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Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, és 
tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

I. 
 
2016. február 12. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 42/2015. (XI. 27.) közgyűlési 

határozatával elfogadta a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 
2015. 01-09 havi munkáról szóló tájékoztatót. 
A határozat-kivonat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 
megküldésre került. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2015. (XI. 27.) közgyűlési 
határozatával elfogadta a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót. 
A határozat-kivonat a Bizottság Elnöke részére megküldésre került. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 44/2015. (XI. 27.) közgyűlési 

határozatával döntött Tolna megye és a Közép-Boszniai kanton közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről. 
A határozat-kivonat a Közép-Boszniai kanton Miniszterelnöke részére 
megküldésre került.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 52/2015. (XI. 27.) közgyűlési 
határozatával döntött alapítványi támogatásról. 
A határozat-kivonat az érintett alapítvány részére megküldésre került. A 
megítélt támogatási összeg átutalása megtörtént. 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. 
december 4. és 2016. január 21. napján szabadságon voltam.  
 
 

II. 
 
1. Diáksportolók díjazása - 2015. december 15. 
A Garay János Gimnázium dísztermében gyűltek össze a megye fiatal 
sporttehetségei, akik a 2014-2015-ös tanévben országos szintű versenyeken 
dobogós helyezést értek el. A Tolna Megyei Diáksport Tanács 1992 óta rendezi meg 
díjátadó ünnepségét, amelyen Ribányi József alelnök és dr. Gábor Ferenc megyei 
főjegyző is elismerését fejezte ki. Összesen 16 sportág 241 győztes versenyzőjének 
tapsolt a közönség. 
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2. „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” pályázat - 2016. február 1. 
A Civilek Napja alkalmából február 1-jén a Vármegyeháza dísztermében tízedik 
alkalommal került sor a Tolna Megyei Önkormányzat díjátadó ünnepségére. A 
rendezvényen jelen volt számos civil szervezet képviselője, megyei vezetők, és 
Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár, aki a közgyűlés elnökével átadta az elismeréseket. 
A felhívásra 29 szervezet nyújtott be pályázatot, melyet január 20-án bíráló bizottság 
vitatott meg. A megyei önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is két 
különdíjat, egy fődíjat illetve egy mecénás díjat adományozott.  
Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete pályázat különdíjasa a Mözsi Német 
Nemzetiségi Klub és a dombóvári „Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány lett. 
Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete címet idén a Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete nyerte el.  
A Bazsonyi Arany Mecénás díjat Amrein Károly, a Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ operatív igazgatója vehette át. 
 
 
3. Tájékoztató a Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról 
A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Területrendezési Terv módosítását a 
2015. szeptember 25-én kötött szerződés szerint a Környezetterv Kft-vel megkezdte. 
Az egyeztetés során az építésügyért felelős Miniszterelnökség a módosítást 
támogatásáról biztosította. A térképi alapadatokat azonban jelentős késéssel kapták 
meg a tervezők, ezért a szerződés - a teljesítési ütemterv vonatkozásában –
módosításra kerül. Az erre kapott támogatás felhasználását azonban ez 
összességében nem érinti. 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 …/2016. (II. 12.) közgyűlési határozata  
A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2015. 
(XI. 27.), 43/2015. (XI. 27.), 44/2015. (XI. 27.) és az 
52/2015. (XI. 27.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 

II. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 …/2016. (II. 12.) közgyűlési határozata  
A két ülés között történt eseményekről szóló 
tájékoztató tudomásul vételéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés 
között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

Szekszárd, 2016. február 3.  
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


