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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat gyakorlatilag fennállásának kezdete óta tagja annak a 
nemzetközi szervezetnek, melyet Európai Bortermelő Régiók Konferenciája (CERV) néven 
alapítottak meg 1988-ban, majd neveztek át Európai Bortermelő Régiók Gyűlésévé 
(AREV) 1994-ben. E nemzetközi szervezet (továbbiakban: AREV) célja, hogy hangot 
adjon a bortermelő régiók közös érdekének mind az európai, mind a világgazdaságban. 
Érdekérvényesítő tevékenységét az AREV elsősorban a bortermelő régiók közti 
párbeszéd, kutatás és közös fellépés útján látja el.  
 
Tolna megye tagsága során számos plenáris ülésen képviseltette magát, melyek közül 
kiemelkedik a 2002. májusi közgyűlés, melynek Baranya megyével közösen volt a 
házigazdája. Ezen túlmenően azonban nem tudunk felmutatni az AREV tagságból 
származó eredményt. Fontos megjegyezni továbbá, hogy a 2007. tavaszi AREV közgyűlés 
volt az utolsó ülés, melyen Tolna megye részt vett.  
 
2012. évtől a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre gyökeresen megváltozott: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) 
bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 
koordinációs feladatokat lát el. A 19 megyei önkormányzat esetében, a többi helyi 
önkormányzattól eltérő, speciális státuszából eredően, a közös érdekérvényesítési és –
védelmi lehetőségek színtere csökken.  
 
Mindezekre figyelemmel – továbbá a tárgyévi költségvetési kondíciók ismeretében, 
szűkülő pénzügyi forrásaink miatt is – indokoltnak tartom az AREV tagságunk 2014. január 
1. napjával történő megszüntetését. (Az éves tagdíj mértéke 2000 euro.) 
 
Az AREV Alapszabályának II. Fejezet 7. cikkely 2. pontja a következők szerint rendelkezik 
a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozóan: „a Szövetség Elnökének címzett 
írásos lemondás esetén”.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján döntsön az AREV 
nemzetközi szervezetből való kilépésről! 
 
Határozati javaslat: 
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…../2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata az 
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Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) 
nemzetközi szervezetből való kilépésről szóló 
javaslat tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

úgy dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 
2014. január 1. napjával kilép az Európai 
Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) 
nemzetközi szervezetből (székhely:  
F-67000 Strasbourg, Place du Wacken 1.). 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen 
határozatnak az Európai Bortermelő Régiók 
Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezet 
Elnökéhez történő benyújtására, valamint a 
tagsági jogviszony megszűnéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 

2. pont tekintetében) 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2013. december 6. 

 
 
 

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 


