
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 11-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. december 11. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 47/2017. (X. 27.) közgyűlési 

határozatával az Országos Területrendezési Terv módosításának 
véleményezése tárgyában döntött. 
A határozat kivonat a Miniszterelnökség részére megküldésre került. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 48/2017. (X. 27.) közgyűlési 
határozatával a Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú 
módosításának elfogadásáról döntött. 
A Tolna Megyei Önkormányzat módosított Integrált Területi Programja a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. november 28. napján elfogadásra 
került.  
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2017. (X. 27.) közgyűlési 
határozataival a Tolna Megyei Klímastratégia véleményezéséről döntött. 

 A közgyűlési tagok jegyzőkönyvbe foglalt észrevételei, javaslatai a 
Klímastratégiát készítő szakmai csoport részére megküldésre kerültek. A 
szakmai dokumentum társadalmasítása során az elfogadható javaslatok 
figyelembe vételre, beépítésre kerültek. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 52/2017. (X. 27.) és 53/2017. (X. 

27.) közgyűlési határozataival alapítványi támogatások odaítéléséről döntött. 
A határozat-kivonatok az érintett alapítvány részére megküldésre kerültek. A 
megítélt támogatási összegek átutalása megtörtént. 

 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 54/2017. (X. 27.) és 55/2017. (X. 

27.) 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. 
 
 
 
 
 



 
  

2

 
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 Megyei Területrendezési Terv módosítására támogatási kérelem 
benyújtása 
 
A megyei önkormányzatoknak az Országos Területrendezési Terv átfogó 
felülvizsgálatával párhuzamosan felül kell vizsgálniuk a megyei területrendezési 
terveket. A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. december 5. napján e tevékenység 
finanszírozására támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez bruttó 20 
millió Ft értékben. A támogatási kérelem önerőt nem igényel. A megvalósításra 2017. 
december 1. és 2018. december 31. között kerül sor. 
 
 

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

 
a) Nagymányokon és Szekszárdon képviseltette magát a Tolna Megyei 
Önkormányzat október 23-án, az 1956-os forradalom emléknapján. Karl Béla 
Polgármester Úr meghívására látogattam el a Nagymányoki Közművelődési 
Központba, ahol ünnepi beszédet mondtam. 
 
Ribányi József alelnök a megyeszékhely ünnepségén vett részt, amelyen Horváth 
István Országgyűlési Képviselő Úr szónokolt. 

 
b) Első világháborús hősök tiszteletére emelt emlékművet újítottak fel 
Szakadáton a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázati forrásból. 
Október 28-án került sor az ünnepélyes átadásra, melyen szintén mondtam ünnepi 
beszédet. 
 
A programon résztvevőket – köztük az egykori hősök még élő rokonait – Laszk 
Gábor polgármester köszöntötte, majd az emlékmű megáldására, koszorúzására és 
szentmisére került sor. 
 
c) A Pécsi Tudományegyetem egykori Illyés Gyula Kara előtt gyűltek össze 
november 6-án, hogy a névadó szobra előtt tisztelegjenek. A Tolna Megyei 
Önkormányzat képviseletében helyeztem el koszorút. A dékáni köszöntőt követően 
kari, illetve városi, megyei vezetők emlékeztek meg. 
 
d) Konferenciára hívta az önkormányzati tisztviselőket, közigazgatási 
szakembereket a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) és a 
Belügyminisztérium (BM) 2017. november 9-én. A KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-
00002 Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése projekt keretében 
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megszervezett Éves Társadalmasítási Konferenciát a Tolna megyei Tengelicen 
tartották meg.  

 
A MÖOSZ egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a megváltozott körülmények között 
megtalálja az ezeréves megyék lehetőségeit, jövőjét. Ebben a munkában kiváló 
partnerre leltünk a BM-ben. A MÖOSZ és a BM által lefolytatott program kiváló 
alkalmat kínált arra, hogy feltárjunk olyan területeket, amelyek módot biztosítanak a 
munkára a megyei önkormányzatok számára az elkövetkező időszakban. 
 
e) Idén utolsó alkalommal egy rendhagyó fórumra hívta vendégeit a Tolna 
Megyei Bűnmegelőzési Tanács november 10-én a Vármegyeháza dísztermébe. Dr. 
Gábor Ferenc, a Tolna Megyei Közgyűlés főjegyzője képviselte a szervezetünket. 
Soczó László bv. ezredes, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka a büntetés-végrehajtás helyéről és szerepéről számolt be a 
bűnmegelőzés rendszerében. Ezt követően Dr. Fenyvesi Csaba, a PTE ÁJK Büntető 
és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense a kriminalisztika elméletét és 
gyakorlatát mutatta be a maláj repülőgép 2014-es rejtélyes eltűnésének 
elemzésével. 
 
A több éve működő tanács munkájában egyre többen vesznek részt, ezért időnként 
sort kell keríteni olyan alkalmakra, ahol egy szélesebb kör is meghallgathatja az 
aktuális jelenségekről szóló előadásokat, elmondhatják véleményüket. Ez az első 
alkalom volt, de a megyei önkormányzat támogatja és a jövőben is teret ad a hasonló 
események megtartására.  
 
f) A Tolna megyében szervezte meg IV. Országos Hon- és Népismereti 
Konferenciáját november 17. és 19. között a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület, melynél fővédnökséget vállaltam. Dr. Gesztesi Enikő, a megyei 
honismereti egyesület elnöke osztotta meg a rendezvényre érkezett 
pedagógusokkal, és hallgatókkal többek között a szekszárdi Garay János 
Gimnáziumban működő honismereti szakkör hagyományaink, múltunk és értékeink 
megismeréséért folyó elkötelezett munkáját. 
 
g) November 15-én ülésezett a Tolna Megyei Értéktár Bizottság. Összesen hét 
települési értéktár bizottság 50 felterjesztéséről döntöttek, melynek eredményeként 
újabb kilenc értékkel gyarapodott a megyei értéktár. 
 
h) Közművelődési szakmai napot tartott a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 
november 23-án Szekszárdon. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális 
Államtitkárságával közösen szervezett konferenciára a megyei önkormányzat is 
meghívást kapott. Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző köszöntötte a közművelődés 
területén dolgozó szakembereket, akik nélkül a megye települései csendesek, 
kihaltak és embertelenek lennének; munkájuk által épülnek igazán a helyi 
közösségek. Halmai-Nagy Róbert minisztériumi vezetőként visszatérve tartott 
előadást a szakterületet érintő jogszabályi változásokról. 
 
i) Szinte teljes egészében – fűtéskorszerűsítéssel, elektromos hálózattal, 
hőszigeteléssel, nyílászáró- és tetőcserével, eszközökkel – újult meg a Szedresi 
Bezerédj Amália Óvoda. A helyi önkormányzatnak több mint 138 millió forintot ítéltek 
meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből. November 23-án 
az óvoda ünnepélyes átadásán a Tolna Megyei Önkormányzat részéről dr. Gábor 
Ferenc megyei főjegyző köszöntötte a résztvevőket, Kovács János polgármester és 
Horváth István országgyűlési képviselővel egyetemben.  
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j) Záró akkordjához ért a Tolna Megyei Klímastratégia megalkotásának 
folyamata, a dokumentum bemutatására a Vármegyeháza dísztermében került sor 
november 30-án. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral 
egyetemben köszöntöttem a résztvevőket, majd a szakértő Zöldtárs Alapítvány és a 
Dipol Csoport vázolta a stratégiát.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 30 millió forintos KEHOP projektje keretében 
klímastratégiai konferenciákat, workshopokat tartottak a megye valamennyi 
járásában, hogy a klímaváltozással összefüggő véleményeket, tapasztalatokat 
összegezzék. A klímastratégia mintegy 20 oldalas rövidített verziója is elkészült, 
amelyben szerepel a megye jövőképe, célkitűzései és szemléletformálási 
intézkedései. 
 
k) A mérnöktársadalom számára nagy kihívást jelentő Paks II. beruházásról és a 
Sió projektről szerezhettek hasznos ismereteket a Tolna Megyei Mérnöknap 
résztvevői december 1-jén Szekszárdon, a Művészetek Házában. 
 
Köszöntőmben elmondtam, a megye készül a fejlesztésekre, melyek 
megvalósításához óriási szükség van a szakmai háttér megteremtésére. A Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Programban a Sió projekt megvalósítására is 
jelentős pénzforrás áll rendelkezésre. 
 
Sulyok Balázs, megyei főépítész, a Tolna Megyei Önkormányzat a Sió projektjéről 
adott tájékoztatásában tudatta, a TOP-ban a Sió komplex turisztikai fejlesztése 
valósul meg a csatorna Tolna megyei szakaszán. A projekt célja a vízi-, és 
kerékpáros turizmus fejlesztése, illetve, hogy a balatoni turizmus alternatívájaként 
szolgáljon. 
 
l) Illés Katalin, a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem képviselő 
tagja az Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján 2017. október 31. napjával lemondott 
bizottsági tagságáról. 

 
m) Elnöki szabadság 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2017. 
november 22-24. napokon voltam szabadságon.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (XII. 
11.) 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 47/2017. (X. 27.), 
48/2017. (X. 27.), az 51/2017. (X. 27.), az 52/2017. (X. 27.), az 
53/2017. (X. 27.), az 54/2017. (X. 27.) és az 55/2017. (X. 27.) 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  



 
  

5

 
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. 

 
Szekszárd, 2017. december 4. 

 
 
 
   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 elutasítva

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 elutasítva

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 elutasítva

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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1. számú melléklet

Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció kódja Támogatási kérelem címe Aktuális munkafázis

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 elutasítva

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 elutasítva

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 elutasítva

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
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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

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 elutasítva

41 Medina Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Csapadékvíz elvezetés Medina településen elutasítva

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 elutasítva

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 elutasítva

49 Sárpilis Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés elutasítva

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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