
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. október 27-i ülése 2. 
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. október 27. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20/2017. (V. 26.) közgyűlési 

határozatával a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására 
vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött. 
A támogatási kérelemben foglalt összeget támogatói okirattal jóváhagyták. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2017. (VI. 30.) közgyűlési 
határozatával a megyei rendőrfőkapitány kinevezését véleményezte. 
A határozat kivonat az Országos Rendőr-főkapitányság részére megküldésre 
került. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38-39/2017. (VI. 30.) közgyűlési 
határozataival a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti közszolgáltatási szerződés, 
valamint a 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról döntött. 

 A szerződések felek általi aláírása 2017. július 6. napján megtörtént. 
 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2017. (VI. 30.) közgyűlési 

határozatával alapítványi támogatás odaítéléséről döntött. 
A határozat-kivonat az érintett alapítvány részére megküldésre került. A 
megítélt támogatási összeg átutalása megtörtént. 

 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 42/2017. (VI. 30.) közgyűlési 

határozatával megyei kitüntetések odaítéléséről döntött. 
 A kitüntetések 2016. szeptember 1. napján a megyenapon átadásra kerültek a 

díjazottaknak. 
 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2017. (VI. 30.), 44/2017. 

(VI.30.), 45/2017. (VI. 30.) 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. 
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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. DDRFÜ Nkft. végleges vagyonmegosztás 
 
A DDRFÜ Nkft. végleges vagyonmegosztását a Felek elfogadták, a végleges 
megállapodás benyújtása folyamatban van, még nem zárult le. A Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2016. október 29-én az 52/2016. (X.29.) határozatában 
döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos 
különválással történő megszüntetéséről. A létrejött Tolna megyei jogutódot, a Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft-t 2017. március 17-én 
bejegyezték, így a társaság megkezdte működését. A bejegyzés alapját képezte a 
Szétválási szerződés és annak mellékletei. Ezek értelmében a tolnai jogutód 50%-os 
tulajdonrészt szerez a jogelőd pécsi székházában, 67,04%-os részesedést a Dél-
Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-ben. A DDRFÜ helyett 
részt vesz a SET-UP és a BOOSTEE-CE Interreg Europe projektekben, valamint 
megkapja a tárgyi és pénzeszközök 1/3-át. 
(A végleges vagyonmegosztást tartalmazó, könyvvizsgáló által jóváhagyott 
mérlegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.) 
 
3. Támogatási kérelem benyújtása a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatallal, valamint Medina Község Önkormányzatával, mint 
konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 26/2017. (VII.10.) 
bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be 
2017. július 31-én a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-
00002 azonosítószámmal, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 
településének irodalmi, képzőművészeti és zene hagyományainak visszatanításával” 
címmel. 
A projekt célja: Pálfa, Sárszentlőrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres, 
Tengelic települések, mint a projekt célterületei, közösségi életének feltárása minden 
érintett (önkormányzat, civil szervezetek és magánszemélyek) érdemi részvételével. 
Cél a helyi értékek, hagyományok feltárásához, a társadalmi kérdések 
megoldásához, a helyi kulturális gazdaság teljesítményének fokozásához, a 
települések vonzerejének növeléséhez, az ott élők jólétéhez történő hozzájárulás. A 
projekt tartalma keretében Medina Község Önkormányzata a 2018-as és 2019-es 
évekre tematikus programok megvalósítását vállalja. A Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal biztosítja a projektmenedzsment feladatok ellátását. A Tolna Megyei 
Önkormányzat 3-3 alkalommal tervez „Vár a Megye” - Tolna Megyei Értékek Napját, 
illetve Érték vetélkedőt, továbbá ellátja az egyéb (úgy, mint előkészítés, kötelezően 
biztosítandó nyilvánosság) tevékenységeket. A projekt összköltsége 60.000.000,- Ft. 
A támogatási intenzitás 100 %, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. 
Megvalósítása a 2018.01.01-2020.12.31. közötti, 36 hónapos időszak. A támogatási 
kérelemhez a jogosultsági feltételek teljesítése megtörtént, melynek eredményeként 
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a kérelem megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak. 
Jelenleg elbírálás alatt áll. 
 

III. 
 
A két ülés között történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: 

 
a) Bányai Károly polgármesterrel közös sajtótájékoztatóra került sor július elején a 

„Kakasdi óvoda felújítása és mini bölcsőde építése” című (TOP-1.4.1-15-TL1-
2016-00006 azonosítószámú) 170 millió forintos projekt kapcsán, a beruházás 
helyszínén.  
 

b) A hagyományos szeptember elsejei megyenapi ünnepi ülés megtartására, és a 
megyei önkormányzat kitüntető díjainak átadására idén Tolnán került sor.  Az 
elismeréseket ezúttal Matókné Kapási Julianna, Tarr János, Jámbor Attila, Tóth 
Ferenc, Kissné Herczeg Anikó, Kult Imréné, valamint a Kranzlein Néptánc 
Egyesület és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetői vehették át. A 
résztvevőket a Tolna Megyei Közgyűlés képviseletében Kovács János 
polgármester, Potápi Árpád János államtitkár és Appelshoffer Ágnes, Tolna 
polgármestere köszöntötte. A megyei nemzetiségi önkormányzatok szintén az 
ünnepség keretében adták át nívódíjaikat. 
 

c) Szeptember ötödikén ülésezett a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács. A téma a 
gyermekeket érő bántalamzás és bűnelkövetés volt volt. Dr. Tausz Katalin 
szociológus, gyermekjogi képviselő, az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi 
igazgatója a gyermekek közötti zaklatásról tartott előadást, míg Baksa Csaba, a 
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat munkatársa a szakellátás problémáiról beszélt. Felszólalt Juhász 
Péter, a Budapesti Javítóintézet igazgatója is, aki betekintést adott az intézet 
mindennapjaiba. 
 

d) Az ősz elején immár harmadik alkalommal rendezték meg a Magyar Értékek 
Napját, amelyen a 19 megye és hat határon túli régió értékeivel, szépségeivel 
ismerkedhettek meg a Budapestre látogatók. Tolna megye pavilonjánál számtalan 
érdeklődő fordult meg, akik megtekinthették többek között a sárközi viseletet, 
rojtkötést, sióagárdi hímzést, bátai pöndőkötést, és a györkönyi zsinórhorgolást. 
 

e) Gyönk Város Önkormányzata két pályázat segítségével újította meg az iskolai 
konyhát és az óvodát. A gyerekek a projekt ünnepélyes, szeptember 19-i záró 
rendezvényén vehették birtokba az új játékokat. A fejlesztésből származó 
előnyöket sajtónyilvános esemény keretében hangsúlyoztuk Katz Gyula 
Polgármester Úrral.  
 

f) A Tolna Megyei Önkormányzat számára is fontos a klímaváltozás ügye, ezért a 
kerékpáros közlekedést népszerűsítő Autómentes Napon vettem részt 
Szekszárdon.  
 

g) Négy napot töltött el hazánkban a lengyelországi Wielkopolska Vajdaságból 
érkezett tizenegy fős delegáció, amely a Dél-dunántúli megyékkel keresi az 
együttműködés lehetőségét. A küldöttség vidéki látogatásának első állomása 
Tolna megye volt szeptember 27-én, a következő két napban pedig Somoggyal 
és Baranya megyével ismerkedtek meg. A lengyel-magyar barátság és a 
visegrádi négyek sikerének tükrében is örömteli, hogy területi szinten alakulhat ki 
partnerség a lengyelországi és magyar régió között. Wielkopolska Regionális 
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Parlament elnökének, Zofia Szalczyk-nak a vezetésével érkezett meg a delegáció 
elsőként Dunaföldvárra, ahol a Pannonia Ethanol bioetanol üzemben fogadta őket 
Hódos Ferenc stratégiai igazgató és Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés 
elnöke. A gyárlátogatást követően a küldöttség útja a megyeszékhelyre vezetett. 
A Vármegyeházán Naszvadi Balázs, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
terület- és vidékfejlesztési osztályvezetője tartott előadást a megyei 
fejlesztésekről. A vendégek a megyéről készült imázsfilmet is megtekintették, 
hogy a rövid ittlétük ellenére még több értéket megismerjenek Tolna megyéből. 
 

h) Október elején horvát vendégeket köszöntöttünk a Vármegyeházán, ahol 
Naszvadi Balázs terület- és vidékfejlesztési osztályvezető tartott előadást az uniós 
fejlesztésekről, majd a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak köszönhetően 
kulturális kincseinkkel is megismerkedhettek. 
 

i) Antal Zsolt Polgármester Úr meghívására sor került egy decsi látogatásra, ahol az 
Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen a Tolna Megyei 
Önkormányzat is kifejezte az idősebb generációk iránti tiszteletét és 
megbecsülését.  
 

j) 2017. őszén folytatódtak a konzultációk a Tolna Megyei Önkormányzat 
„Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és 
éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című, 
(KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú) 30 millió forintos, európai uniós, 
vissza nem térítendő forrásból megvalósuló projektje keretében. A megyei 
önkormányzat, a házigazda települési önkormányzatok és a Dipol Csoport 
közreműködése által kilenc rendezvényre került sor. Mind az önkormányzati 
vezetők, mind pedig a szakértők a klímavédelem ügyének fontosságát 
hangsúlyozták. Novemberben szekszárdi záró konferenciával ér véget a 
rendezvénysorozat. Szeptember 7-én Tamásiban és Dunaföldváron, 13-án 
Dombóváron és Simontornyán, 21-én Gyönkön és Nagymányokon városi 
konferenciák, míg 14-én Tamásiban, október 5-én Dombóváron, 16-án pedig 
Szekszárdon járási workshopok kerültek megrendezésre. 
 

k) Több mint húsz éve áll fenn partnerség a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
németországi Bautzen járás között, amelynek vezetőit nagy örömmel fogadtam 
október 5-én. A küldöttség a nap folyamán Ozorára és Tamásiba is ellátogatott. 
Bautzen járás elnökét, Michael Harigot és kollégáit Ozorán már Ribányi József 
alelnök várta a Várkastélynál, melynek megtekintését követően egy közös 
látogatást is tettek a település Polgármesteri Hivatalában. Délután Tamásiban 
folytatódott a program, méghozzá a termálfürdő megtekintésével és Széles 
András alpolgármester perezentációjával, amelyben a város fejlesztéseit vázolta. 
 

l) Az idei évben jubilál a megyei honismereti egyesület, amely kiadványt jelentetett 
meg a 25. évforduló emlékére. Az egyesület októberi ünnepségén Ribányi József 
alelnök vett részt, aki a megye nevében köszöntötte a résztvevőket és emléklapot 
adott át a kollektívának.  
 

m) A Reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepségen 
vettem részt október 14-én, Decsen, ahová dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár is ellátogatott.  A program résztvevőit ünnepi istentisztelettel, 
szeretetvendégséggel és a reformáció, illetve Decs értékeivel várták. 
 

n) Településvezetők beszéltek a biztonság megteremtésének helyi szintű 
lehetőségeiről és gyakorlatáról a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács október 
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17-i ülésén, amelyet Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke nyitott meg. Az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András a települések 
biztonságának fenntartását helyezte előadása fókuszába. A tanácskozáson részt 
vett továbbá dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, és szép 
számmal képviseltették magukat a Tolna megyei hatóságok, önkormányzatok és 
civilek is. 
 

o) Elnöki szabadság 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 
2017. július 17. naptól 2017. július 21. napig, 2017. július 25-26. napokon, 2017. 
július 28. naptól 2017. augusztus 4. napig, 2017. augusztus 9. naptól 2017. 
augusztus 11. napig, 2017. augusztus 25. napján, 2017. október 3-4. napokon, 2017. 
október 10. napján, valamint 2017. október 12. napján voltam szabadságon.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (X. 
27.) 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 20/2017. (V. 26.), 
a 30/2017. (VI. 30.), a 38-39/2017. (VI. 30.), a 41/2017. (VI. 
30.), a 42/2017. (VI. 30.), a 43/2017. (VI. 30.), a 44/2017. 
(VI.30.) és a 45/2017. (VI. 30.) 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.   Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között 
történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

4.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDRFÜ Nkft. 
2017. március 17-i fordulónappal készült átalakulási 
dokumentációját, a DDRFÜ Nkft., a Baranya Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nkft., a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 
és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft. átalakulási 
vagyonmérlegeit és vagyonleltárait a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal megismerte és jóváhagyja. 

 
 
Szekszárd, 2017. október 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 elutasítva

2 Attala Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Attala település csapadékvíz elvezetése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

3 Bátaszék Város Önkormányzata TOP-1.1.3-15 Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

területén
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

5 Bonyhád Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

elvezetése döntésre vár

8 Bölcske Község Önkormányzata TOP-4.2.1-15 Bölcske Idősek Klubjának felújítása
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

9 Cikó Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15

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

területén döntésre vár

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

munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában döntésre vár

11 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Decs nagyközség bel- és külterületi vízrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

energetikai fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

naperőmű park telepítése Decsen. döntésre vár

14 Értény Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Értény Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

15 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-1.2.1-15 Fadd-Dombori strandok felújítása, fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

17 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségház létesítése Fadd Nagyközségben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

18 Gerjen Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben döntésre vár
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19 Gerjen Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Új egészségház kialakítása Gerjenben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

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

infrastrukturális hátterének megteremtése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

ütem döntésre vár

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

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

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

korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

28 Kajdacs Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kajdacson elutasítva

29 Kakasd Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztés Kakasdon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

30 Kakasd Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

31 Kakasd Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kakasdi óvoda felújítás és mini bölcsőde építés
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

33 Kisdorog Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

34 Kismányok Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Kismányok, Kossuth utcai földárok mederrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

35 Kisszékely Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő Óvoda nyitása elutasítva

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

támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel döntésre vár

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

fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik
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38 Koppányszántó Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 

Koppányszántón
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

39 Magyarkeszi Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Magyarkeszin
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

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

nagyközségben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

ütem
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

44 Nagydorog Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

fejlesztése döntésre vár

47 Nakoil Kft TOP-1.1.3-15 Agrárlogisztikai központ kialakítása Nakon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

50 Sióagárd Község Önkormányzata TOP-1.4.1-15 Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

bővítése, felújítása és eszközbeszerzés
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

53 Závod Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15 Závodi orvosi rendelő felújítása
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

54 Zomba Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15 Zomba belterületi vízrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik
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