
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. május 26-i ülése 1.  számú 
napirendi pontja 
 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző 
 
Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
I. 

 
2017. május 26. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2017. (II. 10.) közgyűlési 

 határozatával elfogadta a Tolna Megyei Önkormányzat 2017 évi összesített 
 közbeszerzési tervét. 
 A közbeszerzési terv honlapon való közzététele, valamint a  Közbeszerzési 
 Adatbázisba való feltöltése megtörtént. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II. 10.) közgyűlési 
 határozatával jóváhagyta a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési 
 Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő 2017. évi feladat-ellátási szerződést. 

 A feladat-ellátási szerződés felek általi aláírása 2017. február 21. napján 
 megtörtént. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2017. (II. 10.) közgyűlési 
 határozatával a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
 Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének Varga-Stadler Gábort választotta, 
 egyidejűleg munkaszerződés megkötését határozta el a Paktumiroda 
 működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. 
 Az ügyvezetővel a megbízási szerződés és a munkaszerződés megkötése 
 megtörtént. A munkakör átadás-átvételre 2017. március 1. napján került sor. 
 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2017. (IV. 21.),15/2017. (IV. 
 21.),16/2017. (IV. 21.) közgyűlési határozataival a TOP felhívásai keretében 
 benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő 
 Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában 
 döntött. 
 A határozatok kivonatai az Irányító Hatóság részére megküldésre kerültek. 
 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2017. (IV. 21.) közgyűlési 
 határozatával munkaszerződés megkötését határozta el a Tolna Megyei 
 Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével a nemzetközi 
 projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására. 
 Az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötése megtörtént.  
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II. 

 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiakban számolok be. 
 
1. 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. 
 
2. A DDRFÜ Nkft. átalakítási folyamatával kapcsolatos események 
 
A Cégbíróság 2017. március 17. napjával törölte a DDRFÜ Nkft.-t a 
cégnyilvántartásból, egyidejűleg a jogutód Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: TMFÜ Nkkft.) bejegyzésére is sor került. A 
Közgyűlés által megválasztott ügyvezető folyamatosan ellátja a jogutódlás során 
felmerülő feladatokat. Az átvett futó nemzetközi projektekben a felmerülő feladatok 
ellátása biztosított. A végleges vagyonmegosztást 2017. június 17. napjáig kell 
elfogadni, az erre irányuló egyeztetések folyamatban vannak.  

 
III. 

 
A két ülés között történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 

 
a) A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács 2017. február 28-án ült össze 

idén először 
A Tanács idei első soros ülésén Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány-
helyettes értékelte Tolna megye elmúlt évi közbiztonsági helyzetét, majd Süvegjártó 
Csaba, Iregszemcse polgármestere az önkormányzatok és a polgárőrség 
együttműködésének elmúlt évi tapasztalatairól tájékoztatta a résztvevőket. 
Illés László r. alezredes az Áldozatok Napja alkalmából a különösen veszélyeztetett 
csoportok áldozattá válásának megelőzéséről beszélt.  
 

b) Nemzetközi delegáció ismerkedett a megye jó gyakorlataival 
Kétnapos tanulmányi látogatáson járt a „Régiók Bizottsága Környezetvédelem, 
Éghajlatváltozás és Energiaügy (ENVE) Szakbizottság” március végén Tolna 
megyében. A delegációt alkotó tizenkét európai politikus számára „Hátrányos 
helyzetű térségek válaszai a környezetvédelmi és energetikai kihívásokra” címmel 
szervezett programot a Tolna Megyei Önkormányzat. A vendégek azért jöttek, hogy 
megismerjék a megye jó gyakorlatait: hulladékgazdálkodási, közjóléti 
erdőgazdálkodási tevékenységről, geotermikus fűtési rendszerről kaphattak 
tájékoztatást és terepi program keretében ismerkedhettek meg a helyi 
eredményekről. 
 

c) Közös gondolkodással tervezik a jövőt a megyék és a központi 
kormányzat  

„A megyei önkormányzatok szerepének tervezése és erősítése a helyi és központi 
államigazgatás szereplői között” címmel szervezett szakmai konzultáció-sorozatot a 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Belügyminisztérium.  
A sorozat nyitórendezvényét április elején tartották Kecskeméten, ahol Fehérvári 
Tamás is felszólalt. A kormányzat abban szeretne segítséget nyújtani, hogy a 
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részben kontrollált, részben spontán zajló folyamatok eredményeként kialakult jó 
gyakorlatok átültethetők, átadhatók legyenek az ország bármely területén, ahol arra 
nyitottak. 
 

d) A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács 2017. április 4-én tartotta a soron 
következő ülését.  

A munkaértekezleten Dr. Domonyai Alexa, a Szekszárdi Törvényszék 
kollégiumvezetője „Gyermekkorúak részvétele a büntetőeljárásban” címmel tartott 
előadást. Dr. Balázs Gábor tű. ezredes igazgató, „A tűzvizsgálati eljárás szerepe a 
bűncselekmények felderítésében” című előadásában speciális helyzeteket mutatott 
be. A Szekszárdon megvalósuló Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot Dr. Pilisi 
Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője mutatta be, amelynek 
során kitért a „Nyaralókártya” program más megyék területén történő bevezetésének 
lehetőségeire is. 
 

e) Április 26-án került sor a Bonyhád járási foglalkoztatási paktum 
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. 

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Filóné 
Ferencz Ibolya Polgármester Asszonnyal, dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott 
Úrral, és dr. Fischer Sándor Elnök Úrral írta alá a dokumentumokat. 
A megyei önkormányzat többek között szakmai segítségnyújtással járul hozzá a 
paktum sikeréhez. 
 

f) Fehérvári Tamás Dombóváron méltatta Franjo Vlasic-ot és hagyatékát a 
bán 251. esztendős emlékünnepségén. 

Április 26-án tartotta a Vlasic emlékműnél a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Dombóvár szülöttjének, Franjo Vlasic bánnak a koszorúzási 
ünnepségét, születésének évfordulója alkalmából. 
Az ünnepségen részt vett Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke és dr. 
Gábor Ferenc, a Tolna Megyei Közgyűlés Főjegyzője is. 
 

g) Idén első alkalommal Őcsényben ült össze a Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság 

A megyei értéktár bizottság idei első ülését április 26-án Őcsényben tartotta annak 
érdekében, hogy a Sárköz népművészetének hungarikummá történő felterjesztésével 
kapcsolatos kérdésről is informálódhasson az érintett települések képviselőivel. 
A bizottság emellett 25 felterjesztésről is döntött, melynek eredményeként a Tolna 
Megyei Értéktár újabb öt értékkel gyarapodott a kulturális örökségek tárgykörében: 
Stockinger Artúr munkásságára és hagyatékára épülő Kalap és Sipka Múzeum, 
Bogár István munkássága, Őcsényi Tájház, Regölyi régészeti leletegyüttes (földvár 
és halomsír), Alsónyéki Tájház. 
A hungarikum vetélkedő országos elődöntőjére Lakiteleken került sor április végén. A 
Tolna megyéből bejutott két csapat nagyon alaposan felkészült és lelkiismeretesen 
helytállt annak ellenére, hogy nem jutottak tovább a végső fordulóba. A 
teljesítményük mindenképp elismerésre méltó. 

 
h) Átadták az „Év rendőre” elismerő címeket Szekszárdon 

A Tolna Megyei Önkormányzat nevében Fehérvári Tamás és dr. Soczó László 
megyei rendőrfőkapitány „Az év rendőre” címet adományozott Dudás Zsolt r. 
alezredesnek, a TMRFK Bonyhádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 
vezetőjének. Dudás Zsolt hivatástudata, a rendőri pálya iránti elkötelezettsége 
példaként szolgálhat a személyi állomány előtt. 
A Tolna Megyei Önkormányzat nevében Fehérvári Tamás és a főkapitány szintén 
„Az év rendőre” címmel ismerte el dr. Misetics Gábor r. alezredest, a megyei 
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főkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztály vizsgálati alosztálya vezetőjét. 
Az alezredes munkája során folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyekkel 
tovább javítható a bűnügyi ügyfeldolgozás színvonala, hozzájárulva ezzel a megye 
közbiztonsági helyzetének javításához. 
„Az év polgárőre” címet idén dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú 
Egyesület elnöke kapta. Munkáját szakszerűség, szorgalom és jó irányítóképesség 
jellemzi. Kapcsolata a környékbeli polgárőr egyesületekkel és társszervekkel 
kimagasló. 
Az elismerő címeket Ribányi Józseftől, a megyei közgyűlés alelnökétől és dr. Soczó 
László megyei rendőrfőkapitánytól vehették át a kitüntetettek. 
 

i) Elnöki szabadság 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2017. 
május 19. napján, valamint 2017. május 22. napján szabadságon voltam.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (V. 26.) 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 az 5/2017. (II. 
10.), a 7/2017. (II. 10.), a 13/2017. (II. 10.), a 14/2017. (IV. 
21.), a 15/2017. (IV. 21.), a 16/2017. (IV. 21.) és a 
17/2017. (IV. 21.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja. 
 

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

 
Szekszárd, 2017. május 18. 

 
 
   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 Bonyhád Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

7 Bölcske Község Önkormányzata TOP-1.1.3-15 Bölcskei piac kialakítása a Szentháromság téren döntésre vár

8 Bölcske Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15
Bölcske, Templom u. és Szentháromság tér csapadékvíz 

elvezetése döntésre vár

9 Bölcske Község Önkormányzata TOP-4.2.1-15 Bölcske Idősek Klubjának felújítása
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

10 Cikó Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15

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

területén döntésre vár

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

munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában döntésre vár

12 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Decs nagyközség bel- és külterületi vízrendezése
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

13 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.1-15
Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex 

energetikai fejlesztése döntésre vár

14 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.2-15
Tolna megyei települések összefogásával 463 kW teljesítményű

naperőmű park telepítése Decsen. döntésre vár

15 Értény Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Értény Művelődési Ház energetikai korszerűsítése döntésre vár
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1. számú melléklet

Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció kódja Támogatási kérelem címe Aktuális munkafázis

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

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

18 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségház létesítése Fadd Nagyközségben
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

20 Gerjen Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Új egészségház kialakítása Gerjenben
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

fejlesztése
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

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

24 Gyulaj Község Önkormányzata TOP-1.1.3-15
Gyulaj térségében megtermelt mezőgazdasági termékek hűtési 

infrastrukturális hátterének megteremtése döntésre vár

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

ütem döntésre vár

26 Izmény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Izmény bel- és külterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése elutasítva

27 Izmény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Izmény bel- és külterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése döntésre vár

28 Izmény Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15
Izmény Község Önkormányzata Sportöltözőjének energetikai 

korszerűsítése döntésre vár

29 Kajdacs Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kajdacson döntésre vár

30 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztés Kakasdon döntésre vár

31 Kakasd Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt
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1. számú melléklet

Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció kódja Támogatási kérelem címe Aktuális munkafázis

32 Kakasd Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kakasdi óvoda felújítás és mini bölcsőde építés
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

33 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Kakasdi általános iskola felújítása döntésre vár

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

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

36 Kisszékely Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő Óvoda nyitása döntésre vár

37 Kisvejke Község Önkormányzata TOP-1.1.3-15
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel döntésre vár

38 Koppányszántó Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15
Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó 

fejlesztése
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

39 Koppányszántó Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 

Koppányszántón döntésre vár

40 Magyarkeszi Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Magyarkeszin döntésre vár

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

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

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

nagyközségben döntésre vár

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

ütem
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

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

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

fejlesztése döntésre vár
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Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció kódja Támogatási kérelem címe Aktuális munkafázis

48 Nakoil Kft TOP-1.1.3-15 Agrárlogisztikai központ kialakítása Nakon
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

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

51 Sióagárd Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

52 Szedres Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15
A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája 

bővítése, felújítása és eszközbeszerzés
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

korszerűsítése
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

54 Váralja Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 A váraljai háziorvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése nem került benyújtásra

55 Závod Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Závodi orvosi rendelő felújítása
támogatásban részesült, 

szerződéskötés alatt

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

4/4


