
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
 
Szám: 2-13/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 23-
i soron következő nyílt üléséről. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:  Szekszárd, Szent István tér 11-13., 106-os számú 

tárgyalóterem 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi 
Márton, Kovács János, Pirgi József, Süli János, Széles András, Tóthi Jánosné, 
Ürmös M. Attila, Vaszari Tibor.  
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Bencze János, Ribányi 
József 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Szabó Loránd 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: 12 fő. 
 
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter 
megyei aljegyző. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  –– 
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
dr. Printz János könyvvizsgáló, dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 
Sulyok Balázs, megyei főépítész  
Lázár Tibor, vezető tervező 
Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnatáj TV munkatársai.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket, a 
média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.  
 
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 12 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a mai közgyűlésről a 
képviselőtársak megkapták. Az 5. napirendi pontot bizottsági tárgyalás nélkül 
javasolja napirendre venni, mivel az előterjesztést helyszíni kiosztással kapták 
meg a képviselők. Kérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban. 
Amennyiben nincs, kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról 
szavazzanak! 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Közmeghallgatás 

 
2. Képviselői eskütétel 
 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között 
történt eseményekről  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint javaslat a Pénzügyi és Monitoring Bizottság új tagjának megválasztására 

 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
6. Rendelettervezet a Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2015. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat Tolna Megye 
Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó intézkedések megtételére 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Tolna megyei Integrált Területi Program módosításának elfogadására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

8. Tájékoztató a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043 kódszámú “A helyi 
aktorok által adott válaszok a vidéki térséget érintő kihívásokra és problémákra 
(Local actor-driven responses to challenges and difficulties in rural areas)” címmel 
benyújtott pályázat jóváhagyására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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10. Javaslat alapítványi támogatásokra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
Zárt ülésen: 
 
11. A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetőjének 

megbízatásával kapcsolatos döntés meghozatala  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Közmeghallgatás 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megkérdezi, hogy van-e valaki a teremben, aki az 1. napirendi pont keretében 
meghirdetett közmeghallgatásra érkezett. Kérdezi a teremben lévőket, van-e 
hozzászólási szándék, esetleg kérdés a közmeghallgatás keretében? Erre 
jelentkezőt nem lát, így a közmeghallgatást bezárja.  
 
(A közmeghallgatásnak a Tolnai Népújság 2016. szeptember 15-i számában 
megjelent hirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Képviselői eskütétel 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy Vaszari Tibor képviselői eskütétele következik. Kéri, hogy 
mindenki álljon fel.  
 
Kéri a képviselőt, hogy szíveskedjen az eskü szövegét utána mondani: 
 
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE 
FOGADOM, HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ 
HŰ LESZEK; JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS 
MEGTARTATOM; TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE 
FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN 
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. 
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” 
 
Ezt követően az esküt tett képviselő aláírta és átvette az esküokmányt. 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 
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3. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést tenni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan 
kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az 
írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
43/2016. (IX. 23.) 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 17/2016. 
(IV. 15.), a 34/2016. (VI. 24.), a 38/2016. (VI. 24.), a 
39/2016. (VI.24.) és a 42/2016. (VI. 24.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 

2.   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés 
között történt eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Köszönti dr. Printz Jánost, 
a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét. Az előterjesztő 
nevében, Kőfalvi Aranka Pénzügyi Osztályvezető Asszonyt kérdezi, hogy kíván-e 
kiegészítést tenni. 
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Kőfalvi Aranka, osztályvezető: 
Köszöni, nem. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e a költségvetési rendelet módosításához 
szóbeli kiegészítést tenni. 
 
dr. Printz János, könyvvizsgáló: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy a könyvvizsgálói 
tevékenység keretében a költségvetés módosítására előterjesztett javaslatot 
megvizsgálták. Megítélésük szerint a költségvetési rendelet-tervezet ezúttal is 
megalapozott előirányzat változtatásokra tesz indítványt. Szakmailag jól 
kidolgozott anyag és ezért rendeletalkotásra alkalmasnak tartják.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság véleményét kéri.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 1 
tartózkodás mellett támogatja a rendelet módosítását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 
rendelet módosítását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét 
mondja el. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Mivel nem lát kérdést, 
véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. A rendelet-tervezetről, amit 
írásban megkaptak a képviselők, kéri, hogy szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett elfogadta a 9/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A 9/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékletét képezi.) 
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5. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint javaslat a Pénzügyi és Monitoring Bizottság új tagjának 
megválasztására 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság. Az SZMSZ-nek ennél tágabb 
körű módosítására szeretett volna javaslatot tenni, azonban ennek a feltételei 
nem álltak fenn, ezért most csak az új képviselő, Vaszari Tibor belépése kapcsán 
kerül módosításra az SZMSZ. Kérdezi Főjegyző Urat, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése a tervezethez. 
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Köszöni, nem kívánja kiegészíteni.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát 
kérdést, így megkérdezi, hogy véleménye van-e valakinek. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén a vitát lezárja. Először a rendelet-tervezetről kéri, hogy szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 10/2016. (IX. 26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A 10/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy határozathozatal következik. Kéri, hogy az írásban megküldött 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
44/2016. (IX. 23.) közgyűlési határozata Vaszari 
Tibor Pénzügyi és Monitoring Bizottság tagjává 
történő megválasztásáról. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. 
szeptember 23. napjával Vaszari Tibor Urat a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság tagjává 
megválasztja.  
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Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2015. (II. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat Tolna Megye 
Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó intézkedések 
megtételére 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményéről tájékoztassa a Közgyűlést. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy két javaslatról szavaztak. A Jogi és Ügyrendi 
Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendezési tervről 
szóló rendelet módosítását és a határozati javaslatot is. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kerecsényi Úrtól a Pénzügyi Bizottság véleményét kéri.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság mindkét javaslatot 1 
tartózkodás mellett támogatja.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Széles András Elnök Urat kéri ismertetni a Területfejlesztési 
és Koordinációs Bizottság álláspontját. 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! A Bizottság mindkét javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Köszönti az ülésen Lázár Tibor tervező urat és kérdezi, hogy 
kíván-e szóban kiegészítést tenni. 
 
Lázár Tibor, vezető tervező: 
Köszöni, nem. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést és hozzászólási szándékot sem, 
így lezárja a napirendi pont vitáját. Először a rendelet-tervezetről kéri, hogy 
szavazzanak.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
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Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett elfogadta a 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a 
Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2015. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
(A 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi.) 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Határozathozatal következik. Kéri, hogy az írásban megküldött határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2016. 
(IX. 23.) közgyűlési határozata Tolna Megye 
Területrendezési Tervének módosításához 
kapcsolódó intézkedések megtételéről: 
 
1.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező „Tolna 
Megye Területrendezési Tervének a térségi 
területfelhasználási egységekre vonatkozó általános 
céljai” című szakmai anyagot. 
 
2.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 2. sz. mellékletét képező “Tolna 
Megye Területrendezési Tervének a térségi, 
területrendezési, területfejlesztési szempontok és 
érdekek érvényesülése érdekében tett ajánlásai” című 
szakmai anyagot. 
 
3.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 3. sz. mellékletét képező Tolna 
Megye Területrendezési Tervének sajátos megyei 
térségek című tervlapjait.  
 
4.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvénnyel, az Országos Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangban készült 
megyei területrendezési terv végrehajtásának, 
érvényesülésének segítésére, továbbá a határozatban 
szereplő ajánlások térségi érdekeknek megfelelő 
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érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések 
végrehajtásáról határoz: 
 
4.1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik a rendelettel elfogadott térségi szerkezeti 
terv, térségi övezetek és területrendezési szabályzat, 
továbbá a határozattal elfogadott irányelvek és 
ajánlások közzétételéről, a Területrendezési Tervnek a 
megye hivatalos honlapján történő elhelyezéséről, a 
terv alkalmazásának gyakorlati teendőiről. 
 
4.2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik arról, hogy a rendelettel elfogadott 
területrendezési tervben foglaltak és a határozattal 
elfogadott általános célok és ajánlások a megye 
fejlesztési koncepciójába, programjaiba beépüljenek és 
azok a régió és a települések fejlesztési 
dokumentumaiban is érvényesüljenek. 
 
4.3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik arról, hogy a településrendezés eszközei 
a megye területrendezési tervével összhangban 
készüljenek. A megyei főépítész évente beszámol a 
Közgyűlésnek arról, hogy a településrendezési 
tervekhez kapcsolódó tervtanácsi munkában és más 
területrendezési, államigazgatási véleményezési 
eljárások során hogyan érvényesülnek a megyei 
területrendezési terv követelményei, ajánlásai. 
 
4.4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi az önkormányzatok közötti 
együttműködés keretében a megyehatáron átnyúló 
területrendezési és területfejlesztési feladatok 
koordinációját, a megyén átnyúló tervezett közlekedési 
infrastruktúra hálózat összehangolását. 
 
4.5.) A Tolna Megyei Közgyűlés gondoskodik a 
tervezett térségi jelentőségű mellékutak és egyéb 
mellékút-hálózati elemek (kivéve a Paks – Kalocsa 
Duna hídhoz kapcsolódó utakat) megvalósítási 
stratégiájának kidolgozásáról, a megvalósítás 
ütemezéséről, illetve programozásáról.   
 
Térségi mellékúthálózat tervezett elemei: 
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- Paks (6. sz. főút) – Nagydorog – Tamási (61. sz. 
főút) (a 6232j út felhasználásával) 
- Bátaszék (M6) – Möcsény – Bonyhád – M9 (5603j 
út felhasználásával) 
- Hőgyész (65. sz. főút) – Dombóvár (61. sz. főút) 
(5632j út felhasználásával) 
- Iregszemcse (65. sz. főút) – Ozora – Simontornya 
(61.sz. főút) (6407j út felhasználásával) 
- Dunaföldvár (6. sz. főút) – Mezőfalva – Seregélyes 
(62. sz. főút) (6228j út felhasználásával) 
-  Igal – Lápafő – Szakcs – Kocsola (6507j. út 
felhasználásával). 
 
Térségi mellékúthálózat tervezett elkerülő 
szakaszai: 
- Ozora (6407j. úton) 
- Nagyszokoly (6407j. úton) 
- Paks (6231j. és 6232j. úton)  
 
Tervezett új útkapcsolatok: 

 Belecska – 61. sz. főút (a Paks – Nagydorog – Tamási 
térségi jelentőségű mellékút részeként) 

 Miszla – Sárszentlőrinc között (a Paks – Nagydorog – 
Tamási térségi jelentőségű mellékút részeként) 

 Kalaznó – Sárszentlőrinc között (a Hőgyész – 
Sárszentlőrinc térségi jelentőségű mellékút részeként)  

 Bölcske (51362j. út) – 6. sz. főút 
 Paks – Dunakömlőd (6231. j. út és Dunakömlőd között) 
 Fácánkert (51164j. út) – 63. sz. főút 
 Szedres elkerülő utak (63. sz. út – 6316. j. út és 63. sz. 

út – 6235. j. út között) 
 Bikács – Györköny  
 Pusztahencse – 6233j. út 
 Tengelic – 6234 és 6235j. utak összekötése 
 Bogyiszló – Szekszárdi kikötő – 51369j. út 
 Decs – Pörböly 
 Báta – Pörböly 
 Báta – Alsónyék 
 Báta – Dunaszekcső 
 Szálka – Gráboc 
 Cikó – Hidas 
 Cikó – Ófalu 
 Kismányok – 5605j. út 
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 Izmény – Aparhant 
 Izmény – Szárász 
 Nagyvejke – 6535j. út 
 Felsőnána – Kistormás 
 Udvari – Alsópélpuszta 
 Szárazd – Diósberény 
 Nagyszékely – Kisszékely 
 Kisszékely – Sárszentlőrinc 
 Miszla – 6312j. út 
 Ozora – Lajoskomárom (Külsősáripuszta) 
 Gyulaj – Dalmand 
 Gyulaj – Kocsola 
 Csibrák – Szakály 
 Koppányszántó – Értény 
 Értény – Bedegkér 
 Újireg – 6509j. út 

 
4.6.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
támogatja a Pörböly – Gemenc – Bárányfok keskeny 
nyomtávú vasútvonal meghosszabbítását Szekszárd 
vasútállomásig.  
 
4.7) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi Tolna megye teljes területére 
összehangolt árvízvédelmi tározók, csapadékvíz-
tározási lehetőségek rendszerének kialakíthatóságára 
vonatkozó tanulmányterv elkészítését. 
 
4.8) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi a megye területére összehangolt 
kerékpárút hálózat fejlesztési stratégia és 
tanulmányterv elkészítését. 
 
5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Tolna 
Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán 
a 2/2012. (II. 17.) számú Kgy. határozatát visszavonja. 
 

 Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (4.2, 
4.4-4.8 pontok) 

 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (4.1. pont) 
 Sulyok Balázs, megyei főépítész (4.3. pont.) 

Határidő: folyamatos 
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(A „Tolna Megye Területrendezési Tervének a térségi területfelhasználási 
egységekre vonatkozó általános céljai” című szakmai anyag a jegyzőkönyv 
6. számú mellékletét, a “Tolna Megye Területrendezési Tervének a térségi, 
területrendezési, területfejlesztési szempontok és érdekek érvényesülése 
érdekében tett ajánlásai” című szakmai anyag a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékletét, Tolna Megye Területrendezési Tervének sajátos megyei térségek 
című tervlapjai a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezik.) 
 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 

 Javaslat a Tolna megyei Integrált Területi Program módosításának 
elfogadására 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy az ITP módosítását időszakonként végre kell hajtani, hiszen az 
ITP-ben allokált források változnak, például nyertes pályázat kerül a rendszerbe, 
illetve újabb igények merülhetnek fel, amelyek átcsoportosításokat igényelnek. A 
jelenlegi ITP módosítás minimális mértékű, mert számos pályázat még nem került 
elbírálásra. Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. A Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság véleményét kéri.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslatot. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kéri Széles András Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Kérdést, véleményt nem 
lát, a vitát lezárja. A határozati javaslatot a testület tagjai megkapták. Kéri, most 
szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata a Tolna megyei Integrált 
Területi Program módosításának elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
272/2014. (XI. 05.) Korm.rendelet 19. § b) pontja, 
valamint 57. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében 
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eljárva elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti 
módosított Tolna megyei Integrált Területi Programot. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 1.) az NGM részére 2016.09. 30-ig 

 
(A módosított Tolna megyei Integrált Területi Program a jegyzőkönyv 9. 
számú mellékletét képezi.) 
 
8. NAPIRENDI PONT 

 Tájékoztató a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy a Sió-projekttel kapcsolatos elképzelések 2012-ig nyúlnak vissza. 
Az előző Megyei Önkormányzat készítette el az alapdokumentumait ennek a 
tervezetnek, amit ők folytattak, továbbfejlesztettek és beillesztettek a Területi 
Operatív Programba, majd az Integrált Területi Programba és megyei projektként 
pályáztak különböző tengelyeken különböző fejlesztési célokra. Azt gondolja, 
hogy a Megye életében ez egy jelentős program lehet, hiszen nagyon komoly 
összefogással valósul meg, partnerük a projektben az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, a Gemenc Zrt., Szekszárd Megyei Jogú Város, 11 települési 
önkormányzat, civil szerveződések. Úgy gondolja, hogy ezzel a Sió-projekttel 
növelni tudják ennek a viszonylag hátrányos helyzetű területnek a turisztikai 
vonzerejét, látogatottságát. Ha sikeres lesz ez a program, akkor első körben és 
csak a területfejlesztési pénzekből megközelítőleg 1 milliárd forint összegű pénzt 
tudnak megmozgatni ennek érdekében. A Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri Széles András Elnök Urat, hogy 
ismertesse a Bizottság véleményét. 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést írásban a képviselők megkapták. Kérdések következnek. Nem 
érkezett kérdés, vélemény, így a vitát lezárja. Kéri a képviselőket, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
47/2016. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Sió-
projekt végrehajtási feladatainak ellátásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja 
a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáról szóló tájékoztatót. 



 14 

9. NAPIRENDI PONT 
 Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043 kódszámú “A helyi 

aktorok által adott válaszok a vidéki térséget érintő kihívásokra és 
problémákra (Local actor-driven responses to challenges and difficulties in 
rural areas)” címmel benyújtott pályázat jóváhagyására  

 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy itt utólagos jóváhagyást kér a Közgyűléstől. Pályázati lehetőség 
adódott, ami az Unióban az ún. Nemzetközi Visegrádi Alap kiírásában jelent meg 
és gyorsan kellett dönteni, hogy részt vesznek-e ebben a programban. Meghozták 
akkor ezt a döntést bízva abban, hogy a képviselők ezt utólag jóvá fogják hagyni. 
Ennek alapvetően az lesz a legnagyobb haszonértéke, hogy lesz referencia. 
Ugyanis a nemzetközi pályázatokon való részvételnek alapvető feltétele, hogy 
legyen a pályázónak referenciája ilyen területen. A Tolna Megyei Közgyűlésnek, a 
Hivatalnak, vagy akár a Nonprofit Kft.-nek eddig nincsen ilyen tapasztalata. Azt 
gondolták, hogy ez egy felvezető projekt lehet, ami később nagyobb ívű 
lehetőségekhez juttathatja a megyét.  Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.  
  
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kéri Széles András Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megnyitja a vitát. Megadja a szót Vaszari Tibor képviselőnek. 
 
Vaszari Tibor, képviselő: 
Az előterjesztésben szerepel a partnereknek a neve, illetve az országok, 
Szlovákia és Lengyelország. Nem tudja mennyire eldöntött a workshop 
szervezésének a helyszíne, illetve a nemzetközi konferenciának a helyszíne.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Még semmi nem eldöntött. Akkor tudják eldönteni, ha a beadott pályázatot 
elbírálják az Unióban, és ha nyer a pályázat, akkor tudnak nekiállni a 
szervezésnek. Ekkor kell majd azokat a konkrét terveket letenni az asztalra, hogy 
hol, mennyiért, kik végzik el a feladatokat, amik a négy résztvevő között oszlanak 
meg. Célul tűzték ki, hogy Szekszárdon legyen program, a workshopot és a 
nemzetközi konferenciát szeretnék itt megtartani. Ez véleménye szerint növelné 
tekintélyüket a megyék közötti versenyben is. 
 
 



 15 

Vaszari Tibor, képviselő: 
Azért kérdezte, mert nem tudja, hogy Szekszárdnak ezekkel az országokkal 
milyen partnerkapcsolatai vannak, de a Bonyhádi járásban vannak mindkét 
országgal partnerkapcsolatok és célszerűnek tartaná legalább az egyiket 
megosztani. Természetesen, ha van más járásoknak is ilyen jellegű kapcsolatuk, 
akkor ott is lehetne rendezvényt tartani. Nincs felhatalmazása rá Bonyhád 
Városától, de úgy gondolja, hogy szívesen lenne egy ilyen rendezvény 
házigazdája.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Elmondja, hogy nyitottak ilyen kezdeményezések fogadására. 
További kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban 
kiküldött határozati javaslatról most szavazzanak.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
48/2016. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat ID # 21630043  kódszámú „ 
A helyi aktorok által adott válaszok a vidéki 
térséget érintő kihívásokra és problémákra. (Local 
actor-driven responses to challenges and 
difficulties in rural areas)” című pályázati 
felhívásra benyújtott pályázatának 
jóváhagyásáról: 
 
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043  
kódszámú „ A helyi aktorok által adott válaszok a 
vidéki térséget érintő kihívásokra és problémákra. 
(Local actor-driven responses to challenges and 
difficulties in rural areas)” című felhívásra 
benyújtott pályázatának célkitűzéseit megismerte, 
a program megvalósítását támogatja.  

 
2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályázatban 

felajánlott önerőt a Tolna Megyei Önkormányzat 
költségvetésében biztosítja. 

 
3) A Közgyűlés felkéri Elnökét – a pályázat elnyerése 

esetén – a projekt szabályszerű, pályázatban 
foglalt és vállalt feltételek szerinti megvalósítására. 

 
4) A Közgyűlés jóváhagyja az Elnök intézkedését a 

pályázat benyújtásáról. 
 
5) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a 

pályázat pozitív elbírálása esetén a Támogatási 
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Szerződés megkötéséhez szükséges 
nyilatkozatokat kiadja és aláírja. 

 
6) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a 

megyei önkormányzati tartalékból a támogatás 
elnyerése esetén a felhasználási határidő 
betartásával, a feladatok megvalósítása 
érdekében 2017. és 2018. évre vonatkozóan 
kötelezettséget vállaljon, a támogatás célszerinti 
felhasználásáról gondoskodjon, a szükséges 
kifizetéseket engedélyezze. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1. és 4. pont esetében a Támogatási 
Szerződésben foglalt befejezési határidő,  
a 2. – 3. pontok, illetve az 5. pont esetében 2018. 
december 31.  
 

 
10. NAPIRENDI PONT 

 Javaslat alapítványi támogatásokra  
 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy ezen napirendi pont keretében két alapítványi támogatásról kell 
dönteniük. Az egyik a Garay János Gimnázium Centenáriumi Alapítványának, a 
másik a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány kérelme. Az 
előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság tárgyalta. Elnök Urat kéri, hogy a Bizottság véleményét ismertesse.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal 
támogatja mindkét Alapítvány támogatását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság mindkét 
Alapítvány támogatását egyhangúlag támogatja. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Kérdés, vélemény nem 
lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatokról 
egyben szavazzanak.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Garay 
János Gimnázium Centenáriumi Alapítványának 
torockói programján való részvételét 100 ezer Ft 
összegű támogatásban részesíti. 
 
A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Lengyeli 
Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt 50 
ezer Ft összegű támogatásban részesíti. 

 
A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy a Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 

 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
távollétében: 
 
 
     Ribányi József 
a Közgyűlés alelnöke 


