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Bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének 4.) pontja alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2017. évi külügyi tervét az alábbiak szerint kívánom előterjeszteni.  
 
I. A 2017. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Bautzen járás 
Október 4-7. között a járás elnöke egy kisebb delegációval megyénkbe látogatott, 
melyet a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (TMNNÖ) kezdeményezett. 
A látogatás október 5-én megtartott szakmai programját a Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatala szervezte meg, melynek keretében a delegáció találkozott a Megyei 
Közgyűlés elnökével, hogy együtt tárják fel a partnerkapcsolatban rejlő együttműködési 
lehetőségeket. Az egyeztetés után a csoport ellátogatott Ozorára, ahol a vár 
megtekintését követően találkozott a település polgármesterével, akivel a települések 
szociális ellátáshoz kapcsolódó feladatairól és lehetőségeiről beszélgettek. A program 
Tamásiban folytatódott, ahol a delegáció először a termálfürdőben végrehajtott 
fejlesztéseket nézte meg, majd az ebédet követő prezentáció keretében a város 
alpolgármestere bemutatta Tamási város folyamatban lévő, illetve tervezett energetikai 
beruházásait. A prezentációt követően a delegáció visszatért a szállására, hogy napi 
programját a TMNNÖ által szervezett vacsorával zárja a szekszárdi Szent István 
Házban.  
 
Október 6-11. között a szászországi Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium egy 
kisebb delegációja is Tolna megyében tartózkodott. A látogatás központi témája a 
Pécsi Egyetemmel való további együttműködésük volt az orvosképzés területére 
vonatkozóan. A Megyei Közgyűlés elnöke október 9-én, a látogatás Tolna megyét 
érintő programja során, informális keretek között találkozott a delegációval.  
 
Fehér megye 
Korábbi években megyénk több alkalommal képviseltette magát a partnernél 
megrendezett vásárokon, kiállításokon. Ennek folyományaként Tolna megye 



 2 

kiállítóként vett részt a szeptember 22-24. között Gyulafehérváron megrendezett 
Apulum Agraria mezőgazdasági vásáron.  
 
Közép-Boszniai kanton 
Április 4-8. között a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója 
képviselte Tolna megyét a 20. Nemzetközi Üzleti Vásáron Mostarban.  
 
Main-Tauber járás 
Az Értékek Napja c. megyei rendezvényünkre vonatkozó meghívásunknak a járás 
elnöke nem tudott eleget tenni, így hivatalos találkozóra ebben az évben nem került 
sor. 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai  
Az év folyamán két kínai delegáció jelezte látogatási szándékát, Hubei és Guizhou 
tartományokból, azonban jelen előterjesztés elkészítéséig egyik tartomány delegációja 
sem tett látogatást megyénkben.  
 
Voronyezs megye 
Az Értékek Napja c. megyei rendezvényünkre vonatkozó meghívásunknak a megye 
kormányzója nem tudott eleget tenni, így hivatalos találkozóra ebben az évben nem 
került sor. 
 
Nemzetközi szervezetek 
Március 27-28. között a Régiók Bizottsága „Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és 
Energiaügy” (ENVE) Szakbizottságának delegációja szakmai látogatást tett 
megyénkben. A program témája a „Hátrányos helyzetű térségek válaszai a 
környezetvédelmi és energetikai kihívásokra” volt, melynek keretében vendégeink 
először Lengyel-Annafürdőre utaztak, ahol megtekintették a Turisztikai és 
Természetismereti Központot, illetve a Szentkúti ökoházat. A program következő 
állomása a tamási vadaspark volt, ahonnan Tamási Város Önkormányzatához utazott 
tovább a delegáció, hogy megismerhessék a városban megvalósult energetikai 
beruházásokat.  
 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében továbbra is fenntartottuk tagsági 
viszonyunkat, azonban a szervezet ülésein megyénk képviselői nem vettek részt.  
 
 
Wielkopolska Vajdaság 
A lengyelországi Wielkopolska Vajdaságból érkezett tizenegy fős delegáció 
szeptemberben, amely a Dél-dunántúli megyékkel keresi az együttműködés 
lehetőségét. Ribányi József, a Régiók Bizottsága magyar delegációjának vezetőjeként 
került kapcsolatba a lengyel régióval. A küldöttség látogatásának első állomása Tolna 
megye volt, majd ezt követően Somogy és Baranya megyével ismerkedtek meg. A 
lengyel-magyar barátság és a visegrádi négyek sikerének tükrében is örömteli, hogy 
területi szinten alakulhat ki partnerség a lengyelországi és magyar régió között. A 
program során a vendégek megismerhették a területi önkormányzatok szerepkörét, a 
megyék gazdasági-társadalmi helyzetét és a helyi értékeket egyaránt. 
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II. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi külügyi tervére 
 
Partnermegyék 
 
Bautzen járás 
A járás delegációjának október eleji látogatása során felmerült együttműködési 
kezdeményezések megvalósítása érdekében a járás közgyűlésének egy nagyobb 
létszámú delegációját kívánjuk vendégül látni a 2018. júniusának második felében 
esedékes Értékek Napja c. megyei rendezvényünkön.  
 
A látogatás során elhangzott többi kezdeményezés közül, anyagi és humán 
kapacitásaink függvényében, szeretnénk megragadni azt a lehetőséget, miszerint 
2019. tavaszán megyénk adna otthont annak a találkozónak, melyet Bautzen járás 
évente megszervez járása polgármestereinek. A rendezvény kiemelkedő lehetőséget 
jelentene Tolna megye polgármesterei számára akár a meglévő járási 
partnerkapcsolataik megerősítésére, akár új együttműködések kialakítására. 
 
Fehér megye 
Terveink közt szerepel, hogy a hagyományoknak megfelelően a partnermegye 
vezetőségét meghívjuk a Megyenap rendezvényeire, ezen kívül meghívás esetén 
2018. évben is képviseltetni kívánjuk megyénket a partnernél tartandó különböző 
szakmai vásárokon, rendezvényeken.  
 
Közép-Boszniai kanton 
A Megyenap rendezvényeire 2018. évben a kanton képviselőit is szeretnénk meghívni. 
A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét 
javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Main-Tauber járás 
Természetesen 2018. évben is tervezzük a járás vezetőségének meghívását a 
Megyenap rendezvényeire. Ezen túlmenően a partnerkapcsolat további programokat, 
látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan. 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
2018. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogathassanak megyénkbe, bár konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett.  
 
Voronyezs megye 
A Megyenap rendezvényeire 2018. évben a megye vezetőit is szeretnénk meghívni. A 
partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét 
javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Nemzetközi szervezetek 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében a Tolna Megyei Önkormányzat 
továbbra is fenntartja a tagsági viszonyát, azonban a takarékos gazdálkodást szem 
előtt tartva delegáltjaink a különböző munkacsoportok ülésein 2018. évben sem 
vesznek részt. 
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Testvérkapcsolat létrehozására irányuló szándék 
 
Hargita megye  
Az erdélyi Hargita megye partnerkapcsolat kialakítása érdekében kereste meg a Tolna 
Megyei Önkormányzat elnökét. A Tolna Megyei Önkormányzat a kapcsolat kiépítésére 
és az együttműködésben rejlő kulturális, gazdasági lehetőségek megvalósítására 
nyitott. 
A jövő évre tervezünk látogatást, ahol a két megye képviselői a konkrét együttműködés 
területeiről, a kapcsolat kialakításának ütemezéséről tárgyalhatnak. Emellett a közös 
programok megvalósítására pályázatot kívánunk benyújtani a Bethlen Gábor Alap által 
meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című felhívásra. A 
pályázati felhívás szerint a pályázathoz csatolni kell az együttműködésre vonatkozó 
magyarországi közgyűlési döntést, ennek tárgyában kérjük a Közgyűlés támogatását. 
 
 
A 2018. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás biztosítására a 2018. évi 
költségvetési rendelettervezet benyújtásakor teszek javaslatot.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a külkapcsolati feladatok értékeléséről szóló 
beszámolót és a külügyi tervre vonatkozó javaslatot fogadja el! 
 
Határozati javaslat 1.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (XII. 11.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2018. évi 
nemzetközi teendőkről: 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2018. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2018. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2018. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2018. 
évi feladatok vonatkozásában). 

Határidő: a 2018. évi tevékenységek tekintetében 
folyamatos. 
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Határozati javaslat 2.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (XII. 11.) közgyűlési határozata a Hargita 
megyével kialakítandó testvérkapcsolatról: 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kifejezi 
Hargita megyével (Románia) való testvérmegyei 
kapcsolat kialakítására vonatkozó szándékát. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 
együttműködés területeiről, céljairól és 
ütemezéséről tárgyalásokat folytasson, és 
megbízza, hogy mindezek sikere esetén, a 
testvérmegyei megállapodás megkötése érdekében 
terjessze a tárgyat ismételten a Közgyűlés elé. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Bethlen 
Gábor Alap „Testvér-települési programok és 
együttműködések 2018” című pályázati felhívására 
pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1. pont vonatkozásában folyamatos,  

a 2. pont vonatkozásában 2018. évben 
folyamatos, 
a 3. pont vonatkozásában 2017. december 
15. 

 
 

Szekszárd, 2017. november 24. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


