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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 3. számú 
napirendi pontja 
 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről 
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Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
I. 

 
2020. június 19. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2020. (II. 14.) közgyűlési 
határozatával a Tolna megyei Integrált Területi Program 6. számú 
módosításának elfogadásáról döntött. 
A határozat kivonat a Pénzügyminisztérium részére megküldésre került. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2020. (II. 14.) és a 9/2020. (II. 
14.) közgyűlési határozataival jóváhagyta a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, valamint a TMFÜ Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő 2020. évi feladat-
ellátási szerződéseket. 

 A feladat-ellátási szerződések felek általi aláírása 2020. február 20. napján 
megtörtént. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2020. (II. 14.) közgyűlési 
határozatával döntött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló 
vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről. 
Az ingatlan MNV Zrt. részére történő átadására 2020. június 4. napján került 
sor. A pénzügyi elszámolás folyamatban van. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2020. (II. 14.) közgyűlési 

határozataival 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 16/2020. (II. 14.) közgyűlési 

határozatával a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített 
közbeszerzési tervének elfogadásáról döntött. 

 Az éves összesített közbeszerzési terv a Tolna Megyei Önkormányzat 
honlapján, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétételre 
került. 
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II. 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiakban számolok be. 
 
1. Konzorciumi megállapodások 
 
Az előző közgyűlések alkalmával az előterjesztés mellékleteként rövid tájékoztatást 
adtunk 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. 
 
Tekintettel arra, hogy az utolsó - 2020. február 14. napi - soros ülés óta eltelt időben 
a táblázat tartalmában változás nem történt, így a korábbi táblázat ismételten nem 
kerül csatolásra jelen előterjesztéshez. 
 
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatói döntéssel 

rendelkező pályázatai 
 
Az előző közgyűlések alkalmával az előterjesztés mellékleteként tájékoztatást adtunk 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program konstrukcióira benyújtott, az 
előterjesztés elkészítésének időpontjáig támogatói döntéssel rendelkező Tolna 
megyei pályázatokról. 
 
Tekintettel arra, hogy az utolsó - 2020. február 14. napi - soros ülés óta eltelt időben 
a táblázat tartalmában változás nem történt, így a korábbi táblázat ismételten nem 
kerül csatolásra jelen előterjesztéshez. 
 
3. Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. novemberében az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” című fejezeti 
kezelésű előirányzata terhére, a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása 
címén nyújtott be 20 millió forint összegű egyedi támogatási kérelmet. 
 
A megítélt támogatásból Generációk és hagyományok címmel hét kistelepülésen 
(Kajdacs, Váralja, Nagymányok, Gyönk, Csikóstőttős, Harc, Regöly) szervezünk egy 
program sorozatot. A koronavírus járvány miatt többször kellett az időpontokat 
módosítani, jelen állás szerint 2020. nyarán és őszi időszakában tervezzük ezen 
programok megvalósítását. 
 
 
4. A koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel hozott 

Elnöki döntések a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási 
kérelmek vonatkozásában 

 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 57/A. § (1) és (2) bekezdése 
alapján a területi kiválasztási rendszerben meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívásaira 
beérkezett támogatási kérelmek elbírálására a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatóságát (a továbbiakban: IH) irányító, a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Döntés-előkészítő 



 
  

3

Bizottságot (továbbiakban: DEB) állított fel. A Kormányrendelet 57/A. § (4) 
bekezdése szerint a területi szereplő által delegált tag a DEB-ben a területi 
szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli. A Tolna 
Megyei Közgyűlés ezen hatáskörét a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Bizottságra ruházta át.  
 
2017. évben a Kormányrendelet 64. §-a a (4) bekezdéssel egészült ki, amely 
alapján a DEB döntési javaslatot az IH megküldi a területi szereplő részére 
egyetértés céljából. 
 
A Kormányrendelet 65. § (1.a) bekezdése szerint csak akkor hozható támogatási 
döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan 
formában egyetértett. A területi szereplő egyetértésének hiányában az adott 
támogatási kérelem/kérelmek újraértékelésére kerül sor. 
 
Az IH 2020. április 29-én fentiek alapján a Tolna Megyei Közgyűlés egyetértését 
kérte az alábbi felhívásokra benyújtott pályázatokról:  
TOP-1.1.1-16 “Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 
TOP-1.2.1-15 “Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” 
TOP-1.3.1-16 “Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” 
TOP-2.1.3-15 “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
TOP-2.1.3-16 “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
TOP-3.2.1-16 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”. 
 
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdését, amely értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.” 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által 2020. március 27. napján közösen 
kiadott állásfoglalás értelmében a képviselő-testület ülésének összehívására 
veszélyhelyzetben nincs lehetőség, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. 
 
Erre tekintettel nem került sor a Közgyűlés összehívására, a területi szereplő 
véleményét az egyes támogatási kérelmek támogathatóságáról nem a Közgyűlés 
adta meg, hanem a fenti jogszabályok alapján, a Közgyűlés korábbi gyakorlatát 
követve magam hoztam meg a döntést. 
 
Az összesített DEB döntési javaslat 40 támogatási kérelmet támogatásra javasolt, 
amellyel egyetértettem. 2 támogatási kérelem vonatkozásában viszont a DEB 
elutasító döntési javaslatot fogalmazott meg, amellyel nem értettem egyet, hanem 
támogatásra javasoltam a projekteket és ezek vonatkozásában újraértékelést 
kértem.  
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Az elnöki határozatok (2/2020. (V.4.) és 3/2020. (V.4.) határozatok) az IH részére 
megküldésre kerültek. 
 
 

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

 
a) A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az 

Önkormányzatnál és a Hivatalnál 2020. március 17. napjától 2020. május 
17. napjáig otthoni munkavégzés került elrendelésre ügyeleti rendszer 
tartása mellett. A feladatok hatékony ellátása ez idő alatt is biztosított volt, 
a határidők maradéktalanul betartásra kerültek.  
 

b) Bogyiszlón vettem részt február 28-án a "Holt-Duna revitalizációja és 
strand megújítása" című projekt átadó ünnepségén. A 140 millió forintos 
fejlesztés TOP forrásból valósult meg, fő célja pedig a Duna holtág aktív 
turizmusra, fürdőzésre való alkalmassá tétele, valamint a kapcsolódó 
zöldfelületek esztétikus és funkcionális kialakítása. 

 
c) Március 10-én tartotta rendes ülését a Tolna Megyei Bűnmegelőzési 

Tanács, ahol tájékoztatást adtak az illetékes vezetők a megye elmúlt évi 
bűnügyi helyzetéről. Ugyanakkor ez volt az öt éve alakult tanács jubileumi, 
25. ülése. A megjelenteket Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke 
köszöntötte, aki egyebek közt azt hangsúlyozta, ha nem is látványos, de 
annál hatékonyabb a bűnmegelőzési tanács tevékenysége. 

 
d) Tamásiban átadták a Sportok Házát, ahova március 11-én személyesen 

látogattam el, hogy gratuláljak a TOP projekt megvalósulásához. 
 

e) Március végén online kampányt folytattunk a közösségi médiában a Tolna 
megyei települések felkeresésével, átadva a legfontosabb üzenetet: 
maradjon otthon mindenki a koronavírus-járvány idején! 

 
f) Két sikeres TOP projekthez kapcsolódó eseményre került sor május 19-én, 

Bonyhádon és Kölesden. A völgységi város ipari parkot létesít, így a helyi 
önkormányzat alapkőletételi ünnepséget szervezett. Kölesd község pedig 
a szomszédos Kistormással összekötő kerékpárutat tervezi megvalósítani 
–sajtótájékoztató keretében adták át a munkaterületet. A megyei 
önkormányzatot Orbán Attila alelnök képviselte mindkét programon, 
melyeken a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János is részt 
vett. 

 
g) Május 25-én és 26-án alelnök úr személyesen adta át a Kincses Tolna 

Megye Értékvetélkedő győztes csapatainak az emléklapokat és 
ajándékokat. Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány miatt a vetélkedő 
személyes részvétellel zajló döntőjét nem tudta a megye megtartani, a 
beérkezett elődöntős feladatok alapján hirdettünk eredményt. 

 
h) A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én egy online konferencián 

vettem részt alelnök úrral Hargita megye meghívására. A video 
bejelentkezés során támogatásunkat fejeztük ki testvérmegyénk és 
valamennyi külhoni magyar irányába. 
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i) Június 4-én személyes megemlékezéseken is részt vettünk alelnök úrral 
több településen, köztük Várdombon, Dunaföldváron és Dombóváron.  

 
j) Június 16-án a bátaszéki agrárlogisztikai központ avatóünnepségén vett 

részt alelnök úr, melyet egy sikeres TOP pályázatnak köszönhetően 
valósítottak meg.  

 
k) Elnöki szabadság 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2020. 
február 3. óta 2020.03.12-13. napokon, 2020.05.19. napon, 2020.06.08-12. napokon, 
valamint 2020.06.18-19. napokon voltam szabadságon. 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (VI. 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 a 2/2020. (II. 
14.), 7/2020. (II. 14.), a 9/2020. (II. 14.), a 10/2020. (II. 
14.), a 15/2020. (II. 14.) és a 16/2020. (II. 14.) 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, 2020. június 17. 
 

 
   Fehérvári Tamás 
   a Közgyűlés elnöke 


