
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  

Szám:  2-14/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

KÉSZÜLT: 2016. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi 
Közgyűlésén. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:  Szekszárd, Megyeháza díszterme,  

7100 Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 11:00 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK: 
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, 
Kerecsényi Márton, Kovács János, Ribányi József, Süli János, Széles András, 
Ürmös M. Attila. 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
Tóthi Jánosné.  
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Pirgi József, Szabó 
Loránd, Vaszari Tibor. 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 11 fő. 
 
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei 
aljegyző. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
Horváth István, országgyűlési képviselő; dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Amreinné dr. Gaál Klaudia, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója; Ács Rezső, Szekszárd MJV polgármestere; valamint 
Tolna megye egyes településeinek polgármesterei.  
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
Kitüntetettek: Horváth István, Dr. Katz Sándor, Dr. Holló Sándor, Csúcs Endre, 
Nagy Ákos, Bencsicsné Tóth Krisztina, Berta Katalin, András Lászlóné Marton 
Zsuzsanna, Gergics Józsefné, Fazekas Gáspár, Erdélyi Margit Gabriella, Vida 
Tünde. 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a Bonyhád TV, a 3K online magazin, a 
Kadarka.net, a Paksi Hírnök, a Paks Press, valamint a Szekszárdi Vasárnap 
munkatársai. 
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NAPIREND 
 
1. Ünnepi beszéd 
 
2. Megyei kitüntetések átadása 
 
Csötönyi László narrátor: 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a 
Megyenapon! 
Tisztelettel köszöntöm Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét.  
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Ács Rezsőt, Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesterét és Horváth István országgyűlési képviselő urat.  
Tisztelettel köszöntöm Ribányi József és Kapitány Zsolt alelnök urakat, dr. Gábor 
Ferenc főjegyző urat, valamint a megyei közgyűlés tagjait.  
Köszöntöm dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott urat, Amreinné dr. Gaál Klaudia 
főigazgató asszonyt, és minden megyei tisztségviselőt.   
Szeretettel üdvözlöm a megyenap korábbi kitüntetettjeit, Tolna megye jelenlévő 
polgármestereit és jegyzőit, és valamennyi kedves vendégünket. 
 
A közgyűlés kezdetén Tolna megye szignálját Szily Lajos és tanítványai játszották.  
 
1699. szeptember 1-jén I. Lipót császár pecséthasználati jogot adományozott Tolna 
vármegyének, amely pecsét rajzolata idővel a megye címerévé vált. Erre a jeles 
eseményre emlékezve immár tizenhatodik alkalommal rendezzük meg szeptember 
elsején a Megyenapot, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi 
közgyűlését.  
 
Elsőként felkérem Fehérvári Tamás Elnök Urat, mondja el ünnepi beszédét. 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Ünnepi beszéd 
Ünnepi beszédet mond: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás ünnepi beszéde. 
 
Csötönyi László narrátor: 
Felkérem Ács Rezső Polgármester Urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. 
 
Ács Rezső ünnepi beszéde. 
 
Csötönyi László narrátor: 
Köszönjük polgármester úr gondolatait. A következőkben a Zeneakadémia előadóit 
hallhatjuk. 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Megyei kitüntetések átadása 
 
Csötönyi László narrátor: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye társadalmi, tudományos, 
kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló 
érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított. Az 
elismeréseket minden év szeptember 1-jén a Megyenapon vehetik át az arra 
érdemesek.  
A kitüntetések átadására felkérem Fehérvári Tamás elnök urat. A kitüntetetteknek 
gratulál: Ács Rezső polgármester úr, Ribányi József és Kapitány Zsolt alelnök urak, 
valamint dr. Gábor Ferenc főjegyző úr. 
 
A Közgyűlés 2016-ban az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben: 
 
Tolna megye elismertségéért folytatott elkötelezett munkája, országgyűlési 
képviselőként, polgármesterként Szekszárd és térsége fejlődéséért, a települések 
javára végzett fáradhatatlan, magas színvonalú tevékenysége, a borvidék 
gyarapodásáért, számos, sportot is érintő fejlesztés, beruházás megvalósulása 
érdekében kifejtett kimagasló, áldozatos közéleti tevékenysége elismeréséül TOLNA 
MEGYÉÉRT-DÍJ megyei kitüntetést adományoz Horváth István országgyűlési 
képviselőnek. 
 
Több, mint négy évtizedes, országosan is az egyik legeredményesebb matematika 
oktatói munkájában új utak és lehetőségek feltárásában vállalt szerepe, könyvek, 
publikációk, feladatgyűjtemények megírásával diákok és tanárok érdekében végzett 
rendkívül elkötelezett, példaértékű tehetséggondozói és szaktanácsadói 
tevékenysége, tanítványaival országos és nemzetközi szinten elért jelentős 
eredményei elismeréséül a reformkor és a szabadságharc Tolna megyei 
vezéralakjáról elnevezett BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJ megyei kitüntetést adományoz 
Dr. Katz Sándor pedagógusnak.  
 
Több, mint ötven éve végzett áldozatos, lelkiismeretes szakmai tevékenysége, új 
műtéti technikák kifejlesztésében elért eredményei, kitartó, szakmai tapasztalatainak 
tovább örökítésében vállalt elhivatott munkája, a mai napig teljes értékű, szakmai 
körökben is nagyrabecsült, odaadóan végzett magas színvonalú tevékenysége 
elismeréséül a munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos hírű, múlt 
századi mérnöktudósról elnevezett BESZÉDES JÓZSEF-DÍJ megyei kitüntetést 
adományoz ifj. Dr. Holló Sándor állatorvosnak. 
 
Öt évtizedes magas színvonalú népművészi alkotói munkája, a bátaszéki fekete 
kerámia, valamint a népvándorlás-kori, a Kárpát-medence történelmi mintakincsének 
a mai kerámiaművészetbe történő átörökítésében, a megye népművészeinek 
összefogásában és a népművészeti alkotóközösségért végzett elkötelezett, 
áldozatos munkája elismeréséül a modern magyar irodalom Tolna megyéből 
származó kiemelkedő egyéniségéről elnevezett BABITS MIHÁLY-DÍJ megyei 
kitüntetést adományoz Csúcs Endre keramikus népi iparművésznek. 
 
Több évtizedes kiemelkedő sportolói és testnevelői, számtalan, kimagasló eredményt 
felmutató tehetséggondozói tevékenysége, Bátaszék sportéletének fellendítésében 
vállalt kezdeményező szerepe, eredményorientált, inspiráló személyisége, különböző 
társadalmi szervezetekben és nemzetközi sportrendezvények szervezésében 
végzett elkötelezett munkája elismeréséül a magyar sportélet első világhírességei 
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közé tartozó, Tolna megyéből származó úszóbajnokról elnevezett SIPOS MÁRTON-
DÍJ megyei kitüntetést adományoz Nagy Ákos testnevelő-edzőnek. 
 
A Tamási térség hátrányos helyzetének csökkentése érdekében kifejtett két 
évtizedes közigazgatási munkája, rendkívüli munkabírással és szorgalommal a 
kistérségben megvalósított közfoglalkoztatási és startmunka programokban kifejtett 
tevékenysége, magas fokú szakértelemmel, céltudatos munkamódszerekkel végzett 
feladatellátása, elhivatott vezetői munkája elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 
KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományoz Bencsicsné Tóth 
Krisztinának, a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetőjének. 
 
Négy évtizedes lelkiismeretes, több kitüntetéssel is elismert, elkötelezett 
munkavégzése, kiemelkedő szakmai hivatástudattal végzett példaértékű 
teljesítménye, széleskörű ismerettel és tapasztalattal kifejtett tevékenysége, 
elhivatottsága, szorgalma elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 
KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományoz Berta Katalinnak, a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal főmunkatársának. 
 
Három évtizedes lelkiismeretes, elkötelezetten végzett közösségformáló és szervező 
tevékenysége, a megye minden korosztálya számára múzeumpedagógiai program 
létrehozásában, fejlesztésében, a Tájak-Korok-Múzeumok és Múzeumbarát 
Egyesületek irányítójaként foglalkoztató füzetek, könyvek, rendezvények 
segítségével a szülőföldhöz való kötődés megerősítésében vállalt odaadó 
szerepvállalása elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA 
megyei kitüntetést adományoz András Lászlóné Marton Zsuzsannának, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum múzeumpedagógusának. 
 
A pedagógus pályán eltöltött közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai 
tevékenysége, példamutató emberi magatartása, oktatói - nevelői, a szabadidős 
tevékenységeket és a diákönkormányzatot is támogató munkája, az intézmény 
szakmai tevékenysége érdekében végzett pályázatírói, szervezői munkája, Tamási 
közéletében vállalt szerepe, lelkiismeretes vezetői munkássága elismeréséül TOLNA 
MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Gergics 
Józsefnének, a Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusának. 
 
Négy évtizedes lelkiismeretes, kimagasló hivatástudattal, fáradhatatlanul végzett 
pedagógusi és vezetői tevékenysége, a sporttehetségek gondozásában elért 
kivételes eredményei, kiváló szakmaisága, páratlan elkötelezettséggel végzett, 
sokoldalú, eredményes oktatásirányítási tevékenysége elismeréséül TOLNA MEGYE 
KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Fazekas 
Gáspárnak, az Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskolai 
Tagintézménye igazgatójának. 
 
A fogyatékkal élők társadalmi elfogadásának szemléletformálásában, önálló 
életvezetésük kialakításában végzett magas szintű és elhivatott, közel negyven éves 
szakmai munkája, a segítségre szorulók munkavégzésre történő motiválásában elért 
jelentős segítségnyújtása, példaértékű emberi magatartása, érzékeny és 
felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 



 5

KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Erdélyi Margit 
Gabriellának, a Regöly-Majsapusztai Rehabilitációs Intézmény vezető ápolójának. 
 
Több évtizedes országos, megyei és helyi szinten végzett, kiemelkedő újságírói, 
szerkesztő-riporteri tevékenysége, kiváló kommunikációs kifejezőkészsége, és az 
Örökségünk mozgalmon keresztül a határokon túl élő magyarság összetartozásának 
kifejeződéséért, a magyar nyelv és identitás megőrzéséért végzett elkötelezett 
munkája elismeréséül az ÉV TOLNA MEGYEI ÚJSÁGÍRÓJA DÍJAT a közgyűlés 
elnöke Vida Tünde újságírónak adományozza. 
 
Csötönyi László narrátor: 
Most pedig a Tolna Megyei Németségért Nívódíj átadása következik, amelyre 
felkérem Dr. Józan-Jilling Mihály urat, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetségének elnökét, valamint Féhr György urat, a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Kérem, fáradjanak az emelvényhez. 
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól 
vezérelve, 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, 
megalapította "A Tolna Megyei Németségért" nívódíjat.  
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Bonyhád városi, 
a Tolna megyei németség kultúrájának, hagyományainak megőrzésében, a 
nemzetiségi oktatásban, a Tolna megyei és tágabban a magyarországi németség 
sajtóban való megjelenésében kifejtett több évtizedes felelősségteljes és áldozatos 
munkájáért Lohn Zsuzsannának a TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJAT 
adományozza. 
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a megyében 
működő német nemzetiségi kórusok zenei kíséretében vállalt több évtizedes 
áldozatos munkájáért, a hagyományos harmonikakíséreten alapuló német népzene 
ápolásában, annak továbbadásában kifejtett tevékenységéért Wusching Józsefnek 
a TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJAT adományozza. 
 
A kitüntetéseket Dr. Józan – Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetsége elnöke és Féhr György, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke adja át. 
 
(A kitüntetettek méltatása magyar és német nyelven hangzott el.) 
 
Csötönyi László narrátor: 
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése attól a szándéktól 
vezérelve, hogy a Tolna megyében élő roma közösség szolgálatában kiemelkedő 
érdemeket szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, személyüket és 
munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen- és az utókor elé 
„Tolna Megye Cigányságáért Nívódíj” elnevezéssel kitüntetést alapított. A kitüntető 
díj a Tolna megyei roma közösség társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-
művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- vagy gazdasági életében, illetve a 
hagyományok ápolásában elért kimagasló érdemek és rangos életművek 
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elismerésére szolgál. A díjat átadja Orsós László a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Az idei évben a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a roma 
közösség társadalmi integrációjáért végzett tevékenységéért, a Rendőrség és a 
cigány nemzetiségi önkormányzatok közötti partnerség megteremtéséért, a békés 
együttélés jegyében megrendezett színvonalas szakmai programokon keresztül, a 
megye cigány közösségeinek elhívatott támogatásáért TOLNA MEGYE 
CIGÁNYSÁGÁÉRT NÍVÓDÍJAT adományoz Daubner Gabriella c. r. alezredes 
asszonynak. Felkérem, vegye át az elismerést. 
 
Csötönyi László narrátor: 
Gratulálunk a kitüntetetteknek. Nevükben most Horváth István képviselő úr beszél.  
 
Horváth István köszönő beszéde. 
 
Csötönyi László narrátor: 
Köszönjük szépen. Még egyszer gratulálunk a kitüntetetteknek és további 
eredményes munkát kívánunk! 
 
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Köszönjük megtisztelő jelenlétüket, 
köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a Megyenapon. Ünnepségünk végéhez 
érkeztünk. Kérem, fogadják el meghívásunkat a pohárköszöntőt követő 
állófogadásra.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 






