 

szigetelés, spec. ált. isk. felújítás” című 

pályázat 140002103D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.389. Buzsák Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Kossuth Lajos és 

Lenin utca összekötő út burkolatépítése” 

című pályázat 140000306L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.390. Balatonlelle Város Önkormányzat 

2006.évi TEKI forrásból az „Művelődési 

Ház és szabadtéri színpad 

vizesblokkjának felújítása” című pályá-

zat 140009206K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.391. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Templomdombi út 

felújítása” című pályázat 140007205D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.392. Zala Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

korszerűsítése és felújítása hrsz: 69” cí-

mű pályázat 140008703K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.393. Gyékényes Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az 

„Önkormányzati intézmények felújítása” 

című pályázat 140001306L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 



 

 

1.394. Rinyaújlak Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Óvoda 

burkolatfelújítása” című pályázat 

140004706L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.395. Somogyvár Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Vasút utca 

útfelújítása” című pályázat 140005106L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.396. Zákány Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Zákánytelepi 

Általános Iskola tornaterem épületének 

tető héjazat csere” című pályázat 

140002006L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.397. Balatonszabadi Község Önkormányzat 

2006.évi CÉDE forrásból az „Honvéd 

utca 311 hrsz.-ú szakasz burkolat 

felújítása” című pályázat 140002206D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.398. Balatonendréd Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati tulajdonú temetőkert 

rendezése” című pályázat 140010505D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.399. Buzsák Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Általános iskola 

konyha felújítása I. ütem” című pályázat 

140001304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.400. Kaposvár Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Kaposfüredi ált. isk. 

multifunkcionális terem építése” című 

pályázat 140007204D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.401. Nagykorpád Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Óvoda 

padlóburkolat felújítása” című pályázat 

140001504D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.402. Tab Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Közvilágítási 

hálózat bővítése” című pályázat 

140007904D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.403. Balatonberény Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Csicsergő 

Óvoda felújítása, átalakítása” című pá-

lyázat 140014704K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.404. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Széchenyi 

u. járda építése” című pályázat 

140001004K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.405. Somogysámson Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Somogysámson Fő u.137 sz. ingatlan 

tető és kerítés felújítás hrsz:320” című 

pályázat 140016904K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.406. Csurgó Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Új ravatalozó épület 

építése hrsz: 824” című pályázat 

140022604K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.407. Balatonújlak Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése” című pályázat 

140001005D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.408. Kisbajom Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Petőfi u. 

burkolat javítás 1563 m2” című pályázat 

140002504D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.409. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Bajcsy-Zs. utcai 



 

járdaburkolat felújítása hrsz:517” című 

pályázat 140020904K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.410. Zala Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Könyvtár és orvosi 

rendelő épületének felújítása hrsz:54” 

című pályázat 140012804K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.411. Karád Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Baross utcai 

csapadékvíz elvezetés és út helyreállítási 

munkái” című pályázat 140003506L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.412. Lad Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Magyarladi 

temetőhöz vezető út felújítása” című pá-

lyázat 140000806L számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.413. Tótújfalu Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Internetes 

szoba kialakítása (Horvát Kisebbségi 

Települési Önkormányzat)” című pályá-

zat 140004806L számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.414. Lábod Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Hosszúfalvi utcai 

járda és gyalogoshíd felújítása” című pá-

lyázat 140000404D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.415. Balatonfenyves Község Önkormányzat 

2006.évi TEKI forrásból az „Dráva utca 

felújítása” című pályázat 140003006K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.416. Kutas Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Szabadság utca 

Északi oldal járdaépítés 315/4, 363 hrsz” 

című pályázat 140006804K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 
 

 

1.417. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Árpád utca 

útburkolat felújítása hrsz:1765” című pá-

lyázat 140020104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.418. Csombárd Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Településrendezési terv készítése” című 

pályázat 140022304K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.419. Bábonymegyer Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Orvosi 

Rendelő akadálymentesítése” című pá-

lyázat 140000106L számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.420. Bábonymegyer Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az 

„Napköziotthonos óvoda régi épületén 

nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítá-

sa” című pályázat 140005906L számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.421. Potony Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Szabadság utca 

útburkolat felújítása” című pályázat 

140005706L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.422. Rinyaújlak Község Önkormányzat 

2006.évi TEKI forrásból az „Belterületi 

utak felújítása” című pályázat 

140003706K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.423. Segesd Község Önkormányzat 2006.évi 

TEKI forrásból az „Kossuth utcai 

buszváró építése” című pályázat 

140006506K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.424. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kócsag utca 

útépítése 817/27 hrsz , 1086 m2” című 

pályázat 140009604K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 



 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.425. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Marcali-Horvátkúti 

Kultúrház felújítása és épület bővítése 

vizesblokk építése hrsz:3731” című pá-

lyázat 140007504K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.426. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Általános 

Iskola és tornaszoba kerítés építése” cí-

mű pályázat 140000706L számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségei-

nek teljesítését, és hozzájárul a támoga-

tási szerződés lezárásához. 

 

1.427. Kapoly Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Járda felújítás és 

csapadékvíz elvezetés” című pályázat 

140002706L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.428. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Városi 

Orvosi Rendelőintézet felújítása és 

nyílászáró cseréje” című pályázat 

140001506L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.429. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Bölcsőde 

tető és nyílászárók cseréje” című pályá-

zat 140001606L számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.430. Rinyaújlak Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Buszvárók 

felújítása” című pályázat 140003906L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.431. Sérsekszőlős Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az 

„Önkormányzati épület gáz fűtés bőví-

tés” című pályázat 140005006L számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.432. Somogyvámos Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda 

nyílászáróinak cseréje” című pályázat 

140002806L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.433. Szenta Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Dózsa utcai útépítés” 

című pályázat 140006106L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.434. Tab Város Önkormányzat 2006.évi LEKI 

forrásból az „Zichy Mihály Művelődési 

Központ felújítása” című pályázat 

140006706L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét, és hozzájárul a támogatási szerződés 

lezárásához. 

 

1.435. Tab Város Önkormányzat 2006.évi LEKI 

forrásból az „Gyógyszertár homlokzat 

felújítása” című pályázat 140006906L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.436. Kisbajom Község Önkormányzat 

2006.évi CÉDE forrásból az „Szociális 

étkeztetés korszerűsítése” című pályázat 

140001106D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.437. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2006.évi CÉDE forrásból az „Kórház 

köz járda építése” című pályázat 

140001206D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.438. Kaposmérő Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Hunyadi 

utca és Rákóczi utca sarok térköves 

járdaépítés” című pályázat 140008005D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.439. Kutas Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Körzeti orvosi 

rendelő ép-nek akadálymentesítése” cí-

mű pályázat 140018405D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.440. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Művelődési Ház lapos tetőszigetelési 



 

munkálatai” című pályázat 140006905D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.441. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Kossuth utcai járda 

felújítása” című pályázat 140030405D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.442. Ádánd Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Hidak helyreállítá-

sa” című pályázat 140007504D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.443. Balatonőszöd Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Belterületi 

járdafelújítás” című pályázat 

140005304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.444. Kéthely Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Napköziotthonos 

óvoda világításának korszerűsítése” című 

pályázat 140003504D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.445. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Csokonai 

u. 3. sz. lakás külső-belső felújítás” című 

pályázat 140003604D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.446. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Berzenyi Dániel 

Gimn. Közgazd. Szakközépisk. és 

Kollégium tornaterem felúj.” című pá-

lyázat 140004004D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.447. Ráksi Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Rákóczi u. és Dózsa 

Gy. u. kátyúzása” című pályázat 

140010204D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.448. Balatonföldvár Város Önkormányzat 

2006.évi TEKI forrásból az „Bajor Gizi 

szabadtéri színpad felújítása és közmű 

bekötése” című pályázat 140010506K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.449. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Művelődési 

ház fűtésszerelése” című pályázat 

140015005K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.450. Kutas Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Fogorvosi rendelő 

akadálymentesítése” című pályázat 

140013105K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.451. Balatonföldvár Város Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Temető 

bővítés 013/8 hrsz., 013/9 hrsz.” című 

pályázat 140022104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.452. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Temetői 

belső út készítése” című pályázat 

140001804K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.453. Kisbajom Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Petőfi és 

Rákóczi utcák útcsatlakozás kiépítése 

45,154 hrsz” című pályázat 140019904K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.454. Lábod Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kossuth utcai járda 

felújítása hrsz: 114/2” című pályázat 

140002204K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.455. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Bem u., 

Gábor Á. utca, Kórházköz 

útkorszerűsítés hrsz: 

214,218,233,255,271,974/23” című pá-

lyázat 140004004K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 



 

1.456. Kaposvár Város Önkormányzat 2006.évi 

CÉDE forrásból az „Kisfaludy u.-i Ált. 

Isk.udvari burklat felúj.és 

szennyvízvez.rekonst.” című pályázat 

140000106D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.457. Kaposvár Város Önkormányzat 2006.évi 

CÉDE forrásból az „Zrínyi Általános 

iskola tornatermi vizesblokk felújítása” 

című pályázat 140000206D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.458. Balatonlelle Város Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Szerszám 

és játéktároló építése a Lellei Óvodában” 

című pályázat 140018605D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.459. Kadarkút Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Óvoda utca útépí-

tés” című pályázat 140022005D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.460. Kaposmérő Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Kossuth 

utca járdafelújítás” című pályázat 

140007905D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.461. Kaposvár Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Béke-Füredi 

Lakótelep minta lakótelepi rekonstruk-

ció” című pályázat 140002905D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.462. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Városi Könyvtár 

homlokzati nyílászárók cseréje” című pá-

lyázat 140032405D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.463. Hencse Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó épület 

bővítése, felújítása” című pályázat 

140019705K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

1.464. Kapoly Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

felújítása” című pályázat 140012505K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.465. Segesd Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Munkácsy utcai 

útépítés” című pályázat 140019405K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.466. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Petőfi 

Sándor utca felújítása” című pályázat 

140006205D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.467. Balatonőszöd Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” című 

pályázat 140017405D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.468. Kisgyalán Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Temetői 

ravatalozó akadálymentes szociális 

blokkjának kialakítása” című pályázat 

140015405D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.469. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Polg.Hiv. helyi 

védelem alatt álló épületének tetőhéjazat 

felújítása” című pályázat 140010705D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.470. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola konyhaüzeme és étterem 

korszerüsítése” című pályázat 

140007505D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.471. Tótújfalu Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Temető 

körbekerítése” című pályázat 

140029705D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 



 

1.472. Büssü Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Temetői ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140029905K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.473. Kisaszond Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Kultúrház 

felújítása” című pályázat 140024605K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.474. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Járdaépítés” 

című pályázat 140032805K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.475. Szentborbás Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Temető 

körbekerítése” című pályázat 

140028705K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.476. Tótújfalu Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Közterületek karbantartásához 

szükséges kisgépek beszerzése (Horvát 

Kisebbségi Települési Önkormányzat)” 

című pályázat 140027305K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.477. Nagyatád Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Gyár utcai 

járdaburkolat felújítása” című pályázat 

140020204K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.478. Őrtilos Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Óvoda korszerűsíté-

se” című pályázat 140006306L számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.479. Bábonymegyer Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Árpád 

utcai járda építése” című pályázat 

140008305D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.480. Baté Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Petőfi utca felújítá-

sa” című pályázat 140016605D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését, és hozzájárul a 

támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.481. Nagyatád Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Honvéd utcai járda 

felújítása” című pályázat 140025205K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.482. Ordacsehi Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Belterületi 

közút javítása” című pályázat 

140029805K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.483. Balatonföldvár Város Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Csapadékvíz elvezető rendszer 

felújítása” című pályázat 140030905D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.484. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati intézmények műanyag 

redőny beruházása” című pályázat 

140000205D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.485. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Temetői 

belső út építése” című pályázat 

140003105K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.486. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Óvodai 

kerítés építése” című pályázat 

140003605K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.487. Fonyód Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Százszorszép Városi 

bölcsőde felújítása” című pályázat 

140007304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 



 

1.488. Böhönye Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Általános 

Iskola főbejárat akadálymentesítése” cí-

mű pályázat 140021805D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését, és hozzájárul a támo-

gatási szerződés lezárásához. 

 

1.489. Kéthely Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Gyermekjóléti 

szolgálatnál ügyfél vizesblokk 

kialakítása” című pályázat 140027105D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.490. Mosdós Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Vörösmarty utca 

útfelújítása” című pályázat 140024505D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.491. Böhönye Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Belterületi 

utak felújítása, burkolat erősítés” című 

pályázat 140021305K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 

1.492. Gadány Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Béke utcai közút 

burkolatjavítása” című pályázat 

140015605K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.493. Kéthely Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó 

épületének bővítése” című pályázat 

140027205K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.494. Mesztegnyő Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Mesztegnyő 

Általános Iskola belső udvari burkolat 

felújítása” című pályázat 140006005K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését, és hozzá-

járul a támogatási szerződés lezárásához. 

 

1.495. Nagyberény Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Ravatalozó 

épület felújítása” című pályázat 

140003705K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és hozzájárul a támogatási szerző-

dés lezárásához. 

 

1.496. Somogymeggyes Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Fűtéskorszerűsítés az Általános 

Iskolában, Napköziotthonos Óvodában, 

Polgármesteri Hivatalban.” című pályá-

zat 140020005K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és hozzájárul a támogatási szer-

ződés lezárásához. 

 

1.497. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Autóbuszöbölpár kialakítása” című pá-

lyázat 140006204D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését, és hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához. 

 
1.498. CSURGÓ COOP ZRT. 2003.évi KKC 

forrásból a „Kiskereskedelmi üzlet kor-

szerűsítése Csurgón” című pályázat 

14003KKC03 számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését és hozzájárul a támogatás biztosíté-

kául szolgáló Erste Bank Hungary Rt. 

11637000-08186700-37000004; OTP 

Bank Rt. 11743088-200110221; 

Drávamenti Takarékszövetkezet 

66300050-15213222 számlaszámon 

nyilvántartott felhatalmazó levél vissza-

vonásához. 

3./  A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldé-

sét a támogatottak, valamint a Magyar Állam-

kincstár Somogy Megyei Igazgatósága részé-

re. 

 Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: azonnal 

 

52/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A Gamás 010/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elő-

vásárlási jogról lemondásról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati 

tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2005.(III.5.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekez-

dése alapján úgy dönt, hogy a Somogy Megyei Ön-

kormányzat – az egyes állami tulajdonban lévő va-

gyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. §-ában biztosított 

– elővásárlási jogával a Gamás 010/2 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában nem kíván élni. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

53/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munká-

járól 

 



 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy 

Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a köz-

gyűlés elnöke által képviselt álláspontról szóló beszá-

molót. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

54/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

első félévi teljesítéséről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi 

teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

55/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat 

 

Kitüntető díjak adományozásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés zárt ülésén született 

döntés értelmében a 2013. január 6-i Megyenapon 1 

Pro Comitatu Somogy Díjat, 17 Somogy Polgáraiért 

Díjat, valamit 5 Örökségünk – Somogyország Kincse 

Címet adományoz. 

 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2013. január 6. 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés a 2012. június 4. és 2012. augusztus 31. 

közötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót  

 tudomásul vette. 

 

_______________________
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Munkaügyi Központ 

Melléklet a 46/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz 

TÁJÉKOZTATÓ 

SOMOGY MEGYE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉRŐL 

 

Jelen tájékoztatónkban a 2011. évi és a 2012. I. félévi munkaerő-piaci folyamatokat mutatjuk be. 

 

Népességi jellemzők, településszerkezeti adottságok
1
 

 

Somogy az ország ötödik legnagyobb területű, ugyanakkor a legritkábban lakott megyéje. A 2011. január 

1-i népsűrűségi adata (53 fő/km
2
) kevesebb mint felét tette ki az országos átlagnak.  

 

Az országos tendenciához hasonlóan Somogyban is évek óta folyamatosan csökken a lakónépesség, 

számuk 2011. január 1-jén 317,9 ezer főt tett ki, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 2,6 ezer 

fős, 0,8%-os csökkenést jelentett (országosan a népességfogyás 0,3%-os volt). A megye lakosságának 

korszerkezetére változatlanul az elöregedés a jellemző.  

 

A megye településhálózatát 16 város és 229 község alkotja, előbbiek közül egy rendelkezik megyei jogú 

városi ranggal. A településszerkezetre főként az aprófalvak jellemzőek, hiszen a községek közel 

négyötödében (181-ben) 1000 főnél kevesebben élnek, közülük 117-ben a lakosságszám még az 500 főt 

sem éri el. A lakosság 21,4%-a, 68 ezer fő lakik a megyeszékhelyen, míg a városokban élő népesség 

aránya összességében 52,3%-os volt. 

 

Somogy megye általános fejlettségi helyzetét jelzi, hogy 11 kistérsége közül 4 az ország 33 „komplex 

programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérsége” között szerepel, és további 4 kistérsége 

országos átlag alatti statisztikai mutatói miatt hátrányos helyzetűnek minősül. 

 

Somogy megye gazdasági jellemzői
2
 

 
Gazdasági fejlettségét tekintve Somogy az ország kevésbé fejlett megyéi közé tartozik. Az egy főre jutó 

bruttó hazai termék a 2010. évi (előzetes) adatok alapján az országos átlag 62,8%-át tette ki, mellyel 

megyénk e mutatóérték szerint csökkenő (a fővárost is magában foglaló) területi sorban – a megelőző 

két évhez hasonlóan – a 16. helyet foglalta el.  

 

                                                      
1
 Forrás: KSH stADAT-táblák; Somogy megye statisztikai évkönyve, 2010 

2
 Forrás: KSH stADAT-táblák; Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/4 



Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről 

A KSH adatai szerint a 4 főnél nagyobb létszámú ipari szervezetek Somogy megyei telephelyein 2011.  

I-IV. negyedévében a termelés értéke volumenében 1%-kal haladta meg az előző évi adatot, a hasonló 

méretű Somogy megyei székhelyű építőipari szervezetek 2011. évi produktuma pedig mindössze 61,4%-

át tette ki az előző évi – kiugróan magas – szintnek. Mindkét mutatót tekintve az országos átlagtól való 

elmaradás tapasztalható, hiszen országos szinten az ipari kibocsátás 5,3%-kal bővült, az építőipari 

szervezetek termeléscsökkenése (6%) pedig a somogyinál alacsonyabb mértékű volt. A Somogy 

megyében jelentős ágazatnak számító idegenforgalom területén a szálláshelymutatók tekintetében is 

jelentős romlás volt tapasztalható. A vendégéjszakák száma 20,3%-kal esett vissza, miközben országos 

szinten minimális mértékű (0,6%-os) csökkenés érvényesült.   

 

A Somogy megyében nyilvántartott gazdasági szervezetek száma 2011. december 31-én 59,5 ezret tett 

ki, amely 2,4%-os emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ebből 54,7 ezer volt a 

vállalkozások száma, ezer lakosra így 173 – az országos átlagnál 7-tel több – vállalkozás jutott. A 

vállalkozásokon belül az országos 36%-kal szemben Somogy megyében mindössze 20,8%-os volt a 

társas vállalkozások részesedése, számuk 11,4 ezret, míg az egyéni vállalkozásoké 43,3 ezret számlált. 

 

Foglalkoztatottság és munkaerő-piaci aktivitás
3
 

 

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2011-ben – a 15-74 éves népesség köréből – 125,5 ezren voltak 

jelen Somogy megye munkaerőpiacán 109,1 ezren foglalkoztatottként 16,4 ezren pedig 

munkanélküliként. A gazdaságilag aktív népesség száma 2,7 ezer fővel mérséklődött az előző évi 

adathoz képest. Ezen belül a foglalkoztatottak köre 1,8 ezer fővel lett kevesebb, a munkanélkülieké 

pedig 0,9 ezerrel fogyott.   

 

Az aktivitási arány (51%) az egy évvel korábbihoz viszonyítva 1,3 százalékponttal visszaesett a 

foglalkoztatási arány (44,3%) 1 százalékpontos csökkenése és a munkanélküliségi ráta (13,1%) 0,4 

százalékpontos mérséklődése mellett. A somogyi érték a foglalkoztatási arány tekintetében 5,4 

százalékpontos elmaradást mutatott az országos átlaghoz képest, a munkanélküliségi ráta 

vonatkozásában pedig 2,2 százalékponttal volt kedvezőtlenebb. 

 

A KSH intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszeréből származó adatok szerint a Somogy megyei 

székhelyű, 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál, létszámhatártól függetlenül a költségvetési 

intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél alkalmazásban állók száma 2011. I-IV. 

negyedév átlagában 68,6 ezer fő volt, amely 1,2 ezer fővel, 1,7%-kal alacsonyabb volt az egy évvel 

korábbinál. Országos viszonylatban 0,4%-kal apadt az alkalmazottak köre.  

 

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete Somogy megyében 6,5%-os emelkedést követően 

2011. évben 167 804 Ft-ot tett ki. Országos szinten az egy év alatti növekedés kissé alacsonyabb 

mértékű volt (5,2%-os), emiatt a Somogy megyei átlagkereset országos átlagtól való lemaradása 

tárgyidőszakban – az előző évinél 1 százalékponttal alacsonyabb – 21,2%-os volt. 

                                                      
3
 Forrás: KSH stADAT-táblák 



Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről 

A nyilvántartott álláskeresők száma, aránya és összetétele 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma – a 2010-ben tapasztalthoz hasonlóan – 2011-ben is január 

hónapban érte el a legmagasabb értéket, 31 018 fővel. A 2010 végén és 2011. elején beáramló 

álláskeresők kisebb részét a versenyszféra idényjellegű ágazataiból küldték el néhány hónapos 

kényszerszünetre. Nagyobb mértékben az járult hozzá az emelkedéshez, hogy az „Út a munkához” 

program kifutása miatt 2010. év végén több mint 4 ezer fő közfoglalkoztatása fejeződött be  

– átmenetileg – a megyében. Februártól kezdődően augusztusig csökkent a regisztrált álláskeresők 

száma, melynek hátterében az új közfoglalkoztatási programok keretében történő munkavégzési 

lehetőségeken túl a jellemzően a mezőgazdaság, idegenforgalom, építőipar területét érintő szezonális 

munkalehetőségek pozitív foglalkoztatási hatása állt. A korábbi években is tapasztalt tendenciáknak 

megfelelően az év utolsó hónapjaiban – döntően az idényjellegű foglalkoztatás beszűkülése miatt – 

ismét emelkedni kezdett a nyilvántartottak tábora.  

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Somogy megyében  
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A Somogy megyében nyilvántartott álláskeresők száma 2011. évben havonta átlagosan 25 452 főt tett ki, 

ami 388 fős, 1,5%-os létszámcsökkenést jelentett az egy évvel korábbi adathoz képest. A regisztrált 

álláskeresők számának változása Somogy megyében kedvezőbben alakult mind a dél-dunántúli, mind 

pedig az országos viszonylatban tapasztaltnál, hiszen előbbi esetében 0,4%-kal gyarapodott, utóbbinál 

pedig lényegében változatlan maradt a nyilvántartottak száma a 2010-es bázishoz képest.   

 

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2011-ben – az előző 

évinél 0,6 százalékponttal alacsonyabbat – 18,3%-ot tett ki, amely a dél-dunántúli régió mutatójától 1,7, 

míg az országos átlagtól 5,1 százalékponttal volt kedvezőtlenebb. Ezzel az értékkel Somogy megye a 

főváros és a 19 megye nyilvántartott álláskeresők arányának nagysága szerint emelkedő sorrendjében a 

16. helyet foglalta el.  

 

 



Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről 

A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai 

Megnevezés 2011. évi átlag 
Változás az előző évhez képest 

főben %-ban 

Nyilvántartott álláskereső  25 452  –388  –1,5 

Nyilvántartott álláskeresők aránya (%)*  18,3   –0,6 

Pályakezdő   2 261  –51  –2,2 

Férfi  13 198  –421  –3,1 

Nő  12 254  33  0,3 

25 éves és fiatalabb  4 235  –70  –1,6 

50 évnél idősebb  5 484  194  3,7 

Legfeljebb általános iskolát végzett  11 315  –212  –1,8 

Szakmunkás végzettségű  7 954  –320  –3,9 

Középiskolai érettségivel rendelkező  5 232  78  1,5 

Diplomás  951  66  7,5 

Tartósan nyilvántartott álláskereső**   7 336  –1 806  –19,8 

Tartósan nyilvántartottak aránya (%)***  28,8   –6,6 

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő.  

** Legalább egy éve megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában.  

*** Az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 

 

A regisztrált állástalanok között 2011-ben is a férfiak szerepeltek többségben, arányuk átlagosan 51,9%-

os – az előző évinél 0,8 százalékponttal alacsonyabb – volt. A tárgyév átlagát tekintve táboruk 13 198 

főből, míg a nőké 12 254 főből állt. A 2010. évi adatokhoz viszonyított létszámváltozás a két nem 

esetében eltérően alakult: míg a nők száma lényegében változatlan maradt (33 fővel, 0,3%-kal 

emelkedett), addig a férfiakéban jelentősebb (421 fős, 3,1%-os) csökkenés következett be.  

 

Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételében az előző évhez képest csak kisebb változások 

következtek be. A 2011. évi átlagos adatok alapján is a legnagyobb hányaduk a legfeljebb az általános 

iskola 8 osztályát kijártak közül került ki. Arányuk – az egy évvel korábbinál 0,2 százalékponttal 

alacsonyabb – 44,4%-os volt. A tanulmányaik során szakmunkás-bizonyítványt szerző álláskeresők 

hányada 31,2%-ot tett ki, a középiskolai érettségivel elhelyezkedni szándékozók összlétszámon belüli 

részesedése 20,7%-os, a diplomásoké pedig 3,7%-os volt. Az előző évi adatokhoz viszonyítva a 

szakmunkás-bizonyítványt birtoklók aránya 0,8 százalékponttal csökkent, míg az érettségizettek és a 

diplomások arányában 0,7, illetve 0,3 százalékpontos gyarapodás következett be. A megye relatív 

hátrányát mutatja, hogy országos átlagban a legalább érettségivel rendelkező álláskeresők aránya 5,5 

százalékponttal magasabb volt. 

 

2011. év átlagában a Somogy megyében regisztrált álláskeresők 16,6%-a tartozott a 25 évesek és ennél 

fiatalabbak közé (4235 fő), 61,8%-os volt a 25-50 éves korosztályba tartozók részesedése (15 733 fő), 

míg az 50 év felettiek 21,6%-os arányban szerepeltek a regisztrációban (5484 fő). A korcsoportos 

megoszlást az előző évihez viszonyítva csak kisebb eltérés tapasztalható, mely az 50 év felettiek 

arányának 1,1 százalékpontos emelkedését mutatja.  
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2011. során a nyilvántartásban lévő álláskeresők átlagosan 22,8%-a (5803 fő) részesült álláskeresési 

támogatásban, közülük 3839-en álláskeresési járadékot, 1964-en pedig álláskeresési segélyt kaptak. A 

regisztráltak 36,5%-a szociális típusú ellátásra
4
 volt jogosult (9293 fő), míg a nyilvántartásban szereplő 

ügyfelek 40,7%-a sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól nem kapott rendszeres ellátást 

(10 356 fő). Az egy évvel korábbi összetételhez viszonyítva az álláskeresési támogatásban részesülők 

aránya 2,7, a szociális ellátásra jogosultaké pedig 1,1 százalékponttal mérséklődött, míg az ellátatlan 

álláskeresők részesedése 3,8 százalékponttal megemelkedett.  

Az összetétel módosulásában, ha csak kis mértékben is, de már felfedezhetők az álláskeresési 

támogatásokban 2011. szeptember 1-jétől hatályos változások hatásai. Az álláskeresési járadék 

folyósítási ideje megszerzésének feltételei szigorodtak, valamint a maximális folyósítási idő is 90 napra 

rövidült, ez azonban a 2011. évi létszámokban még nem okozott kiugró változást. Ugyanez nem 

mondható el az álláskeresési segélyben részesülőkről, hiszen az ez időponttól megszűnt „a” és „b” 

típusú – az álláskeresési járadék kimerítése után, illetve a rövidebb munkaviszony miatt – álláskeresési 

segélyben részesülők száma a 2011. augusztusi zárónapon még 1569 főt tett ki, ami december végére 

6,6%-ára (103 főre) zsugorodott. Ugyanakkor a szociális ellátásra jogosult ügyfeleink száma 13,4%-kal, 

az ellátásban nem részesülőké pedig 22,3%-kal gyarapodott ugyanebben az időszakban (a nyilvántartott 

álláskeresők számának 8,2%-os bővülése mellett).   

 

A legalább egy éve folyamatosan nyilvántartottak tábora 2011. év átlagában 7336 főt számlált, ami 1806 

fős, 19,8%-os csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A regisztráltakon belüli arányuk 

– a közfoglalkoztatás megemelkedett volumenének köszönhetően – a 2010. évinél 6,6 százalékponttal 

alacsonyabbat, 28,8%-ot tett ki, ami az országos átlagnál 2,7 százalékponttal kedvezőtlenebb volt.  

 

2011-ben a nyilvántartásban szereplő álláskeresők közül 2261-en minősültek pályakezdőnek, számuk 51 

fővel, 2,2%-kal fogyott a megelőző évihez képest. A teljes regisztrált állományon belüli arányuk – 

hasonlóan az előző évihez – 8,9% volt, kissé (0,2 százalékponttal) alacsonyabb az országos átlagnál.  

 

A nyilvántartott álláskeresők számának és arányának alakulása kirendeltségenként 

Kirendeltség 
Nyilvántartott 

álláskeresők száma 
2011. évi átlag 

Változás az előző évhez képest Nyilvántartott 
álláskeresők aránya (%) 

2011. évi átlag főben %-ban 

Barcs  2 724  –70  –2,5 25,7 

Kaposvár  9 113  204  2,3 17,3 

Marcali  2 689  –220  –7,6 18,0 

Nagyatád  2 626  –51  –1,9 22,3 

Siófok  2 587  –88  –3,3 12,1 

Balatonboglár  2 503  –44  –1,7 18,2 

Csurgó  1 865  –96  –4,9 24,8 

Tab  1 345  –23  –1,7 20,2 

Összesen  25 452  –388  –1,5 18,3 
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 A rendszeres szociális segélyben, a rendelkezésre állási támogatásban, a bérpótló juttatásban és a foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesülők együttes száma. 
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A nyilvántartott álláskeresők száma a 2010. évihez viszonyítva mindössze a kaposvári térségben 

emelkedett (2,3%-kal), míg a többi hét somogyi munkaügyi körzetben a regisztrált állomány – 1,7 és 

7,6% közötti mértékű – csökkenése volt tapasztalható. 

 

A megye egyes kirendeltségi körzeteinek munkaerő-piaci helyzete között továbbra is markáns 

különbségek fedezhetők fel. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 

2011. évi aránya Somogy megye egyetlen körzetében (a siófokiban) alakult kedvezőbben az országos 

átlagnál. 17-22% közötti mutatóval rendelkezett a megye kirendeltségeinek többsége (a kaposvári, a 

marcali, a balatonboglári, a tabi és a nagyatádi), míg a csurgói és a barcsi körzetben minden negyedik 

gazdaságilag aktív személy a nyilvántartott álláskeresők táborába tartozott.  

 

Állásbejelentések alakulása 

 

2011. során a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségeken összesen 20 231  főre vonatkozó 

munkaerőigényt jelentettek be a munkáltatók, amely mintegy 2,3-szorosát tette ki a megelőző évi 8837 

fős adatnak. Így tárgyévben havonta átlagosan 1686 álláshely nyilvántartásba vételére került sor a 2010. 

évi 736-tal szemben. 

 

A bővülés a támogatási igénnyel társuló munkaalkalmak 12 204 fős növekedéséből fakadt, tárgyévben 

17 690 főnek kínáltak ilyen módon munkavégzési lehetőséget, amely az összes bejelentett állás 87,4%-

át jelentette.  A nagyfokú növekedés hátterében a közfoglalkoztatás keretein belüli munkaalkalmak 

bővülésén kívül az is szerepet játszott, hogy 2010-ben a közcélú álláslehetőségek nem jelentek meg a 

bejelentett állások között, mivel azok betöltése nem a kirendeltségek által végzett közvetítési 

tevékenység eredményeként történt. A támogatott foglalkoztatási formák közül a közfoglalkoztatás 

keretein belül került meghirdetésre a legtöbb álláshely, súlyuk a bejelentett állásokon belül mintegy 80%-

ot képviselt. A bérjellegű támogatásokhoz fűződő munkaerőigények 7%-ot tettek ki, míg az állásajánlatok 

alig 1%-ához kötődően járulékkedvezményre számítottak a munkáltatók.   

 

Az új munkaerőigények mindössze 12,6%-át adták a támogatási igénnyel nem társuló, normál 

állásajánlatok, s összesen 2541 fő foglalkoztatására irányultak. Számuk 810-zel elmaradt az előző évitől. 

 

Létszámleépítések alakulása 

 

2011 folyamán 6 csoportos létszámleépítési bejelentés érkezett a Somogy megyei munkaügyi 

kirendeltségekhez, amelyek összesen 139 munkavállaló munkakörének megszűnéséről adtak 

tájékoztatást.  Az előző évhez viszonyítva a bejelentések száma 1-gyel csökkent, az érintett létszám 

pedig 22,3%-kal esett vissza.  

 

A megyéből jelzett 2011. évi csoportos leépítések a feldolgozóipart (74 fő), a villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás (19 fő), az építőipar (17 fő), a szállítás, raktározás (16 fő), valamint a 

mezőgazdaság (13 fő) nemzetgazdasági ágakat érintették.  
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Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, programok 

 

A Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből kirendeltségeink 815 838 

ezer Ft támogatást nyújtottak. A támogatások 2740 fő munkába helyezését, munkahelyének megtartását 

és képzését segítették. A rendelkezésre álló forrás az előző évhez képest csökkent, jelentős volt az 

előző évben megállapított támogatások áthúzódó kötelezettsége, ezért a támogatásban részesített 

álláskeresők száma a megelőző évihez viszonyítva 15%-kal visszaesett. 

 

A rendelkezésünkre álló forrás felhasználásánál az álláskeresők tartós foglalkoztatásának elősegítését 

biztosító bérjellegű támogatások és a vállalkozóvá válás támogatása került előtérbe. Fontos célkitűzés 

volt a munkahelyek megőrzése is. A hátrányos helyzetű álláskeresők közül 594 fő munkába állását 

támogattuk, 324 álláskereső részére vállalkozás indításához biztosítottunk támogatást, a pályakezdők 

közül 141 fő szakképzettségének megfelelő munkakörben történő foglalkoztatását segítettük. 

 

A Munkaügyi Központ által megvalósított Európai Uniós programok keretében a hátrányos helyzetű 

álláskeresők képzése és munkába helyezése a fő cél. 

 A TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 

segítése program keretében 2011. évben 379 fő részére biztosítottunk 141 613 ezer Ft támogatást 

munkába helyezéshez és képzéshez. 

 A TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért program 2011. 

április 30.-án befejeződött. A program keretében 2011. évben 579 fő részére 94 411 ezer Ft 

támogatás került kifizetésre. A program 2011. május 1.-től folytatódott, melynek keretében 1063 fő 

célcsoportba tartozó álláskereső került a programba bevonásra, támogatásukra 2011. évben 300 324 

ezer Ft-ot biztosítottunk. 

 A TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába„ program 2011. október 31.-ig tartott. A programban a bérpótló 

juttatásban részesülő álláskeresők vettek részt. Szakképesítést nyújtó, illetve esélyeiket javító 

képzést követően bérjellegű támogatásokkal segítettük munkába állásukat és vállalkozóvá válásukat. 

A program keretében 2011. évben 364 főt 115 868 ezer Ft-tal támogattunk.   

 

Az MPA Központi Foglalkoztatási Alaprészéből munkahelyteremtő beruházások támogatására 203 477 

ezer Ft került felhasználásra, mely támogatással 13 munkáltató 119 fő részére létesített új munkahelyet. 

A válságkezelő program keretében egy munkáltató 89 fő munkahelyének megőrzéséhez részesült 

13 042 ezer Ft támogatásban. 

 

A 2011-ben bevezetett új közfoglalkoztatási formák nagyszámú álláskeresőnek biztosítottak hosszabb-

rövidebb ideig tartó munkavégzési lehetőséget. Az országos közfoglalkoztatási programok átlagosan 

1071 fő álláskereső részére teremtettek elhelyezkedési lehetőséget, melyekkel összefüggésben a 

felhasznált támogatás összege 935,5 millió forintot tett ki. Az önkormányzatok által szervezett rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás kapcsán a Somogy megyei kirendeltségek által felhasznált keret 1069,4 

millió forint, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással összefüggésben pedig 660,1 millió forint volt, 

amelyek révén előbbi keretében 9388 fő, utóbbinál pedig 1521 személy foglalkoztatatása valósult meg. 
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Az értékteremtő közfoglalkoztatási program révén 338 fő jutott munkához, mellyel kapcsolatban a 

felhasznált keretösszeg 203 millió forint volt.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatos irányítási feladatokat 2011. július 1-től a Nemzetgazdasági 

Minisztériumtól átvett Belügyminisztérium is több közfoglalkoztatási programot indított: 

 „A Szociális földprogramok működtetésének támogatására” indított pályázat keretében Somogy 

megyében a 8 nyertes önkormányzat 8,3 millió forint felhasználása révén 45 közfoglalkoztatottat 

állított munkába. 

 A Startmunka kistérségi mintaprogram tekintetében 2011. évben Somogy megyéből a Kaposvári 

kistérség kapott lehetőséget a részvételre. A programok megvalósítása során 158,8 millió forint került 

felhasználásra, mely 546 fő foglalkoztatását biztosította az érintett önkormányzatoknál.  

 A Start mintaprogramok mintegy újabb, de szorosan a programhoz kapcsolódó eleme a biomassza 

Startmunka mintaprogram (kazánprogram), melynek során 6 település 10 kazán telepítésére, azok 

működtetési körülményeinek kialakítására kapott 30,6 millió forint összeget. A támogatáshoz 

foglalkoztatás 2011. évben nem kapcsolódott. 

 Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó téli átmeneti időszakban történő közfoglalkoztatás 

lebonyolítása során 97,2 millió forint került felhasználásra, mely 823 fő foglalkoztatására teremtett 

lehetőséget.  

 

A népesség, az alkalmazásban állók és a gazdasági szervezetek számának 2012. évi alakulása
5
 

 

A népesség fogyása 2011-ben is folytatódott, melynek következtében Somogy megye népessége 2012. 

január 1-jére – az egy évvel korábbihoz képest 2,1 ezer fővel, 0,7%-kal – 315,9 ezer főre mérséklődött. 

 

A KSH évközi intézményi adatgyűjtési rendszeréből származó adatok alapján a Somogy megyei 

székhelyű, 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál, létszámhatártól függetlenül a költségvetési 

intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél 2012. I. félévben alkalmazásban állók 68,5 

ezer fős létszáma hasonlóan alakult az egy évvel korábbihoz (+0,4%).  

Somogy megyében 2012. június 30-án – az egy évvel korábbinál 1,4%-kal több – összesen 54,9 ezer 

vállalkozást regisztráltak, melyből 11,5 ezer társas, 43,4 ezer pedig egyéni vállalkozás volt. Előbbiek 

számában 4,2%-os, utóbbiakéban pedig 0,7%-os gyarapodás következett be az előző év azonos 

időszaki adatokhoz viszonyítva.  

 

A nyilvántartott álláskeresők számának, arányának és összetételének 2012. I. félévi alakulása 

 

A nyilvántartott álláskeresők számának 2012. I. félévi alakulásában a tavalyihoz hasonló tendencia 

érvényesült. Az év vége felé szűkülő szezonális munkavégzési lehetőségek, köztük az átmenetileg 

befejeződő közfoglalkoztatási programok hatására a regisztrált álláskeresők száma januárban 29 909 

főre gyarapodott, mely februártól csökkenésnek indult, a júniusi zárónapra számuk 22 747 főre apadt. A 
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mérséklődés hátterében februárban még döntően a közfoglalkoztatási programok nyújtotta 

álláslehetőségek álltak, míg a tavaszi hónapoktól kezdve megnövekedett az elhelyezkedések száma 

többek között a mezőgazdaságban, az építőiparban, a vendéglátásban és a kereskedelemben is. A 

regisztrált álláskeresők száma az első félév során minden hónapban az előző év azonos időszaki szint 

alatt maradt. 

 

2012. I. félévében a nyilvántartott álláskeresők tábora átlagosan 25 930 főt számlált, ami 1620 fős, 5,9%-

os létszámcsökkenést jelentett a tavaly I. félévi adathoz képest.  Országos viszonylatban az álláskeresők 

számának csökkenése ennél 0,7 százalékponttal nagyobb mértékű volt.  

 

A regisztrált álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség 19,2%-át tették ki, ami az előző évi adathoz 

viszonyítva 0,6 százalékpontos javulást mutatott, a tárgyidőszaki országos adatnál azonban 6 

százalékponttal kedvezőtlenebb volt.  

 

A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai 

Megnevezés 
2012. 

I. félévi átlag 

Változás az előző év 
azonos időszakához 

képest 

főben %-ban 

Nyilvántartott álláskereső  25 930  –1 620  –5,9 

Nyilvántartott álláskeresők aránya (%)*  19,2   –0,6 

Pályakezdő   2 526  316  14,3 

Férfi  13 306  –1 226  –8,4 

Nő  12 624  –394  –3,0 

25 éves és fiatalabb  4 244  –196  –4,4 

50 évnél idősebb  5 704  –220  –3,7 

Legfeljebb általános iskolát végzett  11 492  –809  –606 

Szakmunkás végzettségű  8 144  –606  –6,9 

Középiskolai érettségivel rendelkező  5 316  –241  –4,3 

Diplomás  978  36  3,8 

Tartósan nyilvántartott álláskereső**   6 089  –2 208  –26,6 

Tartósan nyilvántartottak aránya (%)***  23,5   –6,6 

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő.  

** Legalább egy éve megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában.  

*** Az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 

 

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételét tekintve 2012. I. félévében az 

általános iskolát (vagy azt sem) végzettek 44,3%-os arányban szerepeltek a regiszterben. A 

szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező álláskeresők hányada 31,4%-os volt, míg a középiskolai 

érettségivel munkát keresők 20,5%-os, a diplomások pedig 3,8% súlyt képeztek az álláskeresők 

állományán belül. Az egyes iskolázottsági szintekhez tartozók arányában az előző év azonos 

időszakának adataihoz viszonyítva csak kisebb változások fedezhetők fel, melyek az utóbbi két csoport 

növekvő hányadát mutatják.  
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A 2012. I. félévi átlagos adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők 10,9%-a (2820 személy) volt jogosult 

álláskeresési ellátásra
6
, 37,9%-os volt a szociális ellátásban

7
 részesülő állástalanok részaránya (9836 

fő), míg az ügyfelek több mint fele (51,2%-a), 13 274 fő sem a munkaügyi központtól, sem az 

önkormányzattól nem kapott rendszeres ellátást. Az előző év azonos időszaki állapothoz képest az 

álláskeresési járadékban vagy álláskeresési segélyben részesülők aránya 15,3 százalékponttal 

visszaesett, ezzel szemben a szociális ellátásban részesülők csoportjában 2 százalékpontos, az 

ellátatlanok súlyában pedig 13,3 százalékpontos gyarapodás volt megfigyelhető. 

 

A tartósan (egy éven túl) a regisztrációban lévők 2012. I. félévi átlaglétszáma 6089 főt, 

nyilvántartottakhoz viszonyított arányuk pedig 23,5%-ot tett ki. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest a 

számukban (2208 fős) 26,6%-os, arányukban pedig 6,6 százalékpontos csökkenés következett be.  

 

A nyilvántartásban szereplő álláskeresők között a pályakezdők 2526 főt számláltak, ami a 2011. azonos 

időszaki adathoz viszonyítva 316 fős, 14,3%-os gyarapodást jelentett. A teljes regisztrált állományon 

belüli arányuk 9,7%-ot – a 2011. I. félévitől 1,7 százalékponttal magasabbat – tett ki.  

 
A nyilvántartott álláskeresők számának és arányának alakulása kirendeltségenként 

Kirendeltség 
2012. I. félévi 

átlag 

Változás az előző év azonos 
időszakához képest 

A nyilvántartott 
álláskeresők aránya* 

(%) 
2012. I. félévi átlag főben %-ban 

Barcs  2 599  –330  –11,3  25,3 

Kaposvár  9 440  –296  –3,0  18,4 

Marcali  2 646  –282  –9,6  18,2 

Nagyatád  2 663  –169  –6,0  23,4 

Siófok  2 760  –161  –5,5  13,2 

Balatonboglár  2 653  –169  –6,0  19,8 

Csurgó  1 909  –19  –1,0  26,4 

Tab  1 260  –194  –13,3  19,5 

Összesen  25 930  – 1 620  –5,9  19,2 

*A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. 

 

Az előző év azonos időszaki adatokhoz képest valamennyi somogyi kirendeltségen csökkenő 

álláskereső állomány figyelhető meg, melynek mértékét tekintve azonban jelentős különbségek 

tapasztalhatóak. A legnagyobb mértékű relatív csökkenés a tabi (13,3%), a legkisebb mérséklődés pedig 

a csurgói (1%) kirendeltséghez fűződik.  

 

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya alapján a 

legkedvezőbb helyzetben továbbra is Siófok és körzete volt, míg az ellenpólust a csurgói térség 

jelentette.  

                                                      
6
 Az álláskeresési járadékban, az álláskeresési segélyben és a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők együttes száma. 

7
 A rendszeres szociális segélyben, a bérpótló juttatásban és a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők együttes 

száma. 
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A munkaerő-kereslet 2012. I. félévi alakulása 

 

2012. első féléve folyamán a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségeken összesen 11 260 

állásbejelentést regisztráltak, melyek mintegy 86%-ához támogatási igény kapcsolódott, míg a nem 

támogatott állásajánlatok hányada 14,3%-ot tett ki. A bejelentett támogatott álláshelyek 91%-a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott, 7%-a bérjellegű támogatásokhoz fűződött, 2%-a pedig 

munkahelyteremtéshez kötődött.  

 

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bejelentett munkaerőigények száma 7,5%-kal csökkent. 

Ezen belül a támogatással betölteni kívánt álláshelyek száma 8,8%-kal mérséklődött, míg a nem 

támogatott munkalehetőségek köre 1,3%-os bővülést mutatott.   

 

Létszámleépítések alakulása 2012. I. félévében 

 

2012. I. félévében 5 csoportos létszámleépítési döntésről tájékoztatást adó bejelentés érkezett a 

Somogy megyei munkaügyi kirendeltségekhez. Ezek a nyilatkozatok összesen 114 munkavállaló várható 

elbocsátását jelezték előre. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bejelentések száma 1-gyel 

csökkent, az érintett létszám pedig 18%-kal mérséklődött.  

 

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, programok 2012. I. félévben 

 

Ez évben aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásokra 429 643 ezer Ft áll rendelkezésre, mely az előző 

évben ténylegesen felhasznált keret 52,6%-a. Az NFA FA decentralizált keretéből a munkahelyek 

megőrzéséhez, a pályakezdő fiatalok szakképzettségüknek megfelelő munkába helyezéséhez és az 

álláskeresők vállalkozóvá válásához tudunk támogatást biztosítani. A keret felosztása és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részéről történő jóváhagyása elhúzódott, ezért a támogatások 

megállapítását csak a II. negyedévben tudtuk elkezdeni. Az első félév során a 2011. évről áthúzódó 

kötelezettséggel együtt 185 010 ezer Ft kötelezettségvállalás történt, mely 103 fő munkahelyének 

megtartásához, 22 fő pályakezdő álláskereső munkába helyezéséhez, valamint 14 fő vállalkozásának 

elindításához nyújtott segítséget. 

 

A TÁMOP 1.1.1. program keretében az első félévben 31.488 ezer Ft került kifizetésre, melyből 115 fő 

részesült bérjellegű támogatásban. A TÁMOP 1.1.2 programba ez évben 768 fő került bevonásra, 

képzésükre és támogatásukra az I. félév során 433 685 ezer Ft támogatás lett kifizetve. 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházások támogatására 

meghirdetett pályázat keretében a Nemzetgazdasági Miniszter döntése alapján Somogy megyében a 

benyújtott 42 db pályázatból 34 pályázó támogatásban részesült, a támogatás összege 692,3 millió Ft. A 

beruházások megvalósítása után 333 új munkahely jön létre, melyből 324 álláshelyre nyilvántartott 

álláskereső személy felvételét igényelték a pályázók. A támogatás egyúttal 464 munkahely megőrzését 

is segíti, mert a pályázók vállalták, hogy a meglevő létszámukat is megtartják további két évig. Az 
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országos támogatási adatok alapján Somogy megye vállalkozásai a harmadik legnagyobb támogatást 

elnyert megyéhez tartoznak. 

 

Az elvárt béremelés munkáltatókat terhelő 2012. évi költségeinek részbeni támogatására 131 munkáltató 

részére 170 246 ezer Ft támogatást biztosított a Nemzetgazdasági Minisztérium. E támogatással 3736 fő 

munkabérének nettó értékét tudtuk megőrizni.  

  

A 2012. évi közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg, melyek a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás, a kistérségi mintaprogramok és az országos közfoglalkoztatási programok. 

 A hagyományos hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás a különböző önkormányzati 

intézmények tevékenységének a segítését célozza. A Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek a 

hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 2012. június 30-ig hatósági szerződéssel 682,9 millió 

forintot kötöttek le, mely 1499 álláshelyet biztosított. 

 A Startmunka kistérségi mintaprogramok Somogy megyében 8 kistérségben indultak. A 

mezőgazdasági földutak rendbetétele, a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, az illegális 

hulladékkezelő helyek felszámolása, a közúthálózat javítása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatási 

lehetőségeinek megteremtése és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás biztosítása projektelemek 

támogatási kerete Somogy megyében 2688,1 millió forint, melyből 3673 fő foglalkoztatása 

valósulhatott meg 2012. február elejétől. A mezőgazdasági projektelem támogatási kerete 

megyénkben 1185,1 millió forint, mely 1034 fő munkába állítására teremtett lehetőséget 2012. 

március elejétől. A kistérségi mintaprogramokra megállapított támogatás keretösszegéből 2012. I. 

félévében felhasznált támogatás összege 1853 millió forint volt.  

 A közfoglalkoztatás harmadik kiemelt területe az országos közfoglalkoztatási programok 

megvalósítása. A program keretében támogatott létszám Somogy megyében 1342 fő volt, a 

szerződéssel lekötött összeg pedig 1392,5 millió forintot tett ki. 

 

Kaposvár, 2012. augusztus 23. 

 

 

 Dr. Szikra László 

 igazgató 



I. Döntés pályázatok lezárásáról
1. melléklet az 50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz 

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve
Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése
Megye

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége

Megjegyzés

1 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

060/2005

Nagybajomi 

Református 

Egyázközség

A Jákói Református 

Templom felújítása
Somogy 2006.12.01 2011.11.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2006 TRFC-TUR
TRFC/DD/sz/a/1

400071/2006

Nagyatád Város 

Önkormányzata

Városi információs 

rendszer kiépítése 

II. ütem

Somogy 2007.07.01 2012.06.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2006 TEHU 140000206H
Osztopán Község 

Önkormányzata

Szilárd 

hulladéklerakó telep 

rekultivációs terve

Somogy 2006.12.01 2011.11.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

4 2006 TEHU 140000106H

Kaposmérő 

Község 

Önkormányzata

Hulladéklerakó 

felhagyási-

rekultivációs kiviteli 

terv

Somogy 2006.09.01 2011.08.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

5 2006 TEHU 140000306H
Bodrog Község 

Önkormányzata

Folyékony 

szennyvíztisztító 

telep rekultivációs 

terv

Somogy 2006.12.01 2011.11.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

6 2006 TEHU 140000506H
Igal Város 

Önkormányzata

Települési 

folyékonyhulladék-

szippantó, -szállító 

céljármű vásárlása

Somogy 2007.01.01 2011.12.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

7 2005 TRFC

TRFC/DD/t/1400

015/

2005

Szentborbás 

Község 

Önkormányzata

Multifunkcionális 

közösségi színtér 

kialakítása

Somogy 2007.08.01 2012.07.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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8 2005 TRFC
TRFC/DD/sz/14

00079/2005

Szulok Község 

Önkormányzata

Művelődési ház 

számítógépekkel 

történő felszerelése 

és internet 

hozzáférés 

biztosítása

Somogy 2007.07.01 2012.06.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

9 2003 TTFC

TTFC/DD/14000

72/

2003

Bélavár Község 

Önkormányzata
Útépítés Somogy 2006.01.01 2010.12.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

10 2003 TTFC

TTFC/DD/14000

60/

2003

Beleg Község 

Önkormányzata

Dózsa György utcai 

útépítés
Somogy 2004.07.01 2009.06.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

11 2003 TTFC

TTFC/DD/14000

59/

2003

Kastélyosdombó 

Község 

Önkormányzata

Turisztikai célú 

kerékpárút építése
Somogy 2004.10.01 2009.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.



II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2.melléklet az 50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve

Előirányz

at

Támogatási 

szerződés száma
Pályázó neve Beruházás megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége a 35/2012. 

(III.9.) Korm. 

Rendelet 

alapján

Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, 

illetve záróellenőrzési 

jegyzőkönyvnek minősülő, 

kötelezettségvállalás teljesítés 

tényét megállapító jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2003 TTFC
TTFC/DD/1400047/

2003

Bőszénfa Közság 

Önkormányzata
Bőszénfa, Jóléti tó 2005.08.01 2010.07.31 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

2 2003 TTFC
TTFC/DD/1400024/

2003

Babócsa Község 

Önkormányzata

Önkormányzati közutak 

felújítása
2005.10.01 2010.09.30 2011.05.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

3 2003 TTFC
TTFC/DD/1400017/

2003

Kercseliget Község 

Önkormányzata

Kercseliget-Jágónak 

összekötő út kiépítése
2004.10.01 2009.09.30 2011.06.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

4 2003 TTFC
TTFC/DD/1400008/

2003

Balatonlelle Város 

Önkormányzata

Balatonlelle, Kishegy 

ivóvízellátása
2005.11.01 2010.10.31 2012.06.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

5 2003 TTFC
TTFC/DD/1400056/

2003

Segesd Község 

Önkormányzata
Bertalanpuszta vízellátása 2004.12.01 2009.11.30 2012.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

6 2003 TTFC
TTFC/DD/1400061/

2003

Nagyatád Város 

Önkormányzata
Korányi utca felújítása 2005.04.01 2010.03.31 2012.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

7 2003 TTFC
TTFC/DD/1400086/

2003

Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali-Bize városrész 

szennyvízcsatornázása
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

8 2003 TTFC
TTFC/DD/1400041/

2003

Marcali Város 

Önkormányzata
Nagypincei út felújítása 2005.10.01 2010.09.30 2012.06.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

9 2003 TTFC
TTFC/DD/1400050/

2003

Somodor Község 

Önkormányzata
Kossuth u. járda felújítása 2005.06.01 2010.05.31 2012.06.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.
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10 2003 TTFC
TTFC/DD/1400063/

2003

Nagyatád Város 

Önkormányzata
Ivóvízhálózat kiépítése 2005.11.01 2010.10.31 2012.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

11 2003 TTFC
TTFC/DD/1400037/

2003
D-Back Kft.

Termelő infrastruktúrális 

szennyvízhálózat
2006.10.01 2011.09.30 2012.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

12 2003 TTFC
TTFC/DD/1400038/

2003

Lakatosné Fehér 

Zsuzsanna

Termelő infrastruktúrális 

beruházás
2004.05.01 2009.04.30 2012.06.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

13 2003 TTFC
TTFC/DD/1400055/

2003

Öreglak Község 

Önkormányzata
Belterületi utak felújítása 2004.12.01 2009.11.30 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

14 2003 TTFC
TTFC/DD/1400053/

2003

Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Járdaszakasz építés 2004.10.01 2009.09.30 2012.06.06

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

15 2003 TTFC
TTFC/DD/1400080/

2003

Barcs Város 

Önkormányzata

Városi strandfürdő 

infrastruktúrájának 

fejlesztése

2005.12.01 2010.11.30 2012.06.06

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

16 2004 TRFC
TRFC/DD/1400026/

2004

Barcs Város 

Önkormányzata

Barcsi Városgazdálkodási 

Igazgatóság kistérségi 

jelentőségű eszköz 

ellátottsági 

infrastruktúrájának 

fejlesztése

2006.07.01 2011.06.30 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

17 2005 TRFC
TRFC/DD/sz/1400081

/2005

Újvárfalva Község 

Önkormányzata

Kerékpárút a Kék túra 

útvonaláig
2006.10.01 2011.09.30 2011.10.10

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

18 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400073/2

005

Nagyatád Város 

Önkormányzata

Városi Temál- és 

Strandfürdő turisztikai 

szolgáltatásainak 

fejlesztése

2007.02.01 2012.01.31 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

19 2005 TRFC
TRFC/DD/sz/1400050

/2005

Kastélyosdombó 

Község 

Önkormányzata

Kerékpárút építése 

Kastélyosdombó II.
2006.07.01 2011.06.30 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.



II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2.melléklet az 50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz

20 2005 TRFC
TRFC/DD/sz/1400071

/2005

Babócsa Község 

Önkormányzata

Kerékpárút és gyalogút 

építése Babócsa Pacsirta 

utcában

2007.03.01 2012.02.28 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

21 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400046/

2005

Alsóbogát Község 

Önkormányzata

Szabadtéri színpad és 

közösségi tér
2006.11.01 2011.10.31 2012.06.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

22 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400084/

2005

Beleg Község 

Önkormányzata

Óvoda bővítés és 

korszerűsítés Beleg 

községben

2006.09.01 2011.08.31 2011.11.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

23 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400019/

2005

Öreglak Község 

Önkormányzata

Polgármesteri Hivatalnak 

irodaház vásárlása
2006.04.01 2011.03.31 2011.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

24 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400024/

2005

Zics Község 

Önkormányzata
Művelődési ház felújítása 2006.11.01 2011.10.31 2011.11.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

25 2005 TRFC
TRFC/DD/1400078/

2005

Ecseny Község 

Önkormányzata
Közösségi Ház felújítása 2006.11.01 2011.10.31 2011.11.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

26 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400048/

2006

Hedrehely Község 

Önkormányzata
Művelődési ház felújítása 2007.06.01 2012.05.31 2012.08.29

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

27 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400059/

2006

Rinyaszentkirály 

Község 

Önkormányzata

Szociális főzőkonyha 

beruházás
2007.08.01 2012.07.31 2012.08.29

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

28 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400100/

2006

Nagyatád Város 

Önkormányzata

Városi Kórház vizesblokk 

rekonstrukció
2007.07.01 2012.06.30 2012.07.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

29 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400062/2

006

Szentgáloskér 

Község 

Önkormányzata

Szentgáloskéri 

Napköziotthonos Óvoda 

felújítása

2007.02.01 2012.01.31 2012.06.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

30 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400003/

2006

Mike Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő kialakítása 

Mike községben
2007.07.01 2012.06.30 2012.07.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.



II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2.melléklet az 50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz

31 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400039/

2006

Lábod Község 

Önkormányzata

Lábodi Mikrotérségi 

Általános Iskola 

tornatermének felújítása

2007.03.01 2012.02.28 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

32 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400096/

2006

Nagyatád Város 

Önkormányzata

Babay József Álatalános 

Iskola rekonstrukciója II. 

ütem

2007.02.01 2012.01.31 2012.06.13

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

33 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400013/

2006

Újvárfalva Község 

Önkormányzata

Falugondnoki kisbusz 

beszerzése
2007.02.01 2012.01.31 2012.06.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

34 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400046/

2006

Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali Központi 

tornaterem felújítása
2007.02.01 2012.01.31 2012.06.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

35 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400047/

2006

Marcali Többcélú 

Kistérségi Társulás

Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ 

felújítása

2007.02.01 2012.01.31 2012.06.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

36 2008 TRFC
TRFC/DD/ba/1400002

/2008
RONIC Kft.

Üzlethelyiség építése az 

eredményesség növelése 

érdekében a RONIC Kft.-

nél

2009.01.01 2011.12.31 2012.07.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint az 

ingatlan jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél törölhető.

37 2008 TRFC
TRFC/DD/ba/1400004

/2008
Atád-Kenyér Kft.

Cukrászüzem és 

kiskereskedelmi üzlet 

építése Nagyatádon

2009.10.01 2011.09.30 2012.07.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

bankgarancia és a 

felhatalmazó levél törölhető.

38 2008 TRFC
TRFC/DD/ba/1400001

/2008
Solánum Kft.

Csomagolótér és 

készárutároló kialakítása 

funkcióváltással

2009.01.01 2010.12.31 2011.07.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

bankgarancia és a 

felhatalmazó levél törölhető.

39 2005 TEHU 140001205H
Marcali Város 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő szigetek 

létesítése, 10 m3 speciális 

szelektív hulladékgyűjtő-

szállító autó beszerzése

2006.01.01 2010.12.31 2012.06.20
Támogatási szerződés 

lezárható.

40 2005 TEHU 140000405H
Gálosfa Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.



II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2.melléklet az 50/2012.(IX.28.) közgyűlési határozathoz

41 2005 TEHU 140001005H

Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.

42 2005 TEHU 14000505H
Hajmás Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.

43 2005 TEHU 14000305H

Szentbalázs 

Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.

44 2005 TEHU 14000205H

Kaposgyarmat 

Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.

45 2005 TEHU 14000705H
Cserénfa Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.28

Támogatási szerződés 

lezárható.

46 2005 TEHU 14000105H

Somogysárd 

Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.08.23

Támogatási szerződés 

lezárható.

47 2005 TEHU 140001105H
Barcs Város 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2006.01.01 2010.12.31 2012.06.06

Támogatási szerződés 

lezárható.

48 2005 TEHU 140000605H
Lad Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2005.12.01 2010.11.30 2012.06.06

Támogatási szerződés 

lezárható.

49 2005 TEHU 140000905H
Kisbajom Község 

Önkormányzata

Szippantókocsi és kiszóró 

tartálykocsi, 

hulladékgyűjtő sziget 

létesítése

2006.11.01 2011.10.31 2012.06.05
Támogatási szerződés 

lezárható.

50 2005 TEHU 140000805H
Kutas Község 

Önkormányzata

Hulladékgyűjtő sziget 

létesítése
2006.11.01 2011.10.31 2012.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható.

51 2006 TEHU 140000406H
Csököly Község 

Önkormányzata

Hulladéklerakó 

rekultivációs kiviteli 

tervének elkészítése

2006.11.01 2011.10.31 2012.08.23
Támogatási szerződés 

lezárható.

52 2007 TEKI 140003307K

Csokonyavisonta 

Község 

Öbkormányzata

Fűkasza beszerzés 2007.08.01 2012.07.31 2012.09.13
Támogatási szerződés 

lezárható.

53 2007 TEKI 140002307K
Lakócsa Község 

Öbkormányzata
Fűnyírótraktor vásárlása 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.13

Támogatási szerződés 

lezárható.
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