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napirendi pontja 
 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

I. 
 
2016. május 13. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 44/2015. (XI. 27.) közgyűlési 

határozatával döntött Tolna megye és a Közép-Boszniai kanton közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről. 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2016. március 30-án megtörtént. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3/2016. (II. 12.) közgyűlési 

határozatával jóváhagyta a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
a működési feltételek biztosítására kötött együttműködési megállapodás 
módosítását. 
Az együttműködési megállapodás aláírása és a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének tájékoztatása megtörtént. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2016. (II. 12.) közgyűlési 
határozatával a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervét elfogadta. 
A közbeszerzési terv honlapon való közzététele megtörtént. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2016. (II. 12.) közgyűlési 

határozatával a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2016. évi feladat-ellátási 
szerződést jóváhagyta. 
A szerződés aláírása megtörtént. 

 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9/2016. (II. 12.) közgyűlési 

határozatával jóváhagyta a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatát. 
A szervezeti és működési szabályzat aláírása megtörtént. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2016. (II. 12.) közgyűlési 

határozatával Fadd nagyközség várossá nyilvánítását támogatta. 
A határozat kivonat Fadd Nagyközség Önkormányzatának megküldésre került. 

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 19/2016. (IV. 15.) közgyűlési 

határozatával Nagymányok Város Önkormányzatának kezdeményezését 
támogatta.  
A határozat kivonat Nagymányok Város Polgármesterének megküldésre került. 
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II. 

 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiakban számolok be. 
 
1. Együttműködési megállapodás a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülettel 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 7.) pontjának d) alpontjában kapott 
hatáskörömben eljárva együttműködési megállapodást írtam alá a Tolna Kincse 
Turisztikai Egyesülettel, mint térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezettel.  
Az együttműködési megállapodás elsődleges célja Tolna megye turisztikai szereplői 
között az együttműködés elősegítése és erősítése, helyi és térségi szintű turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetek létrehozásának generálása, a megyében a 
vendégéjszakák számának a növelése, a Tolna megyei turisztikai vállalkozások 
szolgáltatási színvonalának folyamatos emelése. 
 
2. Konzorciumi megállapodások 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletében rövid tájékoztatást kívánunk adni arról, hogy 
a települési önkormányzatok felkérése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalán keresztül a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program támogatási konstrukcióra milyen pályázati kérelmeket nyújtott be 
és azoknak mi a jelenlegi státusza. 
 
3. Rendezési Terv 
 
A Környezetterv Kft. a folyamatban lévő Tolna megye Területrendezési terv 
módosítás véghatáridejének megváltoztatását kezdeményezte. Indokaként – a teljes 
tervezési folyamat rendkívül feszes 6 hónapos határidejű észrevételezése mellett - 
azt hozta fel, hogy a véleményezés során a Belügyminisztérium és a 
Miniszterelnökség két eltérő koncepciót fogalmazott meg, ami jelentős ábrázolási és 
szerkesztési ellentmondást tartalmazott volna a végső terv készítése során. Ez az 
országos főúthálózati rendszer feltüntetését érintette volna. Időközben a parlament 
előtt van az OTrT törvény tervezett módosítása, az ezt egyértelműsítő 
törvényjavaslat, úgyhogy várhatóan az ellentmondás május folyamán véglegesen 
megoldódik. A tervező által véglegesített tervet kell az Állami főépítésznek vagy a 
tervtanácsnak elfogadnia. A zárónyilatkozattal együtt lehet csak a Közgyűlés és az 
illetékes Bizottságok elé terjeszteni a tervet. A fenti okok miatt ez reálisan a 2016. 
június 24-i  Közgyűlésig már nem lehetséges, így a soron következő 2016. 
szeptember 23-i Közgyűlésen lehet a Tolna Megyei Területrendezési terv 
módosítását elfogadni. A fenti indokok alapján a tervezői szerződés módosítását 
jóváhagytam, az új teljesítési határidő 2016. szeptember 30. 

 
4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati 
rendelete a 6. mellékletben a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladataként határozza 
meg a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatainak 
nyilvántartását és ellenőrzését. A Bizottság a 2016. április 15. napi rendkívüli 
ülésének 1. napirendi pontja keretében tárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót, amely alapján az Mötv.-ben 
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előírt határidőig valamennyi közgyűlési tisztségviselő és közgyűlési tag teljesítette 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. 

 
III. 

 
A két ülés között történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 
 

a) Jeges árvíz megemlékezés 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat örömmel fogadta az 1956-os dunai jeges árvízben 
érintett települések polgármestereinek javaslatát, mely szerint érdemes és méltó 
volna, ha a 60. évforduló alkalmából egy megemlékezés keretében hívnák fel a 
figyelmet a történtekre. A megyei önkormányzat az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az érintett települések - Bogyiszló, Báta, 
Sióagárd - közreműködésével nagyszabású emlékkonferenciát rendezett a Víz 
Világnapján, amelyre Áder János köztársasági elnököt is meghívta. A szekszárdi 
Vármegyeházán megtartott rendezvényen résztvevők a köztársasági elnöki, és a 
megyei közgyűlési elnöki köszöntőbeszédeket követően vízügyi szakmai előadást, 
és korabeli videofelvételt is figyelemmel kísérhettek. A program Bogyiszlón 
folytatódott a 60. évforduló alkalmából készült márvány emléktábla 
megkoszorúzásával, amelyet a polgármesterek beszédei és a helyi hagyományőrzők 
kulturális műsora előzött meg. Tekintettel arra, hogy az árvíz Tolna megye több 
települését, ezáltal a térség jelentős részét érintette, a megyei önkormányzat 
szívügyének és kötelességének érezte, hogy egy méltó esemény keretében kerüljön 
sor a megemlékezésre, ezért örömmel vállalta a rendezvény előkészületeinek, 
szervezésének és lebonyolításának koordinálását. 

 
b) Main-Tauberi jubileum és bornap  

 
Tolna megye és Main-Tauber járás kapcsolata hivatalosan 1991-ben jött létre, amit 
1989-től az akkori két elnök baráti látogatásai előztek meg. A kapcsolatok a 
közigazgatási szerkezet kialakításához nyújtott segítésen túl kiterjednek a kultúra, a 
szociális ügyek, a katasztrófavédelem, a turisztika, a sport valamint az ifjúsági ügyek 
területére. 
Az elmúlt 25 évben a megye és a járás számos civil szervezete között alakult ki 
együttműködés és az évek folyamán a megyék közötti kapcsolat kiterjedt a 
települések szintjére is. Ennek köszönhetően Dunaföldvár - Weikersheim, 
Dunakömlőd – Lauda-Königshofen, Ozora – Werbach, valamint Őcsény – 
Niederstätten településeknek van jól működő kapcsolata egymással. 
Az együttműködés 25 éves ünnepségére hívta meg Main-Tauber járás elnöke a 
Tolna Megyei Önkormányzat delegációját 2016. április 28. - május 1. közötti 
találkozóra. 
A látogatás során nem csak a több évtizedes együttműködés megünneplésére került 
sor, hanem szakmai program keretében a delegáció tagjainak megújuló energia 
témakörben szélenergia, biogáz és bioenergia hőerőmű létesítmények 
megtekintésére is lehetősége nyílt.  
A német fél erre az alkalomra szervezett egy német-magyar bornapot a közel ezer 
éves alapítású bronnbachi kolostorban. A rendezvényen hat német és öt magyar 
borász (Fekete Borpince - Szekszárd, Danubiana Kft. - Bonyhád, Tolna Borház Kft. - 
Tolna, Fabro Pincészet - Paks, Grál Pince - Gyönk) képviselte megyénket. A több, 
mint száz látogató érdeklődéssel kóstolta a Tolna megyei termelők borait, melyeknek 
igen nagy sikere volt. 
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c) Elnöki szabadság 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2016. 
február 26. és március 31. napján, valamint április 18-tól április 22. napig 
szabadságon voltam.  
 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (V. 13.) közgyűlési határozata a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között 
történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul 
vételéről: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2015. 
(XI. 27.), a 3/2016. (II. 12.), a 6/2016. (II. 12.), a 8/2016. 
(II. 12.), a 9/2016. (II.12.), a 11/2016. (II.12.) és a 19/2016. 
(IV.15.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés 
között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

 
Szekszárd, 2016. április 28.  

 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 



1. számú melléklet 

 

Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció 
kódja 

Támogatási kérelem címe Aktuális 
munkafázis 

1 Aparhant - Nagyvejke - Mucsfa 
Község Önkormányzata 

TOP-4.1.1-
15 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Aparhant, Mucsfa, Nagyvejke községekben 

benyújtva 

2 Attala Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Attala település csapadékvíz elvezetése döntésre vár 

3 Bátaszék Város Önkormányzata TOP-1.1.3-
15 

Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken benyújtva 

4 Bikács község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Bikács 
község területén 

hp alatt 

5 Bonyhád Város Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Záportározó építése Bonyhádon döntésre vár 

6 Bölcske Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Bölcske, Templom u. és Szentháromság tér csapadékvíz 
elvezetése 

döntésre vár 

7 Bölcske Község Önkormányzata TOP-4.2.1-
15 

Bölcske Idősek Klubjának felújítása benyújtva 

8 Cikó Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Ár-, bel-és helyi vízkár veszélyeztetésének csökkentése 
belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítása Cikó 
Község területén 

hp alatt 

9 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Decs nagyközség bel- és külterületi vízrendezése hp alatt 

10 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-1.2.1-
15 

Fadd-Dombori strandok felújítása, fejlesztése hp alatt 



11 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Fadd Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése döntésre vár 

12 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-
15 

Egészségház létesítése Fadd Nagyközségben benyújtva 

13 Gerjen Község Önkormányzata TOP-1.4.1-
15 

Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben előkészítés alatt 

14 Gerjen Község Önkormányzata TOP-4.1.1-
15 

Új egészségház kialakítása Gerjenben benyújtva 

15 Györköny Község Önkormányzata TOP-1.2.1-
15 

A györkönyi pincehegy építészeti örökségének turisztikai 
fejlesztése 

benyújtva 

16 Györköny Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Györköny település csapadékvíz elvezetése hp alatt 

17 Györköny Község Önkormányzata TOP-3.1.1-
15 

Györköny - Paks kerékpárút építése döntésre vár 

18 Harc Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Harc Község belterületi csapadékvíz elvezetésének javítása 
I. ütem 

hp alatt 

19 Izmény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Árok felújítás elutasítva 

20 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.1.1-
15 

Kakasd és Széptölgyes kerékpárúttal való összekötése döntésre vár 

21 Kakasd Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem döntésre vár 

22 Kisdorog Község Önkormányzata TOP-4.1.1-
15 

Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon benyújtva 

23 Kismányok Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Kismányok, Kossuth utcai földárok mederrendezése döntésre vár 

24 Kisvejke Község Önkormányzata TOP-1.1.3-
15 

Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai 
fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel 

benyújtva 



25 Koppányszántó Község 
Önkormányzata 

TOP-4.1.1-
15 

Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó 
fejlesztése 

benyújtva 

26 Medina Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Csapadékvíz elvezetés Medina településen hp alatt 

28 Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata 

TOP-1.1.3-
15 

Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog 
nagyközségben 

2. körben kerül 
benyújtásra 

29 Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata 

TOP-2.1.3-
15 

Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója 
I. ütem 

hp alatt 

30 Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata 

TOP-4.1.1-
15 

Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése benyújtva 

31 Nagykónyi Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Nagykónyi Község csapadékvíz elvezetésének megoldása hp alatt 

32 Nagykónyi és Regöly Község 
Önkormányzata 

TOP-4.1.1-
15 

Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapellátások 
fejlesztése 

benyújtva 

34 Őcsény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Sárköz belvízrendezése - Őcsény I. ütem hp alatt 

35 Sárpilis Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés döntésre vár 

36 Szedres Község Önkormányzata TOP-1.4.1-
15 

A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália 
Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés 

előkészítés alatt 

37 Váralja Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének 
korszerűsítése 

hp alatt 

38 Závod Község Önkormányzata TOP-4.1.1-
15 

Závodi orvosi rendelő felújítása benyújtva 

39 Zomba Község Önkormányzata TOP-2.1.3-
15 

Zomba belterületi vízrendezése hp alatt 

 

 


