TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-10/2013.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: 2013. 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:
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton,
Krauss Péter, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr. Puskás Imre, dr.
Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

—

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:
László Ferenc, Tóth Endre Géza.

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula,
megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter; Tóth Ferenc, Potápi Árpád
országgyűlési képviselők; dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; Alin Cucui, az Alba Megyei Tanács alelnöke;
valamint Tolna megye egyes településeinek polgármesterei.
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: Kovács Ferenc művésztanár, festőművész; Dr. Muth Lajos a Tolna
Megyei Balassa János Kórház főigazgatója; Hamvas István fizikus, a Paksi
Atomerőmű vezérigazgatója; Csillag Balázs atléta, a Szekszárdi Sportközpont
igazgatója; Csík Jánosné pénzügyi osztályvezető-helyettes; Fazekas Márton
Józsefné hatósági osztályvezető-helyettes; Babits Józsefné intézményvezető;
Cserna Anna főlevéltáros; Kovács Józsefné vezető ápoló; Vámosi Jánosné vezető
szakács.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Televízió,
valamint a Szekszárdi Vasárnap munkatársai.

NAPIREND
1. Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter
2. Megyei kitüntetések átadása
Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Wessely Judit narrátor:
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Megyenapon! Külön köszöntöm Németh Lászlóné,
nemzeti fejlesztési minisztert, az országgyűlési képviselőket: Tóth Ferencet, Potápi
Árpád Jánost, valamint a megjelent polgármestereket, a Megyei Közgyűlés
Képviselőit, a Megyenap korábbi kitüntetettjeit továbbá Romániából érkezett
vendégünket Alin Florin Cucui-t, testvérmegyénk, Alba megye tanácsának alelnökét.
A közgyűlés kezdetén Tolna megye szignálját Szili Lajos és Kovács Zsolt játszotta.
Kérem, hallgassák most szeretettel Zsikó Zoltán népdalénekest, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatójának előadását.
Zsikó Zoltántól a Szent Istvánhoz c. zeneművet hallhattuk. 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
immáron tizenötödik alkalommal rendezzük meg szeptember elsején a Megyenapot,
ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ünnepi ülését.
Elsőként felkérem dr. Puskás Imrét, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnökét, hogy mondja el köszöntőjét.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke köszöntőjében hangsúlyozta az ünnepek
megtartásának jelentőségét, hiszen az ünnepek a múltban gyökerezve határozzák
meg a mai közösséget, erősítik a jelenkori összetartozást és az elért eredményeket.
Hangsúlyozta, hogy ünnepek alkalmával azért merít a közösség a múltból, és
tisztázza jelenét, mert gondol a jövőre. Ezért is fontos azoknak a közösségeknek,
embereknek az elismerése, akik kiemelkedő munkát végeznek.
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Wessely Judit narrátor:
Felkérem most Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert, hogy mondja el
ünnepi beszédét.

1. NAPIRENDI PONT
Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter
Németh Lászlóné miniszter asszony a meghívást megköszönve kiemelte a
Megyenap megünneplésének összetartó erejét, hiszen összefogás nélkül nem
létezhet egyetlen közösség sem, együttműködés nélkül az erő szétforgácsolódik.
Párhuzamot vonva a pecséthasználati jog megszerzésével elért önállóság és a 2010.
évi kormányváltással megkezdett törekvések között, hangsúlyozta az ország
közelmúltban elért eredményeit, amelyeket csak közös összefogással lehetett
megvalósítani. Tolna megyei példákat hozva felvázolta a fejlesztési beruházásokra
vonatkozóan megkezdett utat. Beszéde végén gratulált a kitüntetetteknek, akik
munkájukkal, egyéni teljesítményükkel hozzájárultak Tolna megye sikerének
megteremtéséhez, és hírnevének öregbítéséhez.
Wessely Judit narrátor:
Köszönjük Miniszter asszony beszédét, ami után Zsikó Zoltántól a kalotaszegi
keserves és katonadalt hallhattuk. Most pedig egy irodalmi előadás következik:
"Tolnai etűd - összeállítás Tolna megyei írók-költők műveiből. A szemelvények
szerzői: Babits Mihály, Baka István, Garay János, Illyés Gyula, Lázár Ervin, Mészöly
Miklós és Szabadi Mihály. Előadják: Frank Ildikó és Lotz Katalin, a Magyarországi
Német Színház színművészei, és Orbán György előadóművész."

2. NAPIRENDI PONT
Megyei kitüntetések átadása
Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Wessely Judit narrátor:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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 dr. Puskás Imrét, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnökét. A kitüntetetteknek gratulál: Németh Lászlóné miniszter
asszony, dr. Pálos Miklós és Kapitány Zsolt alelnök urak.
A Közgyűlés 2013-ban az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
Babits Mihály-díjat adományoz
KOVÁCS FERENC művésztanárnak, festőművésznek
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Beszédes József-díjat adományoz
HAMVAS ISTVÁN fizikusnak, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának
Bezerédj István-díjat adományoz
DR. MUTH LAJOS
főigazgatójának

a

Tolna

Megyei

Balassa

atlétának,

a

Szekszárdi

János

Kórház

Sipos Márton-díjat adományoz
CSILLAG
BALÁZS
igazgatójának

Sportközpont

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője kitüntetést adományoz
CSÍK JÁNOSNÉ pénzügyi osztályvezető-helyettesnek
FAZEKAS MÁRTON JÓZSEFNÉ hatósági osztályvezető-helyettesnek
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést adományoz
BABITS JÓZSEFNÉ intézményvezetőnek
CSERNA ANNA főlevéltárosnak
KOVÁCS JÓZSEFNÉ vezető ápolónak
VÁMOSI JÁNOSNÉ vezető szakácsnak.
(A kitüntetettek méltatását a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A méltatást ismertette Wessely Judit narrátor.)
Wessely Judit narrátor:
Most pedig a Tolna Megyei Németségért Nívódíj átadása következik, amelyre
felkérem Dr. Józan-Jilling Mihályt, a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetségének elnökét.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól
vezérelve, hogy a Tolna megyei németség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket
szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és
munkásságukat megfelelõen értékelve példaként állíthassa a jelen- és az utókor elé,
megalapította "A Tolna Megyei Németségért" nívódíjat.
A Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesülők 2013-ban:
HOÓS ERNŐ a Tolna Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör elnöke
KELLER ANTAL harmonikaművész
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(A Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesülők méltatása a jegyzőkönyv
2. számú mellékletét képezi.)
(A kitüntetettek méltatása magyar és német nyelven hangzott el.)
Wessely Judit narrátor:
Gratulálunk a kitüntetetteknek. Nevükben most Dr. Muth Lajos mond köszönetet.
Dr. Muth Lajos kitüntetett köszönő szavaiban hangsúlyozta az ünnepek
megélésének fontosságát, hiszen az ünnepek során, kiszakadva a mindennapokból
összefüggéseiben láthatóak az élet pillanatai, így az olyan ünnepek, mint a
Megyenap, és az átadott kitüntetések segítenek a mindennapok fontossági
sorrendjének felállításában. Szavaiban kiemelte, hogy minden kitüntetett mögött egy
közösség áll, így nem csak a felterjesztőknek és a döntéshozóknak mond köszönetet
a kitüntető díjért, hanem a kitüntetettek mögött álló közösségnek is azért a munkáért,
amivel hozzásegítették a kitüntetetteket ehhez az elismeréshez.
Wessely Judit narrátor:
Köszönjük szépen. Még egyszer gratulálunk a kitüntetetteknek és további
eredményes munkát kívánunk!
Kedves Vendégeink!
Az ünnepi közgyűlés zárásaként hallgassuk meg a Csurgó Zenekar előadását, akik
bukovinai, kalotaszegi és sárközi dallamokat fognak játszani.
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!
Köszönjük megtisztelő jelenlétüket, köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a
Megyenapon. Ünnepségünk végéhez érkeztünk. Kérem, fogadják el meghívásunkat
az udvarban a pohárköszöntőt követő állófogadásra. A díjazottaknak kérjük, hogy
lent gratuláljanak. A kitüntetetteket és a díjak átadóit megkérjük, hogy a
pohárköszöntőt követően egy közös fotó erejéig a Pollack Kávézó előtt álljanak
össze. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltak, és jó étvágyat kívánunk az ebédhez!

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Közgyűlés 2013-ban az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:

Az ifjúság képzőművészeti nevelése terén nyújtott több mint négy évtizedes
művészetpedagógiai munkája, a tehetséges gyerekek részére szervezett alkotótelep
létrehozásában, és szakmai irányításában, a megyei gyermekrajz pályázat és
kiállítás
szervezésében,
mentorálásában
vállalt
szerepe,
eredményes
szaktanácsadói tevékenysége, festőművészként kifejtett magas színvonalú művészi
munkája elismeréséül a modern magyar irodalom Tolna megyéből származó
kiemelkedő egyéniségéről elnevezett BABITS MIHÁLY-DÍJ megyei kitüntetést
adományozza KOVÁCS FERENC művésztanárnak, festőművésznek.
A paksi atomerőmű nukleáris biztonsági szabályainak kidolgozásában, a
zónamonitorozó rendszer fejlesztésében vállalt szerepe, a blokkok teljesítményének
növelése és a gazdaságosabb nukleáris üzemanyag ciklus bevezetése terén végzett
több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a Paksi Atomerőmű Zrt. bővítése
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül a munkásságával Tolna megyéhez is
kötődő, országos hírű múlt századi mérnöktudósról elnevezett BESZÉDES JÓZSEFDÍJ megyei kitüntetést adományozza HAMVAS ISTVÁN fizikusnak, a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának.
A diabéteszes betegek ellátásában nyújtott gyógyító tevékenysége, az üzemgazdasági
szemlélet és a kontrollingrendszer bevezetése terén elért eredményei, az oktató kórházi
cím elnyerése és a színvonalas orvostovábbképzés megszervezése érdekében végzett
munkája, az intézmény térségi szerepének megőrzése és a korszerű betegellátás
biztosítása érdekében megvalósított beruházásokban vállalt kezdeményező szerepe
elismeréséül a reformkor és a szabadságharc Tolna megyei vezéralakjáról elnevezett
BEZERÉDJ ISTVÁN-DÍJ megyei kitüntetést adományozza DR. MUTH LAJOSNAK, a
Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatójának.
Középtávfutóként elért eredményei, sportszakmai munkája, Szekszárd sportéletének
újjászervezésében vállalt kezdeményező szerepe, eredményorientált, integráló
személyisége, különböző társadalmi szervezetekben és sportrendezvények
szervezésében végzett odaadó munkája elismeréséül a magyar sportélet első
világhírességei közé tartozó Tolna megyéből származó úszóbajnokról elnevezett
SIPOS MÁRTON-DÍJ megyei kitüntetést adományozza CSILLAG BALÁZS
atlétának, a Szekszárdi Sportközpont igazgatójának.
A közigazgatásban eltöltött négy évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája, Tamási
város javára végzett magas színvonalú, az önkormányzati költségvetés egyensúlyát
biztosító, elkötelezett tevékenysége, következetes és empatikus vezetői magatartása
elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést
adományozza CSÍK JÁNOSNÉ pénzügyi osztályvezető-helyettesnek.
A közigazgatás különböző területein végzett négy évtizedes felelősségteljes
tevékenysége, a bonyhádi okmányiroda színvonalas működésében, és a választások
zavartalan bonyolításában vállalt koordináló szerepe, az ügyfelek és a kollégák iránt
tanúsított segítőkész magatartás elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ
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KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza FAZEKAS MÁRTON
JÓZSEFNÉ hatósági osztályvezető-helyettesnek
Pedagógusként végzett eredményes tehetséggondozó, ifjúság- és környezetvédő
tevékenysége, szociális területen a dunaföldvári alapszolgáltatási központ
épületeinek felújítása, bővítése, szakmai megújítása érdekében végzett pályázatírói,
szervezői munkája, felkészültsége, lelkiismeretes vezetői munkássága elismeréséül
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza
BABITS JÓZSEFNÉ intézményvezetőnek.
Csaknem négy évtizedes magas színvonalú levéltárosi munkája, a kutatókat segítő
levéltári segédletek összeállításában, az intézmény közművelődési feladatainak
ellátásában való aktív részvétele, kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenysége, a
levéltári szakterületek irányításában vállalt szerepe elismeréséül TOLNA MEGYE
KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza CSERNA ANNA
főlevéltárosnak.
A szociális ellátás területén kifejtett kiemelkedő és példaértékű munkája,
Simontornya és az önkormányzati társulás intézményi ellátási területén nyújtott
színvonalas tevékenysége, a gondozottak és a kollégák iránt tanúsított empatikus
magatartása,
hivatástudata
elismeréséül
TOLNA
MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza KOVÁCS JÓZSEFNÉ
osztályvezető ápolónak.
A gyulaji általános iskola étkezdéjében végzett négy évtizedes lelkiismeretes
tevékenysége, az egészséges és változatos étkezés és a gyerekek igényeinek
megfelelő étrend összeállítása iránti törekvése, a települési rendezvényeken vállalt
szerepe, pontos munkavégzése elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza VÁMOSI JÁNOSNÉ
vezető szakácsnak.
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2. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÜLŐK MÉLTATÁSA

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Tolna városi és
megyei németség érdekvédelmében, kultúrájának, hagyományainak megőrzésében,
ápolásában és továbbadásában kifejtett, több évtizedes felelősségteljes és áldozatos
munkájáért Hoós Ernőnek a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat adományozza.
Der Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht die
Auszeichnung „ Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau“ an Herrn Ernő Hoós für
seine jahrzehntelange verantwortungsvolle und aufopfernde Arbeit, die er im Dienste
der in der Stadt Tolna und im Komitat lebenden Ungarndeutschen und deren
Interessenvertretung geleistet hat und für die Pflege und Weitergabe der
ungarndeutschen Kultur, Bräuche und Sitten.

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 Keller Antalnak a Tolna Megyei
Németségért Nívódíjat adományozza.
Der Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht die
Auszeichnung „Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau“ an Herrn Anton Keller für
seine jahrzehntelange aufopfernde Arbeit, die er bei der musikalischen Begleitungen
der im Komitat wirkenden deutschen Nationalitätenchören geleistet hat, und für die
Pflege und Weitergabe der – traditionell auf Akkordeonbegleitung basierende –
ungarndeutschen Volksmusik.
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