TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 86-17/2018.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: 2019. augusztus 31-én a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi
Közgyűlésén.
AZ ÜLÉS HELYE: Paks Duna Hotel nagyterme
7030 Paks, Dózsa György út 75.
AZ ÜLÉS KEZDETE: 11:00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Fülöp János, Kerecsényi Márton,
Kovács János, dr. Perlaki László, Ribányi József, Széles András, Vaszari Tibor.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADT KÉPVISELŐK: Horváth Zoltán, Kapitány
Zsolt, Szabó Loránd, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 10 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei
aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Süli János országgyűlési képviselő, miniszter; Potápi Árpád János országgyűlési
képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár; dr. Lehőcz Regina, a Tolna Megyei
Kormányhivatal főigazgatója, Szabó Péter Paks Város polgármestere, valamint Tolna
megye egyes településeinek polgármesterei.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: Sarkadi Ferenc, Sümegi József, Rottenbacher Ádám, Bölcsföldi
Árpád, Djokics Zseljko, Dr. Say István, Czink Judit, Havasi Béla, László József,
Krémer Péter
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a Paks Press, Paksi Hírnök és a TelePaks TV,
valamint a Paks FM munkatársai.
NAPIREND
1. Ünnepi beszéd
2. Megyei kitüntető díjak átadása
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Wessely Judit narrátor:
Kérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy énekeljük el közösen a Himnuszt.
Himnusz
Wessely Judit narrátor:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tolna Megyei Önkormányzat hagyományaihoz híven
idén is átadja kitüntető díjait a térséget gyarapító embereknek. Immár 320.
esztendeje, hogy Tolna vármegye pecséthasználati jogot kapott I. Lipót császártól. E
jeles pillanatra: a megyecímer körvonalait tükröző pecsét adományozására, 1699.
szeptember 1-jén került sor.
Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a megye egyik kiemelt
jelentőségű városában, a Tolna Megyei Önkormányzat megyenapi ünnepi
közgyűlésén!
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Süli János miniszter urat, a térség országgyűlési
képviselőjét, valamint Potápi Árpád János államtitkár urat! Tisztelettel köszöntöm
Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, illetve
Szabó Péter polgármester urat.
Tisztelettel köszöntöm Ribányi József alelnök urat és a Tolna Megyei Közgyűlés
tagjait, valamint dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző urat. Köszöntöm dr. Lehőcz
Regina főigazgató asszonyt, továbbá a kormányhivatal és a megye valamennyi
jelenlévő vezetőjét.
Köszöntöm a Megyenap korábbi kitüntetettjeit, köztük a Pakson máig tisztelt Tóth
Ferenc urat, Tolna megye jelenlévő polgármestereit, és valamennyi kedves
vendégünket.
1. NAPIRENDI PONT
Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Süli János
miniszter
Wessely Judit narrátor:
Köszöntő beszédének megtartására felkérem Fehérvári Tamás elnök urat.
Fehérvári Tamás – beszéd
Wessely Judit narrátor:
A megye valóban örök! Köszönjük Elnök Úr beszédét. Kérem, fogadják szeretettel
Baka István „Zsoltár” című versét, Krémer Franciska előadásában.
Krémer Franciska – vers
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Wessely Judit narrátor:
E gyönyörű vers után, tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat, tartsa meg
ünnepi beszédét.
Süli János – beszéd
Wessely Judit narrátor:
Miniszter Úr gondolatait megköszönve, kérem, fogadják most nagy szeretettel a C
four G Zenekar műsorát.
C four G – zene
2. NAPIRENDI PONT
Megyei kitüntető díjak átadása
Wessely Judit narrátor:
A Tolna megyei nemzetiségi önkormányzatok nívódíjjal ismerik el minden évben
azon személyeket, akik kiemelkedő érdemeket szereztek közösségük szolgálatában.
Tisztelettel felkérem László József urat, fáradjon ki az emelvényhez.
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a roma emberek
érdekeinek hosszú évtizedes képviselete, és a térség cigány közösségeinek
elhívatott támogatása elismeréseként, „Tolna Megye Cigányságáért Nívódíjat”
adományoz László József részére.
Felkérem Orsós László elnök urat, hogy adja át a díjat.
László József – díjátadás
Felkérem Krémer Péter Urat, hogy fáradjon a grémium elé.
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau hat geleitet von der Absicht, die Bürger, die sich im Dienst für das Deutschtum im
Komitat Tolnau herausragende Verdienste erworben haben, einer angemessenen
Anerkennung teilhaben zu lassen, sowie ihre Person und Arbeit als beispielhaft für
die Gegenwart und die Zukunft hinzustellen und damit zu würdigen - den Niveaupreis
" Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau "geschaffen.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól
vezettetve, hogy a Tolna megyei németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és
munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé,"
A Tolna Megyei Németségért " nívódijat alapított.
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht
den Niveaupreis des Jahres 2019 an Herrn Peter Kremer.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége a 2019-es évi
nívódíját Krémer Péter Úrnak adományozza a Tolna megyei – ezen belül is
Szakadát település – német nemzetisége kulturális örökségének ápolásáért és a
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technika és kommunikáció jelenkori lehetőségeit felhasználva e kultúrkincs mindenki
számára megismerhetővé és elérhetővé tételéért.
Felkérem Féhr György és Dr. Józan-Jilling Mihály elnök urakat, fáradjanak ki, és
adják át a nívódíjat.
Krémer Péter – díjátadás
Wessely Judit narrátor:
A Tolna Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak átadását megelőzően, Csengey Dénes
– Szegényen, szabadon, szeretetben című művének egy részlete következik.
Fogadják szeretettel.
Krémer Franciska – vers
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 évben, a hagyományos
Megyenapon vehetik át az arra érdemesek.
Felkérem Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes urat, hogy fáradjon ki az emelvényhez.
Sarkadi Ferenc Tolna megye közbiztonsága és a lakosság védelme érdekében a
szakterületén végzett magas színvonalú, példaértékű és áldozatos munkájáért,
társadalmi szerepvállalásáért, szakértő vezetői tevékenységéért veheti át a Tolna
Megye Közbiztonságáért díjat.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Sarkadi Ferenc tű. ezredes – díjátadás
A Közgyűlés 2019-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
Wessely Judit narrátor:
Tisztelettel megkérem Czink Juditot, fáradjon ki a grémium elé.
A magyar kulturális és művelődési életben végzett évtizedes tevékenységéért, a
megye és a régió érdekében folytatott elkötelezett szakmai vezetői szolgálatáért,
valamint a helyi közösség áldozatos fejlesztéséért vehet át Tolna Megye
Közszolgálatáért díjat Czink Judit.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Czink Judit – díjátadás
Most pedig felkérem Havasi Bélát, fáradjon ki az emelvényhez.
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A jogszerűség és szakszerűség jegyében végzett több évtizedes közszolgálati
tevékenységéért, a kamarai továbbképzések szakmai, valamint a közösségek
humánus segítéséért kerül díjazásra Havasi Béla.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Havasi Béla – díjátadás
Djokics Zseljko urat kérem tisztelettel, fáradjon ki a közönség elé.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabda csapat sikeres vezetőedzői irányításáért,
az országos élvonalban szerzett eredményekért, valamint a sportszakma elismerését
kivívó nemzetközi szereplésért, mellyel a megyeszékhely és Tolna megye jó hírét
öregbítette, 2019-ben Sipos Márton díjban részesül, Djokics Zseljko.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Djokics Zseljko – díjátadás
Felkérem Sümegi József urat, hogy fáradjon ki a vendégek elé.
Szülőfaluja, Bátaszék, valamint az Egyház- és Tolna megye érdekében végzett,
önzetlen és kimagasló helytörténeti, értéktár bizottsági, képviselőtestületi, oktatói,
kulturális és identitást erősítő tevékenysége elismeréséül Babits Mihály díjban
részesül Sümegi József.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Sümegi József – díjátadás
Rottenbacher Ádám urat kérem meg, hogy fáradjon ki az emelvényhez.
A szekszárdi Szociális Központ élén végzett több évtizedes, elhivatott szolgálatáért,
mellyel a szociális ellátások bővítését, a házigondozás megszervezését és az
idősgondozás ügyét segítette megyeszerte, 2019-ben Bezerédj István-díjat vehet
át, Rottenbacher Ádám.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Rottenbacher Ádám – díjátadás
Bölcsföldi Árpád úr méltatása következik, megkérem, hogy fáradjon ki a közönség
elé.
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Beszédes József-díjat érdemelt ki Bonyhád és a megye számos beruházásának
szakértő és gondos irányítása, a térség javára váló energetikai projektek, valamint a
közintézmények és közösségi terek felújításának sikeres megvalósítása,
eredményes ügyvezetői munkája elismeréséül Bölcsföldi Árpád.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Bölcsföldi Árpád – díjátadás
C four G – zene
Wessely Judit narrátor:
Tisztelt Vendégeink! Az utolsó mozzanatához értünk a Tolna Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek átadásában. Tisztelettel és szeretettel felkérem Dr. Say István urat,
hogy fáradjon ki a grémium elé.
Az értékőrzés és a közművelődés területén, valamint a közéletben és Tolna megye
kulturális életének szervezésében kifejtett fáradhatatlan, több évtizedes önzetlen és
kimagasló munkásságáért, Tolna megyéért kitüntetést vehet át, Dr. Say István.
A díjátadásra tisztelettel felkérem Süli János miniszter urat és Fehérvári Tamás elnök
urat.
Dr. Say István – díjátadás
Wessely Judit narrátor:
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Köszönjük megtisztelő jelenlétüket,
köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a Megyenapon, itt Pakson. Ünnepségünk
végéhez közeledünk, amikor is a Tolna Megyei Önkormányzat köszönetnyilvánítását
tolmácsolom valamennyi kedves, és elkötelezett közreműködőnek. Egyben felkérem
a díjazottakat, valamint a díjátadókat, hogy egy közös fotó erejéig fáradjanak az
emelvényhez.
Az idei alkalommal a város vezetője tart pohárköszöntőt, ám mielőtt ünnepi
gondolatainak megosztására felkérném Szabó Péter polgármester urat, fogadják
szeretettel a megye gyarapodását, értékeit és hétköznapjait bemutató kisfilmet,
amelynek paksi kapcsolódási pontja is van.
Imázsfilm
Polgármester Úr! Örömmel hallgatjuk pohárköszöntőjét.
Szabó Péter – pohárköszöntő
k.m.f.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

