TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-4/2010.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi
Közgyűlésén.
AZ ÜLÉS HELYE: Római Katolikus Templom, Bátaszék
AZ ÜLÉS KEZDETE: 15.00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bordács József, Filóné Ferencz Ibolya, dr. Hadházy Árpád, Horváth István, Horváth
Zsolt, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila,
Kollár László, Kovács István, Kristóf Károly, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr.
Puskás Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila,
Takács Zoltán, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Bakó Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Harangozó Tamás, Molnár József, Néber
Tibor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd, Tóth Gyula
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:
Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Kalányos János, Koltai Tamás, Schranz
Istvánné, Széles András, Tar Csaba

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 23 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző.

2

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Dr. Braun Márton, Horváth István, Patay Vilmos, Potápi Árpád, Tóth Ferenc, dr.
Vejkey Imre országgyűlési képviselők; dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke; dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének vezetője; valamint
Tolna megye egyes településeinek polgármesterei.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: Stekly Zsuzsa, zománcműves; Bognár Jenő, Bátaszék város
polgármestere; Brauer János, a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet elnöke;
Braun Ákos, Európa -és világbajnok cselgáncsozó; dr. Szabó Károly, ny.
osztályvezető főorvos; Adorjáni Márta, irodavezető; Erős Pálné, gazdasági ügyintéző;
Majnay Gábor, osztályvezető; dr. Balipap Ferencné, Dombóvár Városi Könyvtár
igazgatója; Lőrinczné Dávid Mária, gazdasági vezető; Pirgi József, nyugalmazott
gimnázium igazgató; Tóth Ferencné, középiskolai tanár, kollégiumvezető.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a Magyar Távirati Iroda, az MR Pécsi Körzeti
Stúdió, a Magyar Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, valamint a Pixel TV munkatársai.
NAPIREND
1. Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
2. Megyei kitüntetések átadása
Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Finta Viktor narrátor:
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
A közgyűlés kezdetén a megyeszignál hangzott el, a Himnuszt Lozsányi Soma
közreműködésével énekelhettük.
Tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi közgyűlésünkön.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét.
Külön köszöntöm a megjelent országgyűlési képviselőket:
Braun Mártont, Horváth Istvánt, Patay Vilmost, Potápi Árpádot, Tóth Ferencet.
Köszöntöm Bognár Jenőt, Bátaszék város polgármesterét, a Tolna Megyei
Közgyűlés valamennyi tagját, a megyei települések polgármestereit és jegyzőit az
államigazgatási szervek képviselőit, a megyei önkormányzat által fenntartott
intézmények vezetőit, az önkormányzati hivatal vezető munkatársait, Bátaszék város
polgárait.
Háromszáztizenegy évvel ezelőtt 1699. szeptember 1-jén I. Lipót császár
pecséthasználati jogot adományozott Tolna megyének, mely pecsét rajzolata idővel
a megye címerévé lett. Erre a jeles eseményre emlékezve immár tizenkettedik
alkalommal rendezzük meg szeptember elsején a Megyenapot, ezen belül a Tolna
Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlését.
Az elmúlt évben a szekszárdi Garay János Gimnázium részesült a Tolna Megyéért
kitüntető díjban az intézményben folyó magas szintű oktató-nevelő munka, a
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felnövekvő nemzedékek eredményes felkészítése érdekében kifejtett tevékenységük,
a tanulmányi, kulturális- és sportversenyen elért sikereik elismeréseként. Az
intézmény a felvételi eredmények alapján az ország 20 gimnáziuma között van. Az
iskolában a művészeti nevelés is magas színvonalú. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei
Helikoni ünnepségeken az ott bemutatott produkcióik alapján a dunántúli
gimnáziumok közötti pontversenyben az előkelő 4. helyezést érték el.
Ünnepi közgyűlésünket az iskola tehetséges diákjainak műsorszámai színesítik.
Elsőként Pulcz Vivien mondja el Baka István: Zsoltár című versét.
1. NAPIRENDI PONT
Ünnepi beszéd
Előadó: dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Finta Viktor narrátor:
Felkérem dr. Puskás Imrét, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét
köszöntő beszédének elmondására.
(A Megyenapon, szeptember elsején Bátaszéken a Római Katolikus
Templomban dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke, köszöntőjében
hangsúlyozta a megyerendszer megerősítését, miközben párhuzamot vont múlt
és jelen között. Az ünnepi köszöntő beszéd összefoglalója a jegyzőkönyv 1.
számú mellékletét képezi.)
Finta Viktor narrátor:
Tar Virág előadásában egy népballadát hallhatunk.
Az ünnepi beszéd elmondására felkérem dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét.
(A Megyenapon, szeptember elsején Bátaszéken a Római Katolikus
Templomban dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, ünnepi beszédében
megerősítette dr. Puskás Imre gondolatait, emellett beszélt a pedagógusok
helyzetéről is. Az ünnepi beszéd összefoglalója a jegyzőkönyv 2. számú
mellékletét képezi.)
Finta Viktor narrátor:
Tisztelt Vendégeink!
Az elkövetkezendő percekben Környei Attila gitározik. Műsora: Johann Sebastian
Bach: Preludium, Guriani: Etüd, Tarrega: Arab capriccio, Bustamente-Morell:
Missionera. Ezt követően Lázár Ervin: Az élet titka című írását Kasó Márton és Tar
Virág előadásában hallhatjuk.
2. NAPIRENDI PONT
Megyei kitüntetések átadása
Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Finta Viktor narrátor:
Tolna Megye Közgyűlése a megye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmiművészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló
érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított,
melyeket minden év szeptember 1-jén a megyenap alkalmából ad át az arra
érdemeseknek.
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A kitüntetéseket dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke adja át. A kitüntetetteknek
gratulálnak dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, Kapitány Zsolt és dr. Pálos
Miklós alelnökök.
A Közgyűlés 2010-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
Babits Mihály-díjat adományoz
STEKLY ZSUZSA zománcművesnek,
Beszédes József-díjat adományoz
BRAUER JÁNOSNAK
elnökének,

a

Völgység-Hegyhát

Takarékszövetkezet

Bezerédj István-díjat adományoz
BOGNÁR JENŐ polgármesternek,
Sipos Márton-díjat adományoz
BRAUN ÁKOS Európa- és világbajnok cselgáncsozónak,
Tolna Megyéért-díjat adományoz
DR. SZABÓ KÁROLY nyugalmazott osztályvezető főorvosnak,
Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője kitüntetést adományoz
ADORJÁNI MÁRTA irodavezetőnek,
ERŐS PÁLNÉ gazdasági ügyintézőnek,
MAJNAY GÁBOR osztályvezetőnek,
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést adományoz
DR. BALIPAP FERENCNÉ könyvtár igazgatónak,
LŐRINCZNÉ DÁVID MÁRIA intézményvezetőnek,
PIRGI JÓZSEF nyugalmazott gimnázium igazgatónak,
TÓTH FERENCNÉ középiskolai tanárnak, kollégiumvezetőnek.
(A kitüntetettek méltatását a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
(A méltatást ismertette Finta Viktor narrátor.)
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Finta Viktor narrátor:
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól
vezettetve, hogy a tolna megyei németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és
munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé,
" A Tolna Megyei Németségért " nívódíjat alapított.
A kitüntetéseket Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetségének elnöke adja át.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a 2010-es évi
nívódíjat:
HEPP ÁDÁM és
FÓBER FERENC részére adományozza.
(A kitüntetettek méltatása magyar és német nyelven hangzott el.)
(A Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesülők méltatása a jegyzőkönyv
4. számú mellékletét képezi.)
(A kitüntetésben részesülők nevében
polgármestere mondott köszönetet.)

Bognár

Jenő,

Bátaszék

város

Finta Viktor narrátor:
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!
Kedves Vendégeink !
Az ünnepség zárásaként a Garay János Gimnázium tanulóinak előadásában
következik Az én Pannóniám című összeállítás, melyet Mészöly Miklós írásaiból
szerkesztett Báló Marianna. Közreműködnek: Barsi Orsolya, Csányi Edit, Elekes
Boglárka, Galiger Attila, Gurmai Márk, Kasó Márton, Lehel Regina, Sima Tamás.

Az ünnepi Közgyűlés a Szózat hangjaival zárult.
k.m.f.t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

Köszönöm, hogy eljöttek. Azzal, hogy itt vannak, erősítik azt a gondolatot, miszerint a
megyenap nem a megyei önkormányzat ünnepe, hanem Tolna megye valamennyi
településéé, valamennyi polgáráé. Az ünnep, amely megakasztja a hétköznapok
folyását, éppen azt a célt szolgálja, hogy a közösség összetartó abroncsa legyen. Az
ünnep alkalom arra, hogy felidézzük újra és újra azt a múltbéli eseményt, amely
fontos az érintett közösség számára.
A múlt felidézése mellett ugyanolyan fontos ünnepeinken a jelenről is szólni, hiszen a
közösség aktuális állapota még fontosabb, mint a múltbéli cselekedetek. Az ünnep
nem azt jelenti, hogy csak a szépre emlékezünk, és a jelen történéseiből csak az
emelkedett, büszkeségre okot adó eseményeket elevenítjük fel.
Tolna megye ünnepe, szeptember 1-je nem valami szokásos patetikus eseményhez
kapcsolódik. Nem vívtak csatát eleink ezen a napon. A forradalmi hevület sem
ösztönzött senkit, hogy barikádokat emeljen. Egy rendkívül prózai eseményhez
fűződik Tolna megye összetartozásának napja. 1699. szeptember 1-jén I. Lipót
császár pecsétet adományozott Tolna vármegye számára. Ezzel szimbolikusan is
megteremtődött annak lehetősége, hogy újra működjön a közigazgatás Tolna
megyében a török kiűzését követően. Nem történt más, mint hogy a dolgok
normálisan kezdtek működni.
Különös egybeesés, hogy ma 2010. szeptember 1-jén álltak fel újra a megyei
közigazgatási hivatalok. Visszatért a közigazgatás a megyébe. Most még csak
törököt sem kellett kiűzni. Mégis kérdéses volt a megye létezése. Az elmúlt nyolc
évben olyan politikai vezetése, kormánya, parlamenti többsége volt
Magyarországnak, amely döntéseivel nem kímélte a nemzeti önazonosság egyetlen
pillérét sem. Többek között elbizonytalanította a közigazgatást is, gyengítette az
önkormányzatokat, átszervezésekkel megnehezítette az államigazgatás működését.
Támadta a megyerendszert, és bár parlamenti legitimációja nem volt hozzá, a
regionalizmus felé kényszerítette a közigazgatást.
Veszélybe került a megye. Ellehetetlenült a megyei önkormányzatok működése. Ami
azt jelenti, hogy az állam nem biztosított elegendő költségvetési forrást a szociális
intézményeink több mint ezer lakójának megfelelő ellátásához, az iskoláinkban
oktatott több mint hat ezer gyerek képzéséhez. Nem biztosított elegendő forrást az
állami gondoskodásba kerülő gyerekek méltó elhelyezéséhez. A feladatainkat az
eladósodás árán tudtuk csak teljesíteni.
De veszélybe került a megye más értelemben is. Számos állami intézkedés mintha
szándékosan idézte volna elő Tolna megye nagyobbik részét kitevő kistelepülések
ellehetetlenítését. Sorra tűntek el az iskolák, sőt még az óvodák is a falvakból. Ahol
nincs iskola, ott hamarosan fiatalok sem lesznek, annak a településnek kérdéses a
jövője.
Nem volt szükség a török kiűzésére, elég volt egy parlamenti választás ahhoz, hogy
a dolgok a helyükre kerüljenek, úgy mint 1699-ben.
Az állam nem az ellenfelünk, hanem a szövetségesünk. Visszakaptuk a pecsétet.

2. számú melléklet

Az ünnepi Közgyűlésen dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
megerősítette dr. Puskás Imre gondolatait. Szerinte a régiót és kistérséget az előző
kormány tagjai adminisztratív módon az emberekre kényszerítették, a
megyerendszer pedig értelmét vesztette, ezzel az ott élők összetartozása is
gyengült. A közigazgatás újra megyei szinten szerveződik, ezzel erősítve a
megyéket. A politikus úgy véli, egy miniszteri székből ne akarja senki sem
megmondani, hogy egy faluban szükség van-e postára vagy nincs. Döntsék el azt a
helyiek, a polgármester vezetésével, aki pedig számíthasson a megye vezetőinek
támogatására. A megyerendszer mellett a pedagógusok helyzete is megoldásért
kiált. A kormány már hozott is intézkedéseket erre vonatkozóan, ám hosszabb
folyamat lesz helyrehozni azt, amit az előző vezetés elrontott. Mindenesetre a
pedagógusok kitartása lenyűgöző.

3. számú melléklet

A Közgyűlés 2010-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
BOGNÁR JENŐ polgármesternek Bátaszék várossá válásában, folyamatos
fejlődésében, a helyi lakosság identitás tudatának erősítésében több évtizeden át
vállalt szerepe, a kistérség gazdasági, kulturális életének fejlesztése érdekében
végzett munkája, a megyei közéletben kifejtett eredményes tevékenysége
elismeréséül a reformkor és a szabadságharc Tolna megyei vezéralakjáról elnevezett
BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJAT adományozza.
BRAUER JÁNOSNAK a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet elnökének a
pénzintézet fejlődése, működési körének bővülése, a gazdasági és piaci
kihívásokhoz történő gyors alkalmazkodása és a lakossági szolgáltatások terén elért
eredményei, a Takarékszövetkezetnek a megye kulturális, művészeti és
sportéletében betöltött meghatározó szerepe, a vidékfejlesztési programok tervezése
és megvalósítása érdekében végzett meghatározó tevékenysége, hatékony vezetői
munkája elismeréséül a munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos hírű
múlt századi mérnöktudósról elnevezett BESZÉDES JÓZSEF-DÍJAT adományozza.
STEKLY ZSUZSA zománcművesnek több évtizedes magas színvonalú és egyéni
művészi munkája, stílusteremtő, tehetséggondozó tevékenysége, a fiatalok
képzőművészeti nevelése terén elért eredményei, a megye művészeti életében
vállalt kezdeményező szerepe elismeréséül a modern magyar irodalom Tolna
megyéből származó kiemelkedő egyéniségéről elnevezett BABITS MIHÁLY-DÍJ
megyei kitüntetést adományozza.
BRAUN ÁKOS Európa- és világbajnok cselgáncsozónak 25 éves eredményes
sportolói tevékenysége, Európa- és világbajnokságokon elért kimagasló eredményei,
a versenyeken tanúsított sportszerű magatartása, példamutató pályafutása
elismeréséül a magyar sportélet első világhírességei közé tartozó Tolna megyéből
származó úszóbajnokról elnevezett SIPOS MÁRTON-DÍJAT adományozza.
DR. SZABÓ KÁROLY nyugalmazott osztályvezető főorvosnak a megyei
tüdőgyógyászati ellátás alapjainak megteremtésében, a TBC gyógyászat
pulmonológiává történő átalakításában vállalt szerepe, több évtizedes kiemelkedő
szakmai munkája, a Tolna megyében élő betegek gyógyításáért végzett áldozatos
tevékenysége elismeréséül TOLNA MEGYÉÉRT megyei kitüntetést adományozza.
ADORJÁNI MÁRTA irodavezetőnek Bátaszék város infrastrukturális fejlesztése, a
település arculatának következetes formálása, a műemlékek felújítása érdekében
kifejtett két évtizedes tevékenysége, a Cikádori apátsági kulturális örökség
megmentésében és a Tájház kialakításában vállalt szerepe, hatósági és település
üzemeltetési területen kifejtett magas színvonalú vezetői munkája elismeréséül
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza.
ERŐS PÁLNÉ gazdasági ügyintézőnek a körjegyzőség pénzügyi feladatainak
magas színvonalú ellátása érdekében kifejtett lelkiismeretes munkája, a településen
folyó beruházások pénzügyi bonyolításában vállalt szerepe, példamutató
elkötelezettsége, nagy szakmai hozzáértéssel végzett tevékenysége elismeréséül
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza.

3. számú melléklet

MAJNAY GÁBOR osztályvezetőnek a helyi művelődésirányítás új szervezeti
kereteinek kialakításában vállalt aktív szerepe, az intézményvezetők szakmai
munkájának segítése, a közgyűlési döntések szakszerű előkészítése érdekében
végzett tevékenysége, empatikus, következetes vezetői munkája elismeréséül
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza.
DR. BALIPAP FERENCNÉ könyvtár igazgatónak a Dombóvári Városi Könyvtár
tevékenységének korszerűsítése, informatikai fejlesztése érdekében végzett
munkája, a kistelepülések könyvtári szolgáltatásokkal való ellátása terén elért
eredményei, az olvasáskultúra javítása érdekében kifejtett tevékenysége, szakmai
rendezvények szervezésében, olvasói közösségek kialakításában vállalt
kezdeményező
szerepe
elismeréséül
TOLNA
MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza.
LŐRINCZNÉ DÁVID MÁRIA intézményvezetőnek a közigazgatás különböző
területein nagy szakmai hozzáértéssel végzett több évtizedes tevékenysége, a
bonyhádi Gazdasági Ellátó Szervezet kialakításában, hatékony működésében vállalt
szerepe, az intézményvezetőkkel szemben tanúsított segítőkész magatartása,
kiemelkedő
vezetői
munkája
elismeréséül
TOLNA
MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza.
PIRGI JÓZSEF nyugalmazott gimnázium igazgatónak magas színvonalú,
eredményes oktató-nevelő munkája, a hat évfolyamos gimnáziumi képzés
elindításában, az intézmény fenntartóváltásában és új épületbe költözésében vállalt
kezdeményező szerepe, Tolna város közéletében kifejtett aktív tevékenysége
elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést
adományozza.
TÓTH FERENCNÉ középiskolai tanárnak, kollégiumvezetőnek a korszerű oktatás
és nevelés terén végzett felelős, diákközpontú, empatikus tevékenysége, az
intézmény-összevonások utáni alapok lerakásában, az új jövőkép kialakításában
vállalt szerepe, a kollégákkal és diákokkal szemben tanúsított példamutató
magatartása,
hivatástudata
elismeréséül
TOLNA
MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza.

4. számú melléklet

TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÜLŐK MÉLTATÁSA
A Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége kitüntetését a magyarországi
német identitás-, hagyományteremtésben és őrzésben nyújtott kiemelkedő
teljesítményért, a megyei németség anyaországi kapcsolatainak ápolásában kifejtett
munkájának elismeréseként adományozza Hepp Ádámnak.

Der Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht
seine Auszeichnung an Herrn Adam Hepp, als Anerkennung seiner hervorragenden
Leistungen in der ungarndeutschen Idetitätspflege und Traditionserschafffung, sowie
für seine Leistungen im Bereich der Beziehungen zwischen dem deutschen
Mutterland und zwischen den im Komitat Tolna lebenden Ungarndeutschen.

A
Tolna
Megyei
Német
Önkormányzatok
Szövetsége
kitüntetését
Fóber Ferenc személyében egy olyan köztiszteletnek örvendő személyiségnek
adományozza, akinek megbízható, áldozatos, a német nemzetiség érdekében
kifejtett munkája révén közösségek kovácsolódtak össze, amelyek értékeket
mutatnak fel, adnak tovább és egy település arculatát is meghatározzák.

Der Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen verleiht seine
Auszeichnung an eine solche , allverehrte Person , die durch ihre - im Interessen der
Ungarndeutschen ausgeübte - vertrauenswürdige und opfervolle Arbeit
Gemeinschaften zusammenschmiedete, die dann Werte ins Leben riefen,
weiterpflanzen und damit das heutige Image eines ungarndeutsches Dorfes
bestimmen.

