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Tisztelt Közgyűlés! 
 
2015. szeptember 25. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési 

határozatával döntött az önkormányzati nonprofit kft. (Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.) megalapításáról és alapító 
okiratának elfogadásáról. 
A bejegyzéshez szükséges dokumentumok a Cégbíróság részére megküldésre 
kerültek. A Cégbíróság hiánypótló végzést adott ki, melynek a 31/2015. (VIII. 
28.) közgyűlési határozattal tettünk eleget.  
Lásd még 8. pont.  
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs megye 
(Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési megállapodás megkötése 
tárgyában. 
A határozat-kivonat az orosz fél részére megküldésre került. Az együttműködési 
megállapodás aláírásának időpontjára és helyszínére vonatkozóan várjuk 
Voronyezs megye visszajelzését.  
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 25/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. 
A határozat-kivonat a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére megküldésre 
került. Az együttműködési megállapodás aláírása mindkét fél részéről 
megtörtént.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról. 
A határozat-kivonat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került.  
 

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2015. 
évi rendkívüli támogatására. 
A Magyar Államkincstár felé a pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálás 
folyamatban van.  
 

6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
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kezdeményezése a Deutsche Bühne Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes 
átadásáról. 
A határozat-kivonat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
részére megküldésre került. A vagyonátadással kapcsolatos dokumentumok 
aláírására a miniszteri jóváhagyás beérkezése után kerül sor.  
 

7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött a megyei kitüntetetések odaítéléséről. 
A megyei kitüntetések átadása a szeptember 1-jén megtartott Ünnepi 
Közgyűlésünk során megtörtént.  
 

8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 31/2015. (VIII. 28.) közgyűlési 
határozatával meghozta az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez 
szükséges döntést. 
A Cégbíróság hiánypótló végzésében foglaltak teljesítése, majd ezt követően a 
nonprofit kft. bejegyzése megtörtént.  
 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. 
június 22., július 21., július 23-24., július 27-31., augusztus 4-7. és augusztus 12-19. 
között szabadságon voltam.  
 
 
A fentiekre tekintettel kérem a beszámoló elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (IX. 25.) 
közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. 
(VI. 26.), 23/2015. (VI. 26.), 25/2015. (VI. 26.), 27/2015. 
(VI. 26.), 28/2015. (VI. 26.), 29/2015. (VI. 26.), 30/2015. 
(VI. 26.) és a 31/2015. (VIII. 28.), lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  

 
 
Szekszárd, 2015. szeptember 14.  

 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


