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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i ülése 10. számú 
napirendi pontja 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
javaslat a 2011. évi nemzetközi teendőkre  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat külkapcsolati politikájának megfelelően ebben az évben 
is számot adunk a Közgyűlésnek a Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi 
tevékenységéről, törekvéseinkről és az elért eredményekről. A gazdasági válság 
következtében a megye külkapcsolataiban továbbra is a takarékosság az irányadó. 
 
 
I. A 2010. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
  
Alba megye: 
A két megye kapcsolatában meghatározó gyermektáboroztatást 2010-ben is 
megszerveztük. Az Alba megyében tartott sítáborra március 1-7. között került sor, 
melyen az I. Béla Gimnázium diákjai – 16 tanuló és 3 felnőtt kísérő – vettek részt. A 
síelés mellett a vendéglátók kirándulásokat szerveztek a gyerekeknek, hogy 
megismerhessék a partnermegye nevezetességeit.  
Július 19-26. között a nyári táborozásra 16 tanuló és 3 felnőtt kísérő érkezett Alba 
megyéből Tolna megyébe. A gyerekeknek kirándulás keretében mutattuk be megyénk 
néhány nevezetességét, illetve megismertettük őket két hagyományos népi 
mesterségünkkel is (kékfestés, mézeskalács készítés). A diákcsoport ezen kívül egy-
egy napot töltött pihenéssel a gunarasi, valamint a tamási strandfürdőben.  
 
Gyulafehérváron 2010. szeptember 17-20. között rendezték meg a XIX. Apulum 
Agraria Mezőgazdasági Vásárt, ahol a Tolna Megyei Agrárkamara 3 fős delegációja 
valamint Csike György közgyűlési tag képviselte megyénket. A vásár látogatói 
többnyelvű turisztikai kiadványokon keresztül ismerkedhettek meg Tolna megyével, de 
vásárolhattak Tolna megyei mézet, illetve a borászok felajánlásainak köszönhetően 
megkóstolhatták a borvidékre jellemző borokat is.  
 
Aube megye 
2005. óta nem került sor újabb látogatásra. A kapcsolat újjáélesztésének reményében 
meghívtuk a francia partnert a Megyenap rendezvényeire, ami jó alkalmat teremtett 
volna a személyes egyeztetésre. Meghívásunknak azonban a francia fél nem tett 
eleget.  
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Bautzen járás 
2010-ben a kapcsolat intenzitása mérséklődött. A szakképzési témában tervezett 
konferencia megfelelő őszi időpont hiányában elhalasztásra került. 
A Közgyűlés 2009-es meghívásának is várhatóan csak 2011 tavaszán tesz eleget a 
német fél. 
 
Main-Tauber járás 
Az ifjúsági együttműködés keretében 2010 júniusában a Nyitott Világ Alapítvány 
fogadott csereüdültetésre diákcsoportot.  
2009-ben csakúgy, mint Bautzen járás esetében, kezdeményeztem az oktatás terén 
konferencia szervezését, valamint Tolna megyei befektetési kalauz propagálását. 
Ezeknek a programoknak a megszervezése a megfelelő időpontok megtalálása miatt 
még várat magára. 
 
Szecsuán tartomány  
2010. szeptember 7-én 6 fős delegáció érkezett a megyébe a partnerség erősítése és 
új együttműködési lehetőségek keresése céljából, valamint azért, hogy hálájukat 
fejezzék ki a megye lakosainak a 2008-as kínai földrengést követő segítségnyújtás 
miatt. 
A delegáció tagjai rövid előadás keretében ismerkedtek meg a megye adottságaival, 
fejlesztési lehetőségeivel. 
A kínai fél a látogatás során mindvégig hangsúlyozta a személyes kapcsolatok és a 
közvetlen kapcsolattartás fontosságát. Szeretnék, ha az együttműködés a tartományi 
és a megyei szint mellett a városok szintjén is elindulhatna. Felvetették, hogy a 
gazdaság, az oktatás, az információs technológia valamint a kereskedelem területén 
kerülhetne sor az együttműködés fellendítésére és erősítésére.   
Meghívták a megyei vezetőit, hogy látogassanak el a tartományba, ahol különböző 
szemináriumok, fórumok keretében nyílna lehetőség a Tolna megyei termékek 
bemutatására is. Ígéretet tettek arra, hogy ösztönözni fogják a tartomány vezetőit 
valamint lakosait, hogy látogassanak el Tolna megyébe. 
 
West-Sussex grófság 
Megyenap rendezvényeire történő meghívástól a személyes kapcsolatfelvételen túl 
további együttműködésre lehetőséget adó területek egyeztetését reméltük. 
Meghívásunknak az angol fél azonban sajnos nem tudott eleget tenni.  
 
 
Nemzetközi szervezetek 
 
A takarékosság a nemzetközi szervezetek munkájába történő részvételben mutatkozott 
meg legerőteljesebben. 
 
A nemzetközi szervezetekben a tagsági viszonyunkat továbbra is fenntartottuk, 
azonban a Duna Menti Tartományok Munkaközössége, az Európai Bortermelő Régiók 
Gyűlése valamint az Európai Régiók Gyűlése munkacsoportjainak, bizottságainak 
ülésein 2010-ben a megyei delegáltak nem vettek részt.  
 
Az Európai Régiók Gyűlésének 2010. november 10-13. között Isztambulban 
megrendezett közgyűlésén Kapitány Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke képviselte 
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megyénket. Az ülés részét képezte a MÖOSZ megyei vezetőknek szervezett 
tanulmányútjának. 
 
 
 
II. A 2011. évi nemzetközi teendők 
 
A külkapcsolatokat és a partnermegyékkel történő kapcsolattartást 2011-ben is a 
gazdasági válságra tekintettel az elmúlt pár évben már tapasztalt takarékosság fogja 
jellemezni. 
 
Partnermegyék 
 
Alba megye 
A két megye közti partnerkapcsolat visszatérő, már hagyományosnak tekinthető eleme 
a kölcsönös gyermektáboroztatás. Ezt a hagyományt 2011-ben is folytatni kívánjuk. Az 
Alba megyei sítábor, illetve a Tolna megyei nyári táborozás időpontja még egyeztetés 
alatt áll. Mindkét táborozást a korábbi évek gyakorlatában megszokott létszámmal 
tervezzük.  
Terveinkben szerepel, hogy a román partnermegyénk vezetőségét a Megyenap 
rendezvényei mellett a Duna Menti Folklórfesztivál programjaira is meghívjuk, valamint 
a Tolna megyei befektetési lehetőségeket is szeretnénk népszerűsíteni Alba 
megyében. 
 
Bautzen járás 
A Tolna megyei közgyűlés látogatása során 2009-ben kezdeményeztem egy, az 
oktatás és szakképzés terén megvalósuló konferencia megszervezését megyénkben, a 
gazdaságélénkítés tekintetében a Tolna megyei befektetési kalauz népszerűsítését a 
járásban, valamint viszontlátogatásra hívtam az új járás közgyűlését megyénkbe. 
Michael Harig úr a meghívást elfogadta. A német partnerjárás közgyűlése a tervek 
szerint 2011 májusában látogat megyénkbe. A látogatás részleteinek egyeztetése 
megkezdődött. 
 
A járással fenntartott aktív kapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat. 
Többek között a Német Színház és a bauzteni Szorb Népszínház együttműködésének 
köszönhetően idén is várható lesz színházi vendégjátékok rendezése. 
 
Main-Tauber járás 
Várjuk a német fél visszajelzését a gazdaságélénkítés területén kezdeményezett 
előadások, és bemutatkozás időpontjával kapcsolatban.  
A járás vezetőségének meghívást küldünk a Megyenap rendezvényeire, valamint a 
Duna Menti Folklórfesztivál eseményeire. 
 
Mindemellett más programokra, látogatásra is sor kerülhet, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett. 
 
Szecsuán tartomány 
A kínai partnerek 2010-es itt tartózkodásuk során meghívták Tolna megyei vezetőit, 
hogy tegyenek látogatást a tartományba, ahol különböző formákban lehetőséget 
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teremtenének Tolna megyei termékek bemutatására. A látogatás lehetséges 
időpontjáról a későbbiekben döntünk. 
A befektetési lehetőségeket tartalmazó kiadványunkat eljuttatjuk a kínai fél számára. 
 
Aube megye, West Sussex grófság 
A francia valamint az angol partnerekkel 2011-ben konkrét programtervek, 
témajavaslatok nem szerepelnek a napirenden. 
 
 
Nemzetközi szervezetek 
  
A különböző nemzetközi szervezetekben, mint az Európai Régiók Gyűlése, a Duna 
Menti Tartományok Munkaközössége valamint az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése, 
a Tolna Megyei Önkormányzat továbbra is fenntartja a tagsági viszonyát. 
A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel azonban – a költségtakarékosság szem előtt 
tartásával – delegáltjaink a különböző bizottságok és munkacsoportok ülésein 2011-
ben sem vesznek részt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a külkapcsolati feladatok értékeléséről szóló 
beszámolót és a külügyi tervre vonatkozó javaslatot fogadja el! 
 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés ……./2011. (I.21.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2010. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2011. évi 
nemzetközi teendőkről 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2011. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta és elfogadja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 
2011. évi feladatok vonatkozásában). 
Határidő: folyamatos. 
 
 

Szekszárd, 2011. január 6. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
   a Közgyűlés elnöke 


