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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgy űlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének 4.) pontja alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2019. évi külügyi tervét az alábbiak szerint kívánom előterjeszteni.  
 
I. A 2018. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Bautzen járás 
A járás delegációjának 2017. október elején tett látogatása során felmerült 
együttműködési kezdeményezések megvalósítása érdekében a járás közgyűlésének 
egy nagyobb létszámú delegációját szerettük volna vendégül látni a 2018. évi Értékek 
Napja c. megyei rendezvényünkön, azonban a járás év elején írásban jelezte, hogy 
egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak eleget tenni meghívásunknak. 
 
Fehér megye 
Korábbi években megyénk több alkalommal képviseltette magát a partnernél 
megrendezett vásárokon, kiállításokon. Ennek folyományaként Tolna megye 
kiállítóként vett részt a Gyulafehérváron május 18-20. között megrendezett Gustos de 
Alba (Fehér megye Ízei) nevű rendezvényen, illetve a szeptember 21-23. között 
megrendezett Apulum Agraria nevű mezőgazdasági vásáron.  
 
Hargita megye 
2018. július 6-9. között Tolna megyei delegáció utazott Hargita megyébe. A látogatásra 
a Hargita és Tolna megye között kialakult testvérkapcsolat miatt került sor. A 
küldöttségben többek között Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár és 
Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök vett részt. Hétvégén zajlott Csíkszeredán az 
Ezer Székely Leány Napja fesztivál is, melyen Fehérvári Tamás köszöntötte a külhoni 
magyarságot. A rendezvényen fellépett a kakasdi Sebestyén Ádám székely Társulat és 
a bonyhádi Kranzlein Néptánc Egyesület is. Az erdélyi megyével kapcsolatos 
programok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Hungarikum Bizottság támogatásával 
valósult meg. 
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2018. augusztus 31-szeptember 2. között delegáció érkezett Hargita megyéből az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Szeptember elsején a hagyományos Megyenapi ünnepség vendége volt a küldöttség. 
Szimbolikusan, a székely gyökerekkel rendelkező Kakasdon került megrendezésre az 
esemény, melyen Borboly Csaba elnök pohárköszöntőt mondott. A delegáció részt vett 
a délután folyamán megrendezett kulturális programsorozaton is.  
Szeptember 2-án a Kölesdi Kismegyeháza udvarán írta alá ünnepélyes keretek között 
Hargita és Tolna között a testvérmegyei megállapodást Fehérvári Tamás, a megyei 
közgyűlés elnöke és Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. 
A szerződés jó eszköz arra, hogy a két ország törvényeit betartva, immár hivatalosan, 
nem titokban, mint az előző rendszerben, tartsák a kapcsolatot és építsék az 
együttműködést. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ grafikai 
kiállításának a megnyitójával kezdődött az esemény. 
 
Main-Tauber járás 
A Nyitott Világ Alapítvány évtizedes kapcsolata révén érkezett Main-Tauber járásból 
csoport Szekszárdra, melynek eseményén Ribányi József alelnök fogadta a fiatalokból 
álló küldöttséget október 4-én. 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látoga tásai  
Az év folyamán egy kínai delegáció jelezte látogatási szándékát, Szecsuán 
tartományból, azonban jelen előterjesztés elkészítéséig a delegáció nem tett látogatást 
megyénkben.  
 
Nemzetközi szervezetek, együttm űködések 
Az EU-CELAC INNOV-AL platform az Európai Unió által finanszírozott projekt, mely a 
decentralizált innovációs politikák és a területi kohézió területén folytatott 
együttműködés előmozdítását tűzte ki céljául. A projekt keretében 2018. november 5-7. 
között a Hétfa Kutatóintézet és a Tolna Megyei Önkormányzat közösen fogadott vezető 
tisztségviselőkből és innovációs szakemberekből álló küldöttséget Brazíliából. A 12 fős 
delegáció célja az volt, hogy Tolna megyét megismerve feltérképezzék az esetleges 
együttműködési lehetőségeket, így az érdeklődésüknek megfelelően a szőlészet-
borászathoz, illetve felsőoktatáshoz kapcsolódó program került összeállításra. 
 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében továbbra is fenntartottuk tagsági 
viszonyunkat, azonban a szervezet ülésein megyénk képviselői nem vettek részt.  
 
 
II. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi külügyi tervére 
 
Partnermegyék 
 
Bautzen járás 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Megyenap rendezvényeire 2019. évben is 
szeretnénk meghívni a járás képviselőit. A partnerkapcsolat további programokat, 
látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan. 
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Fehér megye 
Terveink közt szerepel, hogy a hagyományoknak megfelelően a partnermegye 
vezetőségét meghívjuk a Megyenap rendezvényeire, ezen kívül meghívás esetén 
2019. évben is képviseltetni kívánjuk megyénket a partnernél tartandó különböző 
szakmai vásárokon, rendezvényeken.  
 
Hargita megye 
2019. évben a Vár a megye - Tolna Megyei Értékek Napja rendezvényre szeretnénk 
meghívni a megye képviselőit. Ezen túlmenően a partnerkapcsolat további 
programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok még nincsenek erre 
vonatkozóan. 
 
Közép-Boszniai kanton 
A Megyenap rendezvényeire 2019. évben is szeretnénk meghívni a kanton képviselőit. 
A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét 
javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Main-Tauber járás 
Természetesen 2019. 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 látoga tásai  
2019. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogathassanak megyénkbe, bár konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett.  
 
Voronyezs megye 
A Megyenap rendezvényeire szeretnénk meghívni a megye vezetőit 2019. évben is. A 
partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét 
javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Nemzetközi szervezetek, együttm űködések 
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 2019. évben sem 
vesznek részt. 
 
 
A 2019. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás biztosítására a 2019. 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! 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
……./2018. (XII.7.) közgy űlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelésér ől és a 2019. évi 
nemzetközi teend őkről: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2019. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2019. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2019. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2019. 
évi feladatok vonatkozásában). 

Határid ő: a 2019. évi tevékenységek tekintetében 
folyamatos. 

 
 
 
Szekszárd, 2018. november 30. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgy űlés elnöke  


