
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. szeptember 20-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. 

 
2018. szeptember 20. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2018. (V. 29.) közgyűlési 

határozatával a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására 
vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött. 
A támogatási kérelemben foglalt összeget támogatói okirattal jóváhagyták. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32/2018. (V. 29.) közgyűlési 
határozatával Tolna megye (Magyarország) és Hargita megye (Románia) közti 
partnerkapcsolat létrehozásáról döntött. 

 Az együttműködési megállapodás aláírására 2018. szeptember 2. napján 
Kölesden került sor. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36/2018. (VI. 26.) közgyűlési 

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

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37/2018. (VI. 26.) közgyűlési 

határozatával megyei kitüntetések odaítéléséről döntött. 
 A kitüntetések 2018. szeptember 1. napján a megyenapon átadásra kerültek a 

díjazottaknak. 
 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 39/2018. (VII. 23.), 40/2018. (VII. 

23.) 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. 
 
 

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

 
a) Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző hivatalában fogadta Decsről – családja 

kíséretében – Görcsös Ákost, aki "Tolna Megye Talentuma" lett az idén, csak 
nem tudott részt venni az ünnepélyes díjátadón, így június végén vehette át a 
címmel járó jutalmat.  
 

b) Kismányokon betonburkolatot kapott a Kossuth utcai vízelvezető árok, amelyet 21 
millió forintos TOP forrásból valósítottak meg. A július eleji átadón beszédet 
mondott Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke. Szavai szerint a 
települések modernizációjával élhető vidék és rendezett környezet alakítható ki 
megyeszerte.  
 

c) 1000 szálon kötődik egymáshoz Alsónyék és Bátaszék, s ennek tükrében 1001.-
nek számít a két település között épülő kerékpárút – hangoztatta július 5-i 
beszédében Dózsa-Pál Tibor alsónyéki polgármester. A településvezető Bátaszéki 
kollegájával, Bozsolik Róberttel, valamint Fehérvári Tamással, a Tolna Megyei 
Közgyűlés elnökével leplezte le a város határában elhelyezett alapkövet, amely a 
TOP-os forrásból készülő kerékpárút beruházás kezdetét szimbolizálja. A falu 277 
millió forintos projektjének köszönhetően épül egy kilométer hosszúságú bicikliút. 
 

d) Tolna megyei delegáció járt Hargita megyében július első hétvégéjén. A 
látogatásra a Hargita és Tolna megye között kialakuló testvérkapcsolat miatt került 
sor. A küldöttségben többek között Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár és Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök vett részt. A hétvégén 
zajlott Csíkszeredán az Ezer Székely Leány Napja fesztivál is, melyen Fehérvári 
Tamás köszöntötte a külhoni magyarságot. Beszédében kiemelte: Tolna és 
Hargita között különös kapcsolat áll fenn. A székelységre való tekintettel nem 
csupán közös kulturális gyökerek, hanem annál több, testvérség köti össze a két 
vidék közösségét - hangsúlyozta az elnök.  
 

e) Július 12-én a TOP forrásokból megvalósuló kerékpárutas projektekről esett szó 
Kölesden, a Potápi Árpád, Fehérvári Tamás és Berényi István által megtartott 
sajtótájékoztatón. A községben 203 millió forintos kerékpárút-fejlesztés indul, 
melynek eredményeként több mint két kilométer hosszú bicikliút épül. Fehérvári 
Tamás a TOP forrásokból Tolna megyében megvalósuló, nem turisztikai célú 
kerékpárút-fejlesztéseket összegezte, melyből kiderült: a megyében 35,4 kilométer 
hosszúságban, közel 2,4 milliárd forintból, 12 települést érintően fejlesztik a 
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kétkerekű közlekedést. Ezen kívül a Sió projekt is magában foglal hasonló jellegű 
beruházásokat. 
 

f) Ribányi József alelnök látogatott Döbröközre július végén, ahol a 20 milliós TOP 
forrásból megújult orvosi rendelőt adták át. 
  

g) Hagyományos megemlékezést tartott augusztus 17-én a Tolna Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság Kölesd határában. A „Bartal- szobornál” összegyűlteket 
Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. Beszédében – 
akár az ifjú Bartal György szülei fiukat – óvatosságra intett minden közlekedőt, 
hiszen az emberi életnél nincs fontosabb érték. Az alelnök dr. Kovács Zoltánnal, a 
Bizottság elnökével közösen helyezett el koszorút az emlékmű alatt.  
 

h) Örömteli hírrel érkezett Nagymányokra a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke. 
Fehérvári Tamás az augusztus 18-i Városnap alkalmából látogatott 
Nagymányokra és bejelentette: 695 millió forintos TOP (Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program) forrás jutott a közösségnek. Ebből a 
pénzből újították fel például az óvodát is, melynek ünnepélyes átadásával kezdetét 
vette a rendezvény. A Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint az Őszikék Szociális 
Intézmény energetikai felújítására is futotta a 130 millió forintos összegből, 
amelyet az önkormányzati épületek korszerűsítésére szántak. A nap folyamán 
átadták a szintén TOP-os pénzből kialakított helyi piacot, melyre 70 millió forintot 
nyertek. Az Város 415 milliót a Városközpont melletti barnamezős terület 
rekultivációjára, 80 milliót pedig az iparterület alapinfrastruktúrájának és 
elérhetőségének fejlesztésére fordíthat.  
 

i) Augusztus végén – Naszvadi Balázs osztályvezető részvételével - ünnepélyesen 
átadták a felújított, Kaposszekcsőt is ellátó orvosi rendelőt, amely több mint 17 
millió forint uniós támogatásból újult meg. Csikóstőttős önkormányzata az 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra pályázott, 
és a támogató döntésnek köszönhetően került sor a korszerűsítésre.  
 

j) Átadták az Attalai Aprók Háza Óvodát augusztus végén, mely alkalommal 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke látogatott a településre.  Az 
elnökkel közösen Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gelencsér István 
településvezető, valamint Naszvadi Balázs, a megyei önkormányzat terület- és 
vidékfejlesztési osztályvezetője vágta át a szalagot az korszerűsített épület előtt, 
melyre 107 milliós TOP forrás jutott.   
 

k) Hagyományos megyenapi ünnepi közgyűlésre került sor szeptember 1-jén, 
Kakasdon. A település ikonikus, Makovecz Imre által tervezett faluházának 
átadásával vette kezdetét a program, majd az épületben ünnepi közgyűlés 
keretében, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel adta át a 
megyei kitüntető díjakat Fehérvári Tamás elnök. A megyenap a falunapi 
ünnepséggel egyetemben számos kulturális programot kínált a délután folyamán 
is.  
 

l) Szeptember 2-án, a kölesdi kismegyeháza udvarán ünnepélyes keretek között 
kötött testvérmegyei együttműködési megállapodást Hargita és Tolna megye 
képviseletében Borboly Csaba és Fehérvári Tamás.  
 

m) A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának 2018/2019-es tanévet megnyitó 
ünnepségén vett részt Ribányi József alelnök, köszöntve az első éves 
egyetemistákat. 
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n) Döbrököz a Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítására nyert több mint 

84 millió forintnyi TOP forrást. A beruházás szeptember eleji átadásán részt vett 
Fehérvári Tamás is, aki hangsúlyozta, hogy a kis falvaknak lehetőségeket kell 
teremteni a boldogulásra.  
 

o) Dalmandon szeptember elején került sor a 44 millió forintos TOP forrásból felújított 
egészségügyi intézmény átadására, melyen Fehérvári Tamás személyesen 
gratulált Dalmand polgármesterének. 
 

p) Szeptember 11-én ült össze a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács, ahol a 
résztvevők a gyermek- és fiatalkorúak problémáiról hallhattak előadásokat. 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
köszöntötte a megjelenteket és kiemelte, mennyire fontosak azok a párbeszédek, 
alkalmak, melyek során a megye lakosságának biztonságérzetét növelő 
programok, együttműködések jönnek létre.  
 

q) Elnöki szabadság 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 
2018. július 16. naptól 2018. július 20. napig, 2018. július 25-27. napokon, 2018. 
augusztus 1. naptól 2018. augusztus 3. napig, 2018. augusztus 6. naptól 2018. 
augusztus 10. napig voltam szabadságon.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2018. (IX. 
20.) 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 27/2018. (V. 29.), 
a 32/2018. (V. 29.), a 36/2018. (VI. 26.), a 37/2018. (VI. 26.), a 
39-40/2018. (VII. 23.) 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. 
 

Szekszárd, 2018. szeptember 14. 
 
 
   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 elutasítva

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 elutasítva

11 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP‐1.1.1‐16
A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása,

munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában
támogatásban részesült, 
szerződéskötés alatt

12 Decs Nagyközség Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Decs nagyközség bel‐ és külterületi vízrendezése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

energetikai fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

naperőmű park telepítése Decsen. elutasítva

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

szerződéssel rendelkezik
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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
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

17 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Fadd Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése elutasítva

18 Fadd Nagyközség Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Egészségház létesítése Fadd Nagyközségben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

19 Gerjen Község Önkormányzata TOP‐1.4.1‐15 Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

20 Gerjen Község Önkormányzata TOP‐4.1.1‐15 Új egészségház kialakítása Gerjenben
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

fejlesztése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

22 Györköny Község Önkormányzata TOP‐2.1.3‐15 Györköny település csapadékvíz elvezetése elutasítva

23 Györköny Község Önkormányzata TOP‐3.1.1‐15 Györköny ‐ Paks kerékpárút építése elutasítva

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

infrastrukturális hátterének megteremtése
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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

ütem 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 elutasítva
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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
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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
hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkezik

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
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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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