
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. május 29-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. 

 
2018. május 29. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2018. (II. 9.) és a 8/2018. (II. 

9.) közgyűlési határozataival jóváhagyta a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, valamint a Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő 2018. évi feladat-
ellátási szerződéseket. 

 A feladat-ellátási szerződések felek általi aláírása 2018. február 14. napján 
 megtörtént. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2018. (II. 9.) közgyűlési 
 határozatával a Pannon Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozásról 
 döntött. 
 A határozat kivonat a Társulás elnökének megküldésre került, azonban az 
 előterjesztés elkészítéséig nem kaptunk értesítést arról, hogy a csatlakozást a 
 Külgazdasági és Külügyminisztérium engedélyezte e. 
 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2018. (II. 9.) közgyűlési 
 határozatával a Magyar Kormány támogatásáról döntött a magyar emberek 
 biztonságának megteremtése érdekében történő érdekérvényesítési 
 tevékenysége kapcsán. 
 A határozat kivonat a Kormány részére megküldésre került. 
 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2018. (II. 9.) közgyűlési 
 határozatával a TOP felhívása keretében benyújtott támogatási kérelem 
 vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi 
 szereplő általi jóváhagyása tárgyában döntött. 
 A határozat kivonat az Irányító Hatóság részére megküldésre került. 
 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23/2018. (IV. 20.) közgyűlési 
 határozatával a Tolna megyei Integrált Területi Program 3. számú 
 módosításának elfogadásáról döntött. 
 A határozat kivonat a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldésre 
 került. 
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6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2018. (IV. 20.) közgyűlési 
 határozatával bírósági ülnököt választott a Szekszárdi Törvényszékre.  
 A határozat kivonat a Törvényszék elnöke és az érintett részére megküldésre 
 került. 
 

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. Tájékoztató a KEHOP pályázat végrehajtásáról, a Tolna Megyei 

Klímastratégiáról 
 
A Megyei Közgyűlés 2018. február 9-én tárgyalta utoljára a projekttel kapcsolatos 
tájékoztatót, melynek keretében megismerte és jóváhagyta a Tolna Megyei 
Klímastratégiát. Az azóta eltelt időszakban 2 mérföldkő teljesítése történt meg: a 
stratégia elfogadására vonatkozó 4. sz. mérföldkő 2018. 03. 31-én, valamint a projekt 
fizikai zárására vonatkozó 5. sz. mérföldkő 2018. április 30-án.  
A mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók, időközi kifizetési igénylések, 
illetve a projekt pénzügyi záró kifizetési igénylésének benyújtása megtörtént.  
 
3. Együttműködési megállapodás a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetségével 
 
A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége együttműködési szándékával 
kereste meg a Megyei Önkormányzatot a települések közbiztonsága, közrendje és 
közlekedési biztonságának emelése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 
növelése céljából. Az együttműködési megállapodást 2018. március 3. napján 
Dunaföldváron az évértékelő közgyűlésen Ribányi József alelnök úr írta alá. 

 
 

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

 
a) A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület nyerte el az idén az Év 

Tolna Megyei Civil Szervezete díjat, míg a Bazsonyi Arany Mecénás díjat a 
tolnai Fastron Hungária Kft. kapta meg. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete 
pályázat különdíjasa a Szedresi Sziget Egyesület és a Bárka Művészeti 
Szalon lett. A díjakat február elsején ünnepélyes keretek között adta át 12. 
alkalommal a Tolna Megyei Önkormányzat a Vármegyeházán, a Civilek Napja 
alkalmából, a rendezvényen beszédet mondtam. 
 

b) Nyolcvan diák részvételével tartotta meg „Értékhangoló” elnevezésű 
rendezvényeit a Tolna Megyei Önkormányzat február 20-21-én, a kölesdi 
Kismegyeházán. A megye fiatal korosztálynak szervezett programja a helyi és 
megyei értékek, illetve a hungarikumok megismerését szolgálja. Ribányi 
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József alelnök úrral mindkét nap részt vettünk a programon és köszöntöttük az 
ifjú értékőrzőket. Hangsúlyoztuk, hogy a körülöttünk lévő kincsek 
megismerése által szorosabb kötődés alakulhat ki szülőföldünkhöz. 
 

c) Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző Kajdacson mondott ünnepi beszédet, az 
1848-as szabadságharc kapcsán tartott megemlékezésen, március 14-én. 
 

d) Hatodik alkalommal rendezte meg a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat a megyei roma napot, március 24-én. A vendégeket Orsós 
László, az önkormányzat elnöke mellett én is köszöntöttem. Járóka Lívia, az 
Európai Parlament alelnöke tartott fórumot, majd kulturális műsorok és a 
gasztronómiai élmények játszották a főszerepet az eseményen, melyre Süli 
János miniszter és Horváth István államtitkár is ellátogatott. 
 

e) Polgári Védelmi Munkaműhely elnevezésű szakmai napon vettem részt 
március 26-án a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szervezésében a Babits Mihály Kulturális Központban. A nap folyamán 
elsősorban polgári védelmi szakterületi témákat, megyei szinten alkalmazható, 
jól működő gyakorlatokat dolgoztak fel az előadók különböző témakörökben. A 
rendezvény résztvevőit köszöntöttem. 
 

f) Közösségi ház avatásán vettem részt március 29-én Alsóhetényben. 

 
g) Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó érkezett Szekszárdra március 

29-én a Sportért Felelős Államtitkárság képviseletében, hogy az elmúlt 
időszak sportfejlesztéseiről, sportsikereiről számoljon be. A Vármegyeházán a 
megyei sportélet számos szereplője megjelent, közöttük edzők, egyesületi 
vezetők, testnevelők, mecénások és települési vezetők - őket Ribányi József, 
a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. 
 

h) Április 10-én a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács a Közlekedéstudományi 
Egyesülettel közös rendezvényre hívta az érdeklődőket, ahol az előadók a 
közlekedésbiztonság kérdéskörét különböző szempontok alapján közelítették 
meg. A konferencia résztvevői megismerhették az úthálózat jellemzőit, a 
rendészeti intézkedések közlekedés biztonságára gyakorolt hatását, vagy a 
gyalogos átkelőhelyek biztonságával kapcsolatos sajátosságokat. A 
rendezvényen Ribányi József alelnök úr képviselte a megyei önkormányzatot. 
 

i) Gyönkön vettem részt április 23-án a Kincses Tolna Megye Értékhangoló 
Vetélkedőn, ahol örömmel tapasztaltam, hogy az ifjúság bekapcsolódik az 
értékgyűjtő munkába. A két napos versenyen a megye általános és 
középiskolás diákjai bizonyították, hogy az ősz óta tartó felkészülés nem volt 
hiábavaló, és számos megyei értéket, illetve hungarikumot ismernek. A 
vetélkedő győzteseit elismerésben részesítettem. 
 

j) Április 30-án zárult a Tolna Megyei Önkormányzat másfél éves projektje, 
melynek keretében kidolgozták a Tolna Megyei Klímastratégiát, és 
meghatározták a megye elkövetkezendő évtizedeit. A 30 millió forintos vissza 
nem térítendő európai uniós támogatás a klímavédelmet érintő célkitűzések, 
intézkedési tervek és elvégzendő feladatok meghatározását szolgálta. 
 

k) A Tolna Megyei Önkormányzat évről-évre kifejezi elismerését a rendőrök 
kiemelkedő szolgálatáért. Idén Ribányi József, a közgyűlés alelnöke Szabó 
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Csaba rendőrfőkapitánnyal adta át a megye díját az év rendőreinek május 
másodikán. 
 

l) Május hetedikén mesével, rajzzal, sportolással emlékeztek Lázár Ervinre 
születésének évfordulóján Pálfán és Sárszentlőrincen. A hagyományos 
program ezúttal beágyazódott a megye TOP 5.3.1 azonosítószámú, 8 
település értékeire épülő, identitás erősítését célzó projektjébe. Az emléknapot 
Pálfán Ribányi József, megyei közgyűlési alelnök és Horváth Imre 
polgármester, míg Sárszentlőrincen Süli János miniszter és Demény Károly 
polgármester nyitotta meg. Ők köszöntötték a Lázár család jelenlévő tagjait is. 
 

m) Mellékutak és négy kishíd felújítását végzi el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei forrásaiból – 
derült ki a Közút és a Tolna Megyei Önkormányzat vezetőinek közös, 
szekszárdi sajtótájékoztatóján május 9-én Becze Szabolcs igazgató úrral a két 
szerv szakmai együttműködésén alapuló projekteket vettük sorra. Becze 
Szabolcs bemutatta, mely tíz projektet (útszakaszt) érinti a közel 20 
kilométeres mellék-, összekötő-, és bekötőút fejlesztés. A megyei 
önkormányzat által koordinált TOP forrás e tíz szakasz, illetve a kishidak 
esetében 1,763 milliárd forintot jelent. Pincehelyen, Kaposszekcső és Jágónak 
között, valamint Domborinál és Tolnán már megkezdődtek a munkálatok. 
 

n) Ribányi József alelnök vett részt május 11-én a Katasztrófavédelem megyei 
eredményhirdető eseményén, amelyet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
alkotói pályázata kapcsán rendeztek. A Tolna Megyei Önkormányzat örömmel 
támogatta az ifjú tehetségek ügyét. 
 

o) Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző köszöntötte a Tolna Megyei 
Bűnmegelőzési Tanács május 15-i konferenciájának részvevőit, akik a roma 
fiatalok esélyeivel kapcsolatos tematikus napon vettek részt. Mint elmondta: a 
bűnmegelőzési tanács áll a megyei önkormányzat és a megyei rendőr-
főkapitányság partnerségének metszéspontjában. A fórum felélesztése és 
felkarolása olyannyira sikeres, hogy a megyehatárokon túl mintaprojektként 
tekintenek rá. Mindez annak köszönhető, hogy a tanács által szervezett 
előadás-sorozatok színvonalasak, és sokan dolgoznak áldozatosan a fórum 
működtetéséért. 
 

p) Pályázatot nyújtottunk be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására kiírt HUNG-2018 felhívásra. A pályázat keretében a 
www.kincsestolnamegye.hu értéktári honlap fejlesztését, valamint Hargita és 
Tolna megye értéktári együttműködésének támogatását tervezzük. A pályázat 
nem igényel önerőt. 
 

q) Elnöki szabadság 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2018. 
március 1-2., 12-13., 19-21. napokon, március 23., 27. és 29. napján, valamint április 
9-13. és 25-27. napokon, továbbá május 10-11. napokon és május 18. napján 
szabadságon voltam.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2018. (V. 29.) 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 6/2018. (II. 
9.), a 8/2018. (II. 9.), a 20/2018. (II. 9.), a 21/2018. (II. 9.), 
a 22/2018. (II. 9.), a 23/2018. (IV. 20.) és a 24/2018. (IV. 
20.) 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, 2018. 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 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
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1. számú melléklet

Sorszám Önkormányzat megnevezése Konstrukció kódja Támogatási kérelem címe Aktuális munkafázis

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
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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‐3.2.1‐15
Izmény Község Önkormányzata Sportöltözőjének energetikai 

korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

27 Kajdacs Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kajdacson elutasítva

28 Kakasd Község Önkormányzata TOP‐3.1.1‐15 Kerékpárút fejlesztés Kakasdon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

29 Kakasd Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

30 Kakasd Község Önkormányzata TOP‐1.4.1‐15 Kakasdi óvoda felújítás és mini bölcsőde építés
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

31 Kakasd Község Önkormányzata TOP‐3.2.1‐15 Kakasdi általános iskola felújítása döntésre vár

32 Kisdorog Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

33 Kismányok Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Kismányok, Kossuth utcai földárok mederrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik
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34 Kisszékely Község Önkormányzata TOP‐1.4.1‐15 Kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő Óvoda nyitása elutasítva

35 Kisvejke Község Önkormányzata TOP‐1.1.3‐15
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár‐logisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

36 Koppányszántó Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15
Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó 

fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

37 Koppányszántó Község Önkormányzata TOP‐3.2.1‐15
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 

Koppányszántón
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

38 Magyarkeszi Község Önkormányzata TOP‐3.2.1‐15 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Magyarkeszin
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

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

41 Nagydorog Nagyközség Önkormányzata TOP‐1.1.3‐15
Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog 

nagyközségben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

42 Nagydorog Nagyközség Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15
Belterületi csapadékvíz‐elvezető rendszer rekonstrukciója I. 

ütem
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

43 Nagydorog Nagyközség Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

44 Nagykónyi Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Nagykónyi Község csapadékvíz elvezetésének megoldása elutasítva

45 Nagykónyi és Regöly Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15
Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapellátások 

fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

46 Nakoil Kft TOP‐1.1.3‐15 Agrárlogisztikai központ kialakítása Nakon
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

47 Őcsény Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Sárköz belvízrendezése ‐ Őcsény I. ütem elutasítva

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

49 Sióagárd Község Önkormányzata TOP‐1.4.1‐15 Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

50 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
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51 Váralja Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15
Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének 

korszerűsítése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

52 Závod Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Závodi orvosi rendelő felújítása
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

53 Zomba Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Zomba belterületi vízrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

4/4


	Előterjesztés_lejart_hatarideju_05_29
	Melléklet_aláírt konzorciumik_előterjesztéshez_2018.05.29

