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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. A korábbi évekhez 
hasonlóan a megye külkapcsolataiban továbbra is a takarékosság az irányadó. 
 
I. A 2013. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Alba megye 
A már hagyományos kölcsönös táboroztatás keretében Tolna megyéből március 15-20. 
között utazott 21 fős csoport a bátaszéki II. Géza Gimnáziumból a partnerhez, ahonnan 
augusztus 19-26. között érkezett hozzánk diákcsoport.  
 
Március 27-30. között Gyulafehérváron Szociális integráció a munkaerőpiacon címmel 
került megrendezésre egy nemzetközi konferencia, melyen Tolna megyét 3 fős 
delegáció képviselte. A konferencia programjának megfelelően a résztvevők külső 
helyszíneket látogattak meg Marosszentkirályon, Nagyenyeden és Abrudbányán. Az 
egyes helyszíneken a résztvevők képet kaphattak arról, hogy egy EU projekt keretében 
a Fehér Megyei Tanács és a helyi polgármesteri hivatal, esetenként egyéb partnerek 
bevonásával, hogyan hozott létre olyan szociális vállalkozásokat, amelyek a hátrányos 
helyzetű munkavállalókat – különösképpen a fogyatékkal élőket – segítik a munkaerő-
piacon való elhelyezkedésben, saját vállalkozás elindításában, önképzésben. 
 
Augusztus 31. - szeptember 2. között a Fehér Megyei Tanács Alelnöke látogatott 
megyénkbe, hogy a Megyenapi rendezvények keretében velünk ünnepeljen.  
 
A szeptember 13-15. között Gyulafehérváron megrendezett mezőgazdasági vásáron a 
korábbi évekhez hasonlóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei 
Igazgatóságának delegációja képviselte megyénket.  
 
Szeptember 19-22. között a Fehér Megyei Tanács Főjegyző Asszonyának vezetésével 
4 fős delegáció érkezett Tolna megyébe, hogy hangsúlyozza az Alisca Brass Band és 
a Gyulafehérvári Fúvós zenekar között kialakult kapcsolatot, melynek eredményeként a 
két zenekar közösen lépett fel a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvénysorozatának 
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keretében. A delegáció itt tartózkodása során Főjegyző asszony a szeptember 20-án 
tartott Közgyűlésünkön egy prezentáció segítségével bemutatta Fehér megye 
gazdasági helyzetét.  
 
November 14-17. között a 2013-as évben megélénkült látogatások mintegy zárásaként 
17 fős szakmai borász csoport látogatott megyénkbe, akiket a Megyei Önkormányzat 
az egyik szekszárdi pincészetben látott vendégül.  
 
Aube megye 
A francia partnerrel 2005. óta nem került sor személyes találkozóra. A kapcsolat 
újjáélesztésének reményében minden évben, így 2013-ban is, meghívást küldtünk a 
Megyenap rendezvényeire, azonban a francia fél jelezte, hogy nem tud eleget tenni a 
meghívásnak.  
 
Bautzen járás 
Személyes találkozásra 2013-ban nem került sor, azonban a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat delegációja látogatást tett a járásban, melyet követően a 
járás Elnöke meghívást küldött, hogy látogassunk el Bautzen járásba.  
 
Main-Tauber járás 
Június 25-27. között 3 fős delegáció utazott Tolna megyéből a járásba, akik a 
fennállásának 40. évfordulóját megünneplő rendezvényeken képviselték megyénket. 
Az ünnepi rendezvények előtt rövid szakmai program keretében a delegáció 
megismerte a járás energiapolitikáját.  
 
Szeptember középén nem hivatalos látogatásra érkezett a járásból George Denzer, 
Main-Tauber járás korábbi elnöke. Látogatása alkalmával egy kötetlen beszélgetés 
során egyeztettünk a járás és a megye kapcsolatáról.  
 
Szecsuán tartomány  
2013. őszén több kínai delegáció jelezte, hogy szakmai látogatást tenne Tolna 
megyében. A látogatások időpontjának és programjának egyeztetése során úgy 
alakult, hogy végül egyetlen csoport érkezett megyénkbe. A Szecsuán tartomány Népi 
Gyűlésének főtitkár-helyettese által vezetett 6 fős kínai delegációt december 13-án 
fogadta a Megyei Főjegyző Asszony. Az egyeztetés során prezentációkon keresztül 
mutatták be a kínai félnek a Tolna megyére vonatkozó általános, illetve szakmai 
információkat. Az előadások után szintén prezentáció keretében a kínai fél ismertette a 
tartomány legfontosabb jellemzőit.  
 
West-Sussex grófság 
Az angol partnerrel évek óta nem került sor személyes találkozásra. A Megyenap 
rendezvényeire szóló meghívót 2013-ban is elküldtük részükre, azonban jelezték, hogy 
a Közgyűlés Elnök Asszonya nem tud eleget tenni a meghívásnak.  
 
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 2013. évben sem vettek részt.  
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Fentieken túl, április 11-én Izrael Állam Nagykövete érkezett megyénkbe, aki 
látogatása során többek között Önkormányzatunk képviselőivel is találkozott. 
 
 
II. A 2014. évi nemzetközi teendők 
 
A külkapcsolatokat és a partnermegyékkel történő kapcsolattartást 2014. évben is az 
elmúlt években tapasztalt takarékosság fogja jellemezni. 
 
Partnermegyék 
 
Alba megye 
A két megye közti kapcsolat gerincét adó kölcsönös gyermektáboroztatást 2014. 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 járásból 2013. évben érkezett meghívásoknak eleget téve várhatóan március végén 
delegáció utazik Bautzen járásba Tolna megyéből, hogy a Messe Wir 2014 kiállítás 
keretében képviselje megyénket.  
 
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 2013. évben megkezdett egyeztetések eredményeként várhatóan szeptember 
közepén nagyobb létszámú delegáció érkezik megyénkbe. A látogatás pontos 
részleteinek egyeztetése folyamatban van. 
 
Természetesen 2014. évben is szeretnénk meghívni a járás vezetőségét a Megyenap 
rendezvényeire. Egyéb programokra, látogatásra is sor kerülhet az évben, azonban 
konkrét időpont és témajavaslat még nem érkezett.  
 
Aube megye, West Sussex grófság, Szecsuán tartomány 
A francia, az angol, illetve a kínai partnerekkel 2013-ban konkrét programtervek, 
témajavaslatok nem fogalmazódtak meg, azonban a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
tervezzük a partnerek meghívását a Megyenap rendezvényeire.  
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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. 
Azonban szem előtt tartva a költségtakarékosság elvét, delegáltjaink a különböző 
bizottságok és munkacsoportok ülésein 2014. évben 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 ……./2014. (II. 21.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2014. évi 
nemzetközi teendőkről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2014. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
(a 2014. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: folyamatos. 
 
 

Szekszárd, 2014. február 4. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
   a Közgyűlés elnöke 


