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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 2012. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Alba megye 
A két megye kapcsolatát alapvetően meghatározó gyermektáboroztatás 
megszervezését 2012-ben is folytattuk. A Tolna megyében tartott nyári táborozásra 
július 10-17. között került sor, melyre 17 tanuló és 4 felnőtt kísérő érkezett hozzánk. Az 
Alba megyei táborozás az eddigi hagyományoktól eltérően nem sítábor volt, hanem 
október 23-29. között megrendezett kirándulás, melyen a Sztárai Mihály Gimnázium 
(Tolna) 18 tanulója és 3 felnőtt kísérő vett részt.  
 
A partnermegyéből több meghívás érkezett vásárokon való részvételre. A 
meghívásoknak eleget téve a Tolna Megyei Agrárkamara 3 fős delegációja képviselte 
megyénket a május 12-13. között megrendezett III. Alba Ízei Vásáron, illetve a 
szeptember 14-16. között megrendezett XXI. Apulum Agraria mezőgazdasági vásáron.  
 
Fentieken kívül, az Európa a polgárokért program keretében meghirdetett pályázaton 
való közös részvétel ügyében megkerestük a román felet, azonban nem reagáltak a 
kezdeményezésre.  
 
Aube megye 
A francia partnerrel 2005. óta nem került sor személyes találkozóra. A kapcsolat 
újjáélesztésének reményében minden évben, így 2012-ben is, meghívást küldtünk a 
Megyenap rendezvényeire, melynek azonban a francia fél nem tudott eleget tenni.  
 
Bautzen járás 
Júliusban 2 fős delegáció érkezett megyénkbe azzal a céllal, hogy kórházi ágyakat 
adományozzanak a Balassa János Kórháznak. A delegáció programját a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg, melynek részeként július 27-én dr. 
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Pálos Miklós alelnök úr találkozott Mathias Bielich osztályvezető úrral, és Rainer E. 
Rogowski úrral, a bautzeni kórház ügyvezető igazgatójával.  
 
A 2012. évi Ünnepi Közgyűlés során a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kitüntető díjat adományozott a járás vezetőjének, ami lehetőséget 
biztosított arra, hogy Michael Harig elnök úrral kötetlen módon egyeztessünk a 
partnerkapcsolatban rejlő együttműködési lehetőségekről.  
 
Fentieken kívül, a német partnert is megkerestük az Európa a polgárokért program 
keretében meghirdetett pályázaton való közös részvétel ügyében. Bár a járásból 
érkezett válasz pozitív volt, a pályázat beadására nem került sor, mivel a 
visszajelzések alapján nem feleltünk volna meg a kiírásban szabott feltételeknek.  
 
Main-Tauber járás 
A partnerjárásból a nyár elején megkeresés érkezett bizonyos szakképesítést adó, 
iskolák között kialakítandó együttműködésre vonatkozóan, melynek keretében a 
tauberbischofsheimi kereskedelmi iskola egy Tolna megyei partneriskolával közösen 
virtuális gyakorlócéget hozna létre. A projekt során lehetőség nyílna közös gyakorlati 
képzésre, diákcserére. A kezdeményezés megvalósítása céljából felvettük a 
kapcsolatot a Csapó Dániel Középiskolával (Szekszárd), amely élve a lehetőséggel 
nagy valószínűséggel közös LEADER programba kezd a német partneriskolával.  
 
Main-Tauber járást is megkerestük az Európa a polgárokért program keretében 
meghirdetett pályázaton való közös részvétel ügyében, azonban annak ellenére, hogy 
ők is pozitív választ adtak, a fentiekben már említett okból a pályázat beadására nem 
került sor.  
 
Szecsuán tartomány  
A kínai partnerrel 2010-ben került sor az utolsó személyes találkozóra. A többi 
partnerünkhöz hasonlóan a Megyenapra szóló meghívót részükre is megküldtük 2012. 
évben is, azonban válasz tőlük sem érkezett.  
 
West-Sussex grófság 
Az angol partnerrel évek óta nem került sor személyes találkozásra. A Megyenap 
rendezvényeire szóló meghívót 2012-ben is elküldtük részükre, meghívásunkra 
azonban nem reagáltak.  
 
Nemzetközi szervezetek 
A nemzetközi szervezetekben a tagsági viszonyunkat továbbra is fenntartottuk, 
azonban a Duna Menti Tartományok Munkaközössége, az Európai Bortermelő Régiók 
Gyűlése, illetőleg az Európai Régiók Gyűlése munkacsoportjainak, bizottságainak 
ülésein a megyei delegáltak 2012-ben sem vettek részt.  
 
Nemzetközi szervezetek tekintetében két rendezvény zajlott, melyen megyénk 
képviseltette magát, bár egyiken sem személyesen. Az Európai Régiók Gyűlése 2012. 
évben két közgyűlést tartott. Az egyiket március 26-án, ahol Tolna megye 
szavazatának postai úton történő leadásával képviseltette magát, a másikat október 
12-én. A másik rendezvény az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése által november 7-
ére szervezett tiltakozás volt a telepítési jogok tervezett liberalizációja ellen. A 
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tiltakozáson Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke képviselte a közös 
magyar álláspontot. Ezen túlmenően az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése részére 
megküldtük a Szekszárdi Hegyközség álláspontját.  
 
 
II. A 2013. évi nemzetközi teendők 
 
A külkapcsolatokat és a partnermegyékkel történő kapcsolattartást 2013. évben is az 
elmúlt években tapasztalt takarékosság fogja jellemezni. 
 
Partnermegyék 
 
Alba megye 
A két megye közti kapcsolat gerincét adó kölcsönös gyermektáboroztatást 2013. évben 
is folytatni kívánjuk. Az év első felében egy Tolna megyei diákcsoport kap lehetőséget 
arra, hogy kiutazzon a partnerhez, a nyári időszakban pedig a megyénkben 
rendezendő táborozásra várunk diákokat Alba megyéből. A táborozásokat a korábbi 
években megszokott létszámmal tervezzük lebonyolítani, melyeknek pontos időpontja 
még egyeztetés alatt áll.  
 
Terveink közt szerepel, hogy a hagyományoknak megfelelően a partnermegye 
vezetőségét meghívjuk a Megyenap rendezvényeire. Ezen kívül meghívás esetén idén 
is képviseltetni kívánjuk megyénket a különböző vásárokon.  
 
Mindemellett más programokra, látogatásra is sor kerülhet, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett. 
 
Bautzen járás 
A járásban március 22-24. között rendezik meg a hagyományos Kamenz-i vásárt. A 
német fél meghívást küldött, hogy a rendezvényen képviseljük megyénket, melynek 
úgy tervezzük, eleget teszünk. Ennek keretében néhány fős delegáció utazna a 
járásba.  
 
Ezen túlmenően a Megyenap rendezvényeire idén is szeretnénk meghívni a járás 
vezetőit. A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, melyeken 
anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánjuk megyénket képviselni.  
 
Main-Tauber járás 
A 2011. évben a német partnernél tett közgyűlési látogatás viszonzásaként terveink 
közt szerepel a járás vezetőségének meghívása a további együttműködési lehetőségek 
megvitatása céljából.  
 
Továbbá szeretnénk meghívni a járás vezetőségét a Megyenap rendezvényeire. Egyéb 
programokra, látogatásra is sor kerülhet az évben, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett.  
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Aube megye, West Sussex grófság, Szecsuán tartomány 
A francia, az angol, valamint a kínai partnerekkel 2013-ban konkrét programtervek, 
témajavaslatok nem fogalmazódtak meg, azonban a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
tervezzük a partnerek meghívását a Megyenap rendezvényeire.  
 
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, szem előtt tartva a 
költségtakarékosság elvét, delegáltjaink a különböző bizottságok és munkacsoportok 
ülésein 2013-ban 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 ……./2013. (II. 15.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2013. évi 
nemzetközi teendőkről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2013. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
(a 2013. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: folyamatos. 
 
 

Szekszárd, 2013. február 1. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
   a Közgyűlés elnöke 


