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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 korábbi évekhez 
hasonlóan a megye külkapcsolataiban továbbra is a takarékosság az irányadó. 
 
 
I. A 2011. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
  
Alba megye 
Az évet már hagyományosnak mondhatóan a partnermegyétől érkezett meghívás 
indította, ami a február 4-6. között Torockón megtartott téltemető farsangi ünnepségre 
szólt. A rendezvényen Tolna megyét Kapitány Zsolt alelnök úr vezetésével 3 fős 
delegáció képviselte.  
 
A két megye kapcsolatában meghatározó gyermektáboroztatás megszervezését 2011-
ben is folytattuk. Az Alba megyében tartott sítáborra február 24 - március 2. között 
került sor, melyen az I. Béla Gimnázium diákjai – 17 tanuló és 3 felnőtt kísérő – vettek 
részt. A síelés mellett a vendéglátók kirándulásokat szerveztek a gyerekeknek, hogy 
megismerhessék a partnermegye nevezetességeit.  
A Tolna megyében tartott nyári táborozásra augusztus 8-14. között 19 tanuló és 3 
felnőtt kísérő érkezett Alba megyéből.  
 
A partnermegye meghívásának eleget téve július 8-10. között fúvószenekar képviselte 
megyénket a Gyulafehérváron megrendezett Zenei és művészeti találkozón.  
 
Szeptember 22-25. között Gyulafehérváron megrendezték a XX. Apulum Agraria 
mezőgazdasági vásárt, amelyen Tolna megye immár több évre visszamenően részt 
vesz. A korábbi évekhez hasonlóan megyénket ezúttal is a Tolna Megyei Agrárkamara 
delegációja képviselte.  
 
Fentieken kívül megkeresés érkezett a partnermegyéből közös projekt 
megvalósítására, a „Fiatalok lendületben” program 1.3. alprogramja – „Ifjúsági 
demokrácia projektek” – keretében. A lehetőséget továbbítottuk a Tolna Megyei 
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Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány felé, akik felvették a kapcsolatot az Alba megyei 
programfelelőssel.  
 
 
Aube megye 
A francia partnerrel 2005. óta nem került sor személyes kapcsolatfelvételre. A 
kapcsolat újjáélesztésének reményében évente, így 2011-ben is, meghívást küldtünk a 
Megyenap rendezvényeire, melynek a francia fél nem tudott eleget tenni.  
 
 
Bautzen járás 
A német járásból június 29 – július 2. között orvosi szakmai delegáció érkezett Tolna 
megyébe, melynek tagja volt a járás elnöke, Michael Harig úr is. A látogatás során a 
járás klinikájának vezetősége orvosi műszereket adományozott a Balassa János 
Megyei Kórháznak. A látogatás teljeskörű megszervezését a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vállalta fel.  
 
Bautzen járás közgyűlésének látogatására október 20-23. között került sor, melynek 
keretében 40 fős delegáció tett látogatást megyénkben. A megbeszélések során a 
tapasztalatszerzés és új együttműködési területek keresése volt a cél. Ennek 
érdekében a delegáció szerteágazó program keretében megnézte a Paksi Atomerőmű 
látogatóközpontját, illetve üzemterületét, a dunaföldvári és az ozorai várat, a tamási 
gyógyfürdőt és a vadasparkot. Ezen kívül különböző kulturális programokon vettek 
részt. Tárlatvezetéssel megismerték a Paksi Képtárat, részt vettek egy sportbemutatón, 
és megnézték a Györkönyi Német Hagyományőrző Tánccsoport fellépését. 
 
 
Main-Tauber járás 
A járással fennálló partnerkapcsolat 20 éves jubileuma alkalmából a német fél 
meghívására október 6-8. között a Tolna Megyei Közgyűlés 15 fős delegációja 
látogatást tett Main-Tauber járásban. A megbeszélések során olyan témák merültek fel, 
mint az energiaváltozás és a gazdaságfejlesztés. Ennek jegyében a delegáció 
ellátogatott a világ legnagyobb, Németországban egyedülálló, napenergiát előállító 
létesítményébe, a Tauberlandpark-ba Wertheim – Dörlesbergben, illetve a 
Distelhäuseni sörfőzdébe Tauberbischofsheim-Distelhausenben. 
 
 
Szecsuán tartomány  
A kínai partnertől meghívás érkezett, hogy Tolna megye vegyen részt a Szecsuán 
tartományban május 15-19. között megrendezésre kerülő Szecsuán Tartomány Külföldi 
Partnereinek Nemzetközi Csúcskonferenciáján, azonban a rendezvény technikai okok 
miatt elmaradt.  
 
 
West-Sussex grófság 
Az angol partnerrel évek óta nem került sor személyes találkozásra. A Megyenap 
rendezvényeire szóló meghívót 2011-ben is elküldtük részükre, meghívásunknak 
azonban nem tudtak eleget tenni.  
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Nemzetközi szervezetek 
 
Megyénk külkapcsolataira vonatkozóan a takarékosság a nemzetközi szervezetek 
munkájában történő részvételben mutatkozik meg leginkább.  
 
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 a megyei delegáltak 2011-ben sem vettek részt.  
 
Nemzetközi szervezetek tekintetében az egyetlen rendezvény, melyen megyénk a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően képviseltette magát, az Európai Régiók 
Gyűlésének közgyűlése volt, melyet 26 ország 286 régiója képviselőjének 
részvételével 2011. november 23-27. között Ponta Delgadaban rendeztek meg. A 
közgyűlésen Kapitány Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke képviselte megyénket. Az 
ülésen való részvétellel kapcsolatos teljeskörű szervezést a MÖOSZ vállalta fel.  
 
 
II. A 2012. évi nemzetközi teendők 
 
A külkapcsolatokat és a partnermegyékkel történő kapcsolattartást a gazdasági 
helyzetünkre való tekintettel 2012. évben is az elmúlt években tapasztalt takarékosság 
fogja jellemezni. 
 
Partnermegyék 
 
Alba megye 
A két megye közti kapcsolat gerincét adó kölcsönös gyermektáboroztatást 2012. évben 
is folytatni kívánjuk. Az elmúlt időszak változásai miatt ez év elején nem utazott csoport 
sítáborozásra, azonban a partnermegyétől kapott szóbeli visszajelzés alapján idén is 
lesz lehetősége egy Tolna megyei diákcsoportnak a kiutazásra. A megyénkben 
rendezendő nyári táborozásra idén is várunk diákokat Alba megyéből, a korábbi 
években megszokott létszámmal. A két táborozás időpontja egyelőre egyeztetés alatt 
áll.  
 
Terveink közt szerepel, hogy a román partnermegye vezetőségét meghívjuk a 
Megyenap rendezvényeire, valamint népszerűsíteni kívánjuk a Tolna megyei 
befektetési lehetőségeket Alba megyében. 
 
Mindemellett más programokra, látogatásra is sor kerülhet, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett. 
 
 
Bautzen járás 
A német partner 2011. őszén tett látogatása során felmerült annak lehetősége, hogy a 
sport területén nyissunk új irányt az együttműködésben. Mivel akkor nem fogalmaztunk 
meg konkrét javaslatokat, ezek kidolgozásához további egyeztetésre van szükség.  
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A német partner a megyénkben tett látogatása során viszontmeghívást fogalmazott 
meg, melynek eleget kívánunk tenni, amennyiben ezt anyagi lehetőségeink 
megengedik. A viszontlátogatás időpontjára vonatkozóan konkrét javaslat egyelőre 
nem érkezett a járásból.  
 
A Megyenap rendezvényeire idén is szeretnénk meghívni a járás vezetőit. Ezen 
túlmenően a partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, többek 
között az egészségügy területén.  
 
 
Main-Tauber járás 
A német partnernél tett látogatás során az energetika területén mutatkozott új 
együttműködési lehetőség, a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére 
vonatkozóan. Mivel a látogatás alatt konkrét javaslat nem hangzott el, a lehetséges 
együttműködés kibontásához további egyeztetés szükséges.  
 
Tervezzük a járás vezetőségének meghívását a Megyenap rendezvényeire. Ezen kívül 
egyéb programokra, látogatásra is sor kerülhet, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett.  
 
 
Aube megye, West Sussex grófság, Szecsuán tartomány 
A francia, az angol, valamint a kínai partnerekkel 2012-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 gazdasági helyzetre való tekintettel azonban, a költségtakarékosság szem előtt 
tartásával, delegáltjaink a különböző bizottságok és munkacsoportok ülésein 2012-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 ……./2012. (IV. 26.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2011. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2012. évi 
nemzetközi teendőkről 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 



 5 

nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2012. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta és elfogadja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 

valamint dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző (a 2012. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: folyamatos. 
 
 

Szekszárd, 2012. április 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
   a Közgyűlés elnöke 


