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Tisztelt Közgyűlés! 

I. 
 
2016. június 24. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2016. (V. 13.) közgyűlési 

határozatával elfogadta a Tolna Megye 2015. évi közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 
A határozat kivonat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak megküldésre 
került. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22/2016. (V. 13.) közgyűlési 
határozatával elfogadta a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 
A határozat kivonat az Nkkft. ügyvezetőjének megküldésre került. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23/2016. (V. 13.) közgyűlési 
határozatával elfogadta a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést. 
A határozat kivonat a belső ellenőrnek megküldésre került. 
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2016. (V. 13.) közgyűlési 
határozatával alapítványi támogatásról döntött a Víz'P'Art Közalapítvány javára. 
A határozat kivonat a támogatottnak megküldésre került. 
 

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2016. (V. 13.) közgyűlési 
határozatával alapítványi támogatásról döntött a Völgységi Tájkutató Alapítvány 
javára. 
A határozat kivonat a támogatottnak megküldésre került. 

 
 

II. 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiakban számolok be. 
 
1. Leaderek stratégiai véleményezése 
 
A Tolna megyei LEADER helyi akciócsoportok (továbbiakban: HACS) – Sárköz-
Dunavölgye-Siómente Egyesület, Tamási és Térsége LEADER Egyesület, Duna 
Összeköt Egyesület Helyi akciócsoport és Tolnai Hármas Összefogás 
Vidékfejlesztési Szövetség – által a Tolna Megyei Önkormányzat részére megküldött 
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiákról (továbbiakban: LEADER HFS) a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § c.) 
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pontja értelmében, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdése, 
illetve a 7. melléklet 6.) pontjának b) alpontja alapján a Megyei Közgyűlés Elnöke 
egyetértési jog gyakorlási jogkörében eljárva hozott döntést.  
 
A Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke az alábbi indokolás alapján a következő 
észrevételek érvényesítését kérte a Helyi Fejlesztési Stratégiákban (elsősorban az 
abban tervezett intézkedések keretében), azok végleges elfogadása előtt: 
 

- a HFS felülvizsgálata a TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, a TOP-1.2.1. 
Turizmusfejlesztés konstrukciók ismeretében, valamint a várhatóan 2016. év 
végén megjelenő TOP-5.3.1 kiírás tükrében; 
 

- a HFS felülvizsgálata a Vidékfejlesztési Program keretében már megjelent és 
a közeljövőben tervezett kiírások tükrében. 

 
Indokolás: 
 

 A TOP, illetve azon belül is a Tolna Megyei ITP által támogatott fejlesztési 
célok mind gazdaságfejlesztés, mind turizmusfejlesztés esetében kerüljenek ki 
a stratégia által támogatott elképzelések közül. Nem lehet cél eltérő fejlesztési 
alapokból ugyanazon fejlesztések támogatása, főleg akkor, ha a fejlesztési 
forrás korlátozottan áll rendelkezésre. A LEADER forrásból olyan fejlesztések 
támogatása indokolt elsősorban, amit a TOP az OP-k közötti lehatárolás miatt 
nem tud biztosítani a vidéki térségek felzárkóztatása érdekében (pl.: 
kedvezményezetti kört tekintve célszerű a mikro-vállalkozások, őstermelői kör, 
természetes személyek fejlesztéseinek támogatása LEADER forrásból). 
 

 A VP belüli lehatárolás legalább ennyire fontos, hiszen a HACS-ok területén 
élők (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, őstermelők, 
természetes személyek) a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz szeretnének 
hozzájutni. A vidék felzárkóztatása érdekében minden decentralizált és 
központi forrás együttes vizsgálata alapján kell eldönteni, hogy egy-egy 
fejlesztési elképzeléshez mely alapból igényeljen támogatást egy-egy térségi, 
helyi szereplő. Célszerű a központi kiírások által is támogatott célokat és 
kedvezményezetteket a központi források terhére megvalósítani, támogatni.  
Mindezek alapján javaslom, hogy a LEADER HFS elsősorban a központi VP-s 
kiírásokkal nem támogatott, viszont jelentős számú legfeljebb 3000 Standard 
Termelési Érték (STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők 
támogatását helyezze előtérbe.  

 
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. 
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3. Beszámoló a 2016. év első felében véleményezett Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák (ITS) módosításokról 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  13/A. § 
(3)-(4) bekezdései értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat véleményezi a 
megye területén lévő települések területfejlesztési és területrendezési eszközeit. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Elnöke a megyei főépítész közreműködésével 
véleményezi a benyújtott dokumentumokat. 
 
A szakvélemény alapja a Tolna Megyei Közgyűlés 16/2015. (IV.30) közgyűlési 
határozata alapján elfogadott Tolna Megyei Integrált Területi Programja. 
 
Ebben az évben Tamási, Bátaszék és Tolna városok nyújtottak be ITS módosítást. 

 
Az ITS módosítások célja, hogy megfelelő alátámasztó dokumentumként 
szolgáljanak a 2014-2020 tervezési időszak fejlesztéseihez és a rendezési tervek 
módosításához. 

 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiák fő célja a települések népesség 
csökkenésének mérséklése, az elvándorlások megállítása. Emiatt a fejlesztések 
nagy része a magasabb életminőségi irányba ható szociális, egészségügyi, 
közlekedési, ún. népességmegtartó irányú fejlesztések. 

A települések gazdasági szempontból ipari parkok, területek kijelölése mellett 
energetikai, turisztikai fejlesztéseket irányoztak elő. 

 
III. 

 
A két ülés között történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 
 

a) Gulyás Tibor képviselői mandátumáról való lemondása 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 30. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy 
Gulyás Tibor, az MSZP jelölőszervezet által állított Tolna megyei területi listáról 
mandátumot szerzett közgyűlési képviselő a Közgyűléshez intézett írásbeli 
nyilatkozatával 2016. július 1. nappal lemondott képviselői mandátumáról. Az Mötv. 
29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbízatása 
megszűnik a lemondással. A lemondás nem vonható vissza. Mindezek alapján 
Gulyás Tibor képviselői megbízatása 2016. július 1. napjával megszűnik. A választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-a értelmében, ha a listán 
megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum 
megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál 
a mandátumot szerző jelöltet. Amennyiben ezen határidőig nem nevezi meg a 
jelölőszervezet a területi listáról, hogy mely jelölt lép a kiesett képviselő helyére, 
akkor a listán soron következő jelölt mandátumát igazolja le a Területi Választási 
Bizottság. 

 
 
 
 



 
  

4
 

b) Elnöki szabadság 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2016. 
május 25. napján, 2016. június 16-17., valamint 2016. június 20-22. napokon 
szabadságon voltam.  
 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (VI. 24.) 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 21/2016. (V. 
13.), a 22/2016. (V. 13.), a 23/2016. (V. 13.), a 28/2016. 
(V. 13.) és a 29/2016. (V. 13.) 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. június 16.  

 
 
 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 döntésre vár 

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 döntésre vár 

4 Bikács község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Bikács község 

területén döntésre vár 

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 döntésre vár 

8 Cikó Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 

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

Község területén döntésre vár 

9 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-1.1.1-15 
A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, 

munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában döntésre vár 

10 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Decs nagyközség bel- és külterületi vízrendezése döntésre vár 

11 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-1.2.1-15 Fadd-Dombori strandok felújítása, fejlesztése döntésre vár 



12 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Fadd Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése döntésre vár 

13 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségház létesítése Fadd Nagyközségben döntésre vár 

14 Gerjen Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben döntésre vár 

15 Gerjen Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Új egészségház kialakítása Gerjenben döntésre vár 

16 Györköny Község Önkormányzata TOP-1.2.1-15 
A györkönyi pincehegy építészeti örökségének turisztikai 

fejlesztése döntésre vár 

17 Györköny Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Györköny település csapadékvíz elvezetése döntésre vár 

18 Györköny Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15 Györköny - Paks kerékpárút építése döntésre vár 

19 Harc Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 
Harc Község belterületi csapadékvíz elvezetésének javítása I. 

ütem döntésre vár 

20 Izmény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Árok felújítás elutasítva 

21 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15 Kakasd és Széptölgyes kerékpárúttal való összekötése döntésre vár 

22 Kakasd Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem döntésre vár 

23 Kakasd Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kakasdi óvoda felújítás és mini bölcsőde építés döntésre vár 

24 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Kakasdi általános iskola felújítása előkészítés 

25 Kisdorog Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon döntésre vár 



26 Kismányok Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Kismányok, Kossuth utcai földárok mederrendezése döntésre vár 

27 Kisszékely Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő Óvoda nyitása hp alatt 

28 Kisvejke Község Önkormányzata TOP-1.1.3-15 
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai 
fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel döntésre vár 

29 
Koppányszántó Község 

Önkormányzata TOP-4.1.1-15 
Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó 

fejlesztése döntésre vár 

30 Medina Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés Medina településen döntésre vár 

31 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata TOP-1.1.3-15 
Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog 

nagyközségben 
2. körben kerül 

benyújtásra 

32 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata TOP-2.1.3-15 
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. 

ütem döntésre vár 

33 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése döntésre vár 

34 Nagykónyi Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Nagykónyi Község csapadékvíz elvezetésének megoldása döntésre vár 

35 
Nagykónyi és Regöly Község 

Önkormányzata TOP-4.1.1-15 
Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapellátások 

fejlesztése döntésre vár 

36 Őcsény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Sárköz belvízrendezése - Őcsény I. ütem döntésre vár 

37 Sárpilis Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés döntésre vár 

38 Szedres Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 
A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália 
Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés döntésre vár 

39 Váralja Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 
Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének 

korszerűsítése döntésre vár 

40 Závod Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Závodi orvosi rendelő felújítása döntésre vár 

41 Zomba Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Zomba belterületi vízrendezése döntésre vár 

 


