Minősített többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 5. számú
napirendi pontja

Javaslat az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV), illetve az Európai Régiók
Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetekből való kilépésre
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!
I.
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.
Az AREV tagsági jogviszony fenntartása tagdíj fizetéséhez kötött. A tagdíj mértékének
kiszámítását, illetve a tagdíjhoz kapcsolódó rendelkezéseket az AREV eljárásrendje
szabályozza. Tolna megye éves tagdíja 2000 EUR, melyet 2014. évvel bezáróan a Tolna
Megyei Önkormányzat minden évben kiegyenlített.
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 indokoltnak tartom az AREV tagságunk 2015. január 1. napjával
történő megszüntetését. A tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozóan az AREV
Alapszabályának II. Fejezet 7. cikkelye a következők szerint rendelkezik:
„A tagsági státusz megszűnik, ha:
1. Természetes személy halála esetén, illetőleg jogi személyiség feloszlatása esetén,
amikor jogi személyek érintettek;
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2. A Szövetség Elnökének címzett írásos lemondás esetén;
3. Listáról való törléssel, melyet a Nemzetközi Tanács jelent be, a tagdíj befizetésének
elmulasztása miatt;
4. Kizárással, melyről a Plenáris ülés dönt 2/3-os többséggel, olyan tevékenység miatt,
amely erkölcsi hátrányt vagy kézzelfogható veszteséget okozott a Szövetségnek.”
A fent leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a I. határozati javaslat alapján
döntsön az AREV nemzetközi szervezetből való kilépésről!
II.
A Tolna Megyei Önkormányzat 1991. óta tagja az Európai Régiók Gyűlése (továbbiakban:
AER) nevű nemzetközi szervezetnek, melyet 1985-ben hoztak létre. Az AER regionális
hatóságok független szervezete, ami a régiók közti együttműködés és a régiók érdekeiért
való lobby színtere. Európa szerte 35 országban vannak tagrégiói, ezen kívül 11 földrajzi
értelemben vett interregionális szervezet és 4 ágazati interregionális szervezet is a tagja.
Az AER számos testületet működtet, melyek közül Tolna megye korábban négy
bizottságba (1. Bizottság – gazdaság és regionális fejlesztés; 2. Bizottság – szociális
politika és közegészségügy; 3. Bizottság – kultúra, oktatás, ifjúság és nemzetközi
együttműködés; Intézményi Ügyek Állandó Bizottság) delegált tagokat. Ezek a testületek
évente 2 ülést tartanak, egyet tavasszal és egyet ősszel. Ezen túlmenően Tolna megye az
AER Közgyűlésén képviseltette magát, amely évente 1 alkalommal ülésezik.
2008-ig a bizottságokba delegált személyek és a Megyei Közgyűlés tisztségviselői
rendszeresen részt vettek mind a bizottságok, mind az AER Közgyűlés ülésein. 20092010-2011. években Tolna megye már csak az AER Közgyűlésének ülésén képviseltette
magát. 2012. évtől Tolna megye nem vett részt sem az AER bizottságainak, sem a
Közgyűlésének az ülésén.
Az AER tagsági jogviszony fenntartása tagdíj fizetéséhez kötött. A tagdíjhoz kapcsolódó
rendelkezéseket az AER eljárásrendje szabályozza. Tolna megye éves tagdíja az azonos
számítási módszerek ellenére évről évre magasabb (2012 – 3005 EUR ; 2013 – 3099
EUR). 2014. évben az AER magyar tagjai közösen léptek fel annak érdekében, hogy
csökkentsék a tagdíj mértékét, tekintettel a megyei önkormányzatok I. részben már
említett feladat- és hatáskör változására. A közös fellépésnek köszönhetően a 2014. évre
vonatkozóan eredetileg meghatározott 3.180 EUR helyett idei évben 1.475,58 EUR
tagdíjat fizetett be Tolna megye a szervezet számlájára. 2015. évre vonatkozóan az AER
már megküldte a Tolna megyére vonatkozó tagdíj mértékét, melyet 3227 EUR összegben
határoztak meg.
Tekintettel a fent leírtakra, indokoltnak tartom az AER tagságunk 2015. január 1. napjával
történő megszüntetését. A tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozóan az AER
Alapszabályzat 2. cikkely 2.5 pontja a következők szerint rendelkezik:
„Az Európai Régiók Gyűlésének bármely tagja kiléphet úgy, hogy döntéséről folyó év
március 31-ig értesíti az ERGY Elnökét postai úton megküldött levélben, melyet a
regionális végrehajtó hatóság vezetője ír alá, és amelyet könyvelt, kézbesítéskor aláírandó
küldeményként adnak postára.
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Az értesítés folyó pénzügyi év végén lép hatályba. Ugyanakkor, amennyiben az értesítés
folyó év március 31. – december 31. között érkezik meg, a tagdíjfizetési kötelezettség
fennáll a folyó évre (N) és a következő évre (N+1).”
Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a II. határozati javaslat alapján
döntsön az AER nemzetközi szervezetből való kilépésről!
Határozati javaslat:

I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…../2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata az
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
2015. január 1. napjával kilép az Európai
Bortermelő
Régiók
Gyűlése
(AREV)
nemzetközi
szervezetből
(székhely:
1, Place du Wacken, F-67000 Strasbourg).
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: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a
2. pont tekintetében)
Határidő: azonnal

II. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…../2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata az
Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi
szervezetből való kilépésről szóló javaslat
tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
úgy dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat
2015. január 1. napjával kilép az Európai
Régiók
Gyűlése
(AER)
nemzetközi
szervezetből (székhely: 6 Rue Oberlin F-67000 Strasbourg).
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen
határozatnak az Európai Régiók Gyűlése
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(AER) nemzetközi szervezet Elnökéhez történő
benyújtására, valamint a tagsági jogviszony
megszűnéséhez
kapcsolódó
feladatok
ellátására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a
2. pont tekintetében)
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2014. november 18.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

