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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 21. számú 
napirendi pontja 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
javaslat a 2008. 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. 
 
 
I. A 2007. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
 
Partnermegyék  
 
 
Alba megye 
 
A már hagyományosnak nevezhető sítáborra 2007-ben március 3-9. között került sor, 
melyen a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium 12 
tanulója és 3 fő kísérő vett részt. A diákok a program szerint néhány nap síelés után, a 
román fél kapcsolattartójának kíséretében meglátogatták Alba megye nevezetességeit.  
 
A 2007. évi megyenapi ünnepségekre 5 fős küldöttség érkezett a partnermegyéből Dan 
Simedru alelnök úr vezetésével. A delegáció megtisztelte az ünnepségsorozat 
rendezvényeit.  
 
A viszontlátogatásra december elején került sor, amikor vezetésemmel szintén 5 fős 
delegáció utazott Alba megyébe. A hivatalos megbeszélések eredményeként 
folytatódik a kölcsönös gyermektáboroztatás. A Gyulafehérvári Egyetem és a PTE 
Illyés Gyula Főiskolai Kar vezetője egyetértettek abban, hogy továbbra is keresni fogják 
az együttműködési lehetőségeket és a közösen megpályázható támogatási forrásokat. 
A küldöttségünk találkozott a Nagyenyedi Magyar Borbarát Körrel, ahol felmerült a 
kapcsolatfelvétel lehetősége a Tolna megyei borászokkal.  
 
Aube megye 
 
Meghívást küldtünk a francia partnernek, melyben felkértük Aube megyét a 2007. évi 
megyenapi ünnepségeken való részvételre, azonban nem érkezett válasz a 
megkeresésünkre. 
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Bautzen járás 
 
Bautzen járás elnöke Michael Harig 2007. 02. 19-21. között 5 fős borászokból valamint 
középvállalkozásokat képviselő üzletemberekből álló delegációval érkezett Tolna 
megyébe. 
A látogatás célja egyrészről a szekszárdi borászatokkal történő ismerkedés, új 
gazdasági kapcsolatok és együttműködési területek keresése, másrészről a bautzeni 
Szorb Népszínház igazgatójának rendezésében a Szekszárdi Német Színházban 
színre vitt „No Sex” című musical megtekintése volt. 
A megye és a járás vezetőinek első személyes találkozója során sor került az 
együttműködési területek megvitatására (kultúra, gazdaság, turizmus, közigazgatás, 
egészségügy).  
 
Harig elnök úr meghívásának eleget téve 2007. április 2-4. között tettem hivatalos 
látogatást a partnermegyében a kétoldalú kapcsolatok további elmélyítése céljából.  
 
2007. nyarán a Szekszárdi Német Színház előadásában mutatták be a Tenkes 
Kapitánya című darabot a Bautzeni Nyári Színházi Fesztiválon. 
 
Michael Harig elnök úrral megállapodtunk arról, hogy Bautzen járás közgyűlése 
hivatalos látogatást tesz Tolna megyében, melyre 2008. áprilisában kerül sor. 
 
2007. október 19-22. között a járás CDU-CSU frakciója érkezett tanulmányútra Tolna 
megyébe. 
 
Main-Tauber járás 
 
2007. július 11-13-a között negyedmagammal tettem hivatalos látogatást Main-Tauber 
járásban a kapcsolat megerősítése valamint a járás és a megye közötti kapcsolatok 
jövőjének megvitatása céljából.  
Delegációnk megismerkedett a bronnbachi kolostor épületegyüttesével és hasznosítási 
lehetőségeivel, tájékozódott a járási hivatal felépítéséről, feladatairól, ellátogatott a 
vívóközpontba és a járási szakképző iskolába. Ez utóbbi intézmény uniós 
programokban való közös részvétel céljából korábban kezdeményezte már magyar 
iskolákkal a kapcsolatfelvételt és együttműködést, de magyar részről erre nem 
mutatkozott igény. A látogatást követő egyeztetések alapján a Szent László Egységes 
Középiskola élni kíván ezzel a lehetőséggel. 
A program a járási kórház megtekintésével folytatódott. A kórház-kérdés a járási 
közgyűlésben is aktuális, erősen vitatott téma. 
A járás elnökével megegyeztünk abban, hogy a járási közgyűlés által korábban 
felajánlott ápolói ösztöndíjat egy, a hivatalban eltölthető 2-3 hónapos szakmai 
tanulmányúttal váltják ki. A kiküldendő személy kijelölése még nem történt meg. 
Tauber járás elnökének meghívására Tolna megye közgyűlése 2008. májusában tesz 
látogatást a járásban. 
 
2007. szeptember 4-5-én a járás szocialista frakciója tett látogatást Tolna megyében. 
 
Pozsega-Szlavón megye 
 
A horvátországi Pozsega-Szlavón megyével az együttműködési megállapodás aláírása 
után (2005. április 22.) megszakadt a kapcsolatunk. Ennek ellenére 2007. augusztus 
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elején, továbbá szeptember közepén levelet küldtünk a horvát félnek a 
partnerkapcsolat felélesztésének reményében, azonban egyik megkeresésünkre sem 
érkezett válasz.  
 
Szecsuán Tartomány 
 
2007-ben a tartomány és a megye közötti kapcsolatok szüneteltek. Szeptember 17-én 
ugyan járt Magyarországon egy 4 tagú delegáció, azonban a tartózkodás rövidsége és 
a zsúfolt programok nem tették lehetővé a személyes találkozást. 
 
West-Sussex grófság 
 
A west-sussexi Burnside Center (fogyatékosokkal foglalkozó intézmény) 2007-re 
viszontlátogatásra hívta a regölyi rehabilitációs intézményt. Az angol intézmény 
igazgatójának személyében bekövetkezett változás miatt azonban a látogatás 
elmaradt, és az intézmény új vezetőjének kérésére egy későbbi időpontban realizálódik 
majd.  
 
 
 
Nemzetközi szervezetek 
 
 
Duna Menti Tartományok Munkaközössége 
 
A Kultúra és Tudomány Munkakör Vukovárott megrendezett ülésén a megyét Zentai 
András képviselte. A tanácskozás fő témája a munkaközösség jövője volt. A szervezet 
fennmaradására az igényt mutatja a fennállása óta megvalósított sok eredményes 
projekt (pl.: Dunai Kultúrút, melybe Tolna megye is bekapcsolódott) valamint a tagok 
számának megduplázódása. Jövőbeni célként fogalmazódott meg, hogy a 
tevékenységekbe más, a Dunával kapcsolatban álló szervezeteket is be lehetne vonni, 
továbbá a tagokat motiválni kellene a megvalósításra váró projektjeik bemutatására is. 
Több új projekt-ötlet bemutatására került sor, melyekbe a bekapcsolódás lehetősége 
minden tag számára adott. Ilyen például az „Étkezés a szomszédságban” projekt, 
amiben Tolna megye is részt vesz. 
 
A Területrendezési Munkakör ülésén Tolna megyét Timár László delegált képviselte. 
Ismertették a „Dunai régiók” projekt aktuális állását majd következő napirendi pontban 
a szervezet jövőjével és átalakításával kapcsolatos megbeszélés következett. Az ülés 
zárásaként elhangzott, hogy a szervezet honlapját a titkárságnak aktualizálni kell. 
 
A Gazdasági és Turisztikai valamint a Sport és Ifjúság Munkakör ülésein a delegáltak 
(dr. Hadházy Árpád, illetve Pécsi Gábor) részt vettek. 
 
A Közlekedési és Hajózási munkakör ülésén a delegált nem tudott megjelenni. 
 
A Munkaközösség által kezdeményezett Stájer Ifjúsági Parlament ülésén Tolna megyét 
két paksi diák, Hanol János valamint Szucsán Szintia képviselte. A program során 
lehetőségük nyílt megbeszéléseket folytatni a stájer politikai élet szereplőivel illetve az 
Európai Parlament képviselőivel, kapcsolatot alakíthattak ki más fiatalokkal és 
megismerkedhettek az aktuális európai politika témaköreivel. A két Tolna megyei 
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küldött előadásában bemutatta a magyar alkotmányos berendezkedést, majd részt 
vettek az Emberi Jogi Tematikus Munkacsoport munkájában. 
 
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése 
 
Az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése 2007. április 20-24. között tartotta plenáris 
ülését Stuttgartban. A tanácskozáson Tolna megye delegáltjai is jelen voltak.  
A szervezet elnöke tájékoztatta a megjelenteket a kifejtett lobby-tevékenységről, 
melynek célja a borpiaci reform nagyobb mértékű részletezettségének elérése és a 
borrégiók érdekeinek nagyobb mértékű képviselete az európai intézmények előtt. 
A tanácskozás során a magyar delegáció részéről lobby indult annak érdekében, hogy 
dr. Kékes Ferenc helyét a nemzetközi irodában dr. Hargitai János vegye át. Az erről 
szóló közös nyilatkozat átadása a szervezet titkárságának meg is történt. 
A megbeszélés előadásokkal folytatódott, melyekben kiemelték, jelenleg nincs 
Európában másik olyan szervezet, amely az AREV-nél jobban képviselné az európai 
borrégiók érdekeit. Elhangzott továbbá az is, hogy a borászat kulturális örökségét meg 
kell őrizni, és fel kell lépni az európai borvidékek szőlőültetvényeinek a kivágása ellen. 
Ezt követően a kidolgozás alatt álló Európai Borutak projekt ismertetése következett. A 
projektbe a költségek és a részvétel konkrét feltételeinek ismeretében Tolna megye 
bekapcsolódása is javasolt lenne. 
A tanácskozást követően sor került Németország legnagyobb mezőgazdasági 
kiállításának az INTERVITIS INTERFRUCTA-nak a megtekintésére.  
A találkozó szakmai programmal zárult. Elsőként egy hegyvidéki művelésű borászat 
megtekintésére került sor, majd egy borászati képzőközpont következett, ahol 20-25 
éves diákok 3 évig tartó gyakorlati képzése folyik. Az intézménybe szívesen veszik a 
német nyelvet jól beszélő külföldi diákok jelentkezését. Érdemes esetleg Tolna megyei 
diákok jelentkezésének megfontolása is. 
 
Európai Régiók Gyűlése 
 
1. Bizottság (Gazdaság és regionális fejlesztés) 
A 2007-es évben a Közgyűlés delegáltja nem vett részt a Bizottság egyik plenáris 
ülésén sem.  
 
2. Bizottság (Szociálpolitika és közegészségügy) 
Filóné Ferencz Ibolya delegált 2007. márciusában Brüsszelben részt vett az 
esélyegyenlőségi munkacsoport ülésén. A munkamegbeszélés a „Férfiak és Nők 
Esélyegyenlőségi Intézmény”-nek a bemutatásával kezdődött. A rendezvény 
legfontosabb és leginkább vitára okot adó témája a migráns nők helyzete volt. Az egyik 
legnagyobb problémát a jogi szabályozás hiánya jelenti, és nem alakult ki a tagállamok 
között egységes politika sem. Az ülés során a különböző európai esélyegyenlőségi 
szervezetek hangot adtak elégedetlenségüknek, elsősorban azért, mert a munkájuk 
nem kap kellő jelentőséget és elismertséget a társadalom különböző szereplőitől. 
A delegált a márciusi pécsi ülésen is képviselte Tolna megyét majd, októberben is részt 
vett a bizottság plenáris ülésén. 
Októberben a megbeszélés az ultraperifériális régiók közegészségügyi és szociális 
helyzetének és problémáinak bemutatásával kezdődött, majd egy előadással 
folytatódott arról, hogy a köz-, illetve a magánszféra partnerségét hogyan lehet 
kamatoztatni az egészségügyi és a szociális szolgáltatások területén. A tanácskozás 
két szociális intézmény megtekintésével zárult, amit két megvalósult Daphne projekt 
bemutatása követett. 
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3. Bizottság (Kultúra és oktatás) 
Heilmann Józsefné a Közgyűlés delegáltja a bizottság áprilisban, Novi Sadban 
megtartott ülésén képviselte Tolna megyét. Beszámolt arról, hogy a tanácskozás során 
nagyon hasznos és új ismereteket szerzett a legfrissebb innovációs uniós képzési 
rendszerekről. Az ülésen sor került az albizottságok vezetőinek megválasztására is, 
amit az albizottságok és munkacsoportok tevékenységéről szóló beszámolók követtek. 
A Bizottság által 2001 óta két évente kiírásra kerülő „Leginkább ifjúságbarát régió” 
pályázaton Tolna megye is eredményesen szerepelt. 
 
Intézményi Ügyek Állandó Bizottság 
Dr. Pálos Miklós a bizottság a tavasszal Hamarban, majd ősszel Isztambulban 
megszervezett ülésen egyaránt képviselte Tolna megyét. 
A tavaszi ülésen a résztvevők tárgyalták a Regionális Demokrácia Európai Kartájának 
támogatási lehetőségeit, valamint megbeszéléseket folytattak az Alkotmányos 
Szerződés jövőjéről és a régiókra gyakorolt hatásáról. Az ülés a skandináv 
regionalizációs folyamatokat bemutató konferenciával zárult. 
Ősszel a munkamegbeszélésen ajánlások hangzottak el a 2013 utáni európai 
regionális politikával kapcsolatban, majd sor került a regionális öntudat témájával 
foglalkozó Udine Nyilatkozat ismertetésére. Ezt követően különböző beszámolók 
hangzottak el. 
 
Közgyűlés 
Az Európai Régiók Gyűlése Udinében megrendezett közgyűlésén Tolna megyét dr. 
Pálos Miklós a megyei közgyűlés alelnöke képviselte. 
A megjelentek elfogadták a Közgyűlés napirendjét, ezt követte a költségvetési rész és 
a bizottságok beszámolói. A délután folyamán tartották meg az ’Open Space’ szekciót, 
mellyel az ülésen való részvételt kívánták interakítvabbá tenni. Másnap díjak átadása 
(„Leginkább innovatív régió”; „Kommunikációs díj”; „Leginkább ifjúságbarát régió”) 
illetve a regionális identitás témaköréhez kapcsolódó ERGY állásfoglalást tartalmazó 
Udine Nyilatkozat elfogadása volt napirenden. A tanácskozás turisztikai programmal 
zárult.  
 
 
II. A 2008. évi nemzetközi teendők 
 
Partnermegyék 
 
 
Alba megye 
 
A gyermekek kölcsönös táboroztatása ebben az évben is az Alba megyei síeléssel 
kezdődött. Idén a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskola 
kapta meg a lehetőséget, hogy összesen 20 fővel vegyen részt a programon (17 
tanuló, két kísérőtanár és a sofőr). 
A Tolna megyei nyári táborba várhatóan idén is érkeznek gyerekek, kb. 20 főre lehet 
számítani. A korábbi évekhez hasonlóan ezt idén is a GYIK fadd-dombori 
gyermeküdülőjében szervezzük meg. 
 
A román partnernél 2007. december elején tett látogatás során felmerült a 
kapcsolatfelvétel lehetősége a Nagyenyedi Magyar Borbarát Kör és a Tolna megyei 
borászok között. E célból 2008 őszén (a Tolna megyei borászokkal egyeztetett 
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időpontban) 2 napos szakmai program megszervezésére kerül sor. A program során 
bemutatjuk a hegyközségek szerkezeti felépítését, a borászok számára igénybe vehető 
pályázati forrásokat és a pályázás rendszerét. A román partner szintén bemutatja az 
Alba megyei helyzetet, majd közösen keresünk olyan kapcsolódási pontokat, ahol a két 
fél együttműködhet. 
 
A román partnerrel 1993-ban írtuk alá az Együttműködési és Barátsági Megállapodást. 
A 15 éves évforduló alkalmából a partnerség megerősítésére okirat aláírását tervezzük, 
melynek helyszíne Gyulafehérvár lesz. A pontos időpont még egyeztetés alatt áll. 
 
A partnerrel fenntartott jó kapcsolat és folyamatos egyeztetés során további 
látogatásokra is számítani lehet, ugyanis Romániában júniusban helyhatósági 
választásokat tartanak, így bemutatkozó látogatásokra kerülhet sor. 
 
Aube megye 
 
2008. márciusában tartották Franciaországban a helyhatósági választásokat, melynek 
eredményeként a hónap végén megtartotta alakuló ülését a 33 fős Aube Megyei 
Tanács. Elnökként ismét Philippe Adnot urat választották meg, azonban a választások 
eredményéről hivatalos értesítést nem kaptunk a partnertől.  
 
Mivel a két fél között 2005-ben volt az utolsó látogatás, a felek eltávolodtak egymástól. 
A kapcsolat szorosabbra fűzésének reményében 2009-ben 2-3 napos szakmai 
programot szervezünk borászat vagy szociális ellátás témakörében. Az időpontot azért 
kell ennyire kitolnunk, mert az idei évben a többi partnerrel szervezett közös program 
kimeríti az e célokra fordítható költségvetési keretet.  
 
Bautzen járás 
 
A járás közgyűlése 2008. április 17-20. között látogatást tesz Tolna megyében. Itt 
tartózkodásuk során a német képviselők megismerkednek Tolna megye 
gazdaságélénkítő koncepciójával, a szekszárdi városfejlesztési tervvel és ipari park 
elképzeléseivel. Ezt követően a járás elnöke bemutatja a járást és annak gazdasági 
helyzetét a Tolna megyei vállalkozók számára. Ezen kívül a vendégek itt tartózkodásuk 
alatt különböző turisztikai-, folklór-, és sportprogramokon vesznek részt. 
 
A kórházak valamint a bautzeni Szorb Színház és a Deutsche Bühne Ungarn közötti 
együttműködés a korábbihoz hasonló intenzitással várhatóan 2008-ban is folytatódik. 
 
2008-ban Németországban közigazgatási reform lesz, melyek következtében járások 
összevonására kerül sor, ami nagymértékben kihatással lehet a kapcsolatok jövőbeni 
alakulására. 
 
Main-Tauber járás 
 
Main-Tauber járás elnöke, Reinhard Frank meghívására 2008. május 5-7. között a 
Tolna megyei közgyűlés tapasztalatszerző látogatásra utazik a járásba, ahol a 
résztvevők megtekintik a bronnbachi kolostor-együttesben történt fejlesztéseket, 
megismerkednek az épületegyüttes új hasznosítási módjaival. Másnap tájékoztatást 
kapnak egy község (Grünsfeld) valamint egy város (Wertheim) közigazgatási 
szerkezeti rendszeréről, feladatairól. A látogatás során ezen kívül lehetőség nyílik 
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betekinteni a Hohenlohe fejedelemség történelmébe és megcsodálni a járás természeti 
szépségeit is. 
 
A megye két kiállításon történő megjelenésre szintén meghívást kapott a járástól. A 
wertheimi gazdasági hétre 2008. május 21-25. között kerül sor. A megyei 
agrárkamarával valamint a turisztikai kht-vel már felvettük a kapcsolatot a 
bemutatkozás megszervezésének koordinálása céljából. 
A novemberben megrendezésre kerülő Tauber-Franken turisztikai kiállításon a Tolna 
Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. képviseli a megyénket. 
 
A megye és a járás civil szervezetei valamint a települései közötti kapcsolatok továbbra 
is nagyon élénkek. Ezek keretében 2008-ban is különböző látogatások valósulnak majd 
meg. 
 
Pozsega-Szlavón megye 
 
A 2005. évi találkozás óta megszakadt kapcsolat helyreállítására 2009-ben szeretnénk 
újabb kísérletet tenni. A Megyei Önkormányzati Hivatal partnereivel való 
kapcsolattartásra és az ehhez kapcsolódó rendezvényekre rendelkezésre álló pénzügyi 
keret hamarabb sajnos a horvát partner vonatkozásában sem nyújt lehetőséget érdemi 
előrelépésre.  
 
Szecsuán tartomány 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szervezésében Budapesten 
megrendezésre került Magyar Kínai Önkormányzati Partnerségi konferencián 
Szecsuán tartomány 3 fős delegációja részt vett. Tolna megyei látogatásra és 
megbeszélésre azonban az itt tartózkodás rövidsége és a program zsúfoltsága miatt 
nem került sor. 
A tartomány és megyénk kapcsolatainak intenzívebbé tételét a távolság valamint a 
jelentős méretbeli különbségek is nehezítik. 
 
West-Sussex grófság 
 
A jövőben egyrészt ösztönözni kellene a grófság valamint a megye szociális 
intézményei között tervezett szakmai tapasztalatcsere-látogatás megvalósulását, 
másrészt szükséges lenne megvizsgálni közös európai uniós programokba történő 
bekapcsolódás lehetőségét is. 
 
 
Nemzetközi szervezetek 
 
 
Duna Menti Tartományok Munkaközössége 
 
A munkakörökben egy-egy ülés megszervezést várható éves szinten. 
A „Gazdasági és Turisztikai” valamint a „Kultúra és Tudomány” munkakörök április 17-
én tartják együttes ülésüket. Ennek időpontja a delegáltak számára már ismert. 
Részvételi szándékukról az ülés részletes programjának ismeretében fognak dönteni. 
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A Kultúra és Tudomány munkakör ülésének egyik fő témája az „Étkezés a 
szomszédságban” gasztronómiai projekt ismertetése lesz, melybe Tolna megye is 
bekapcsolódott. 
A „Közlekedési és Hajózási” munkakör április 28-29. között tartja soron következő 
ülését. Endrődi István delegált egyenlőre nem jelezte, hogy részt kíván-e venni. 
A „Sport és Ifjúság” valamint a „Tájrendezési és Környezetvédelmi” munkakör tervezett 
üléseinek időpontjáról még nem kaptunk tájékoztatást. 
 
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése 
 
A szervezet idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. Az ünnepi ülésre 2008. 
május 29 – június 1. között kerül sor Reimsben, Franciaországban. A Közgyűlés 
delegáltjai, Kapitány Zsolt valamint dr. Bodri István, a részletes programot már 
megkapták, azonban az őszi tanácskozás időpontja nem ismert. 
 
Európai Régiók Gyűlése 
 
1. Bizottság (Gazdaság és regionális fejlesztés) 
2008-ban a Bizottság két plenáris ülést tart. A tavaszira február 28-29. között került sor 
Lillehammerben; Oppland régióban, Norvégiában. Appelshoffer Ágnes megjelent a 
tanácskozáson, melyről úti beszámolóját is leadta.  
Az őszi plenáris ülést október 27-28. között rendezik meg Oberösterreich régióban, 
Ausztriában.  
 
A plenáris üléseken túl a Bizottság titkársága rendszeresen szervez szakmai fórumokat 
és vásárokat. Ezek közül két rendezvény helyszíne és időpontja ismert: május 20-21. 
között innovációs workshop Dublinban; valamint június 8-9. között egy energetikai 
szeminárium Pitea-ban, Norrbotten régióban.  
 
2. Bizottság (Szociálpolitika és közegészségügy) 
2008-ban a bizottság két plenáris ülést tart illetve különböző almunkacsoportjai 
rendszeresen szerveznek konferenciákat, szemináriumokat. Ezek pontos időpontja és 
helyszíne a vendéglátó régiókkal egyeztetés alatt állnak. 
 
3. Bizottság (Kultúra és oktatás) 
A bizottság 2008. májusában és szeptemberében tart plenáris ülést. A Közgyűlés 
delegáltja részvételi szándékát még nem jelezte. Ez a program ismeretében várható. 
Két Tolna megyei intézmény bekapcsolódott a West-Sussex grófság által 
kezdeményezett „Do you speak European?” („Beszélsz európaiul?”) elnevezésű 
középiskolai versenybe, ahol fiatalok egymással versenyezve mutatják be, hogy mit 
jelent számukra Európa. 
 
Közgyűlés 
Az Európai Régiók Gyűlése közgyűlésére 2008. november 12-15. között kerül sor. 
Tolna megye ülésen történő képviseletéről az év második felében várható döntés. 
 
 
Elengedhetetlen, hogy a nemzetközi szervezetek bizottságainak, munkacsoportjainak a 
tevékenységében küldötteink a jövőben is aktívan részt vegyenek.  Kívánatos Tolna 
megye aktív bekapcsolódása, a szervezetek és tagrégióik által kezdeményezett 
nemzetközi projektbe. 
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A már hagyományosnak tekinthető területeken túl fontos a partnerkapcsolatok 
lehetséges gazdasági vonatkozásainak további feltárása és a kínálkozó gazdasági 
együttműködési formák fejlesztése. 
A kapcsolattartás minden szintjén törekedni kell továbbá arra, hogy minél több 
település, szervezet, intézmény és állampolgár vehessen részt a nemzetközi 
együttműködésekben. Ennek elérése érdekében a delegációk programját úgy kell 
összeállítani, hogy az lehetőség szerint tartalmazza a megye településeinek 
felkeresését is. 
 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés ……./2008. (IV….) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2007. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2008. évi 
nemzetközi teendőkről 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2008. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta és elfogadja. 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 
2008. évi feladatok vonatkozásában). 
Határidő: folyamatos. 
 

Szekszárd, 2008. április 4. 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
   a Közgyűlés elnöke 


