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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 2016. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Bautzen járás 
Február 17-20. között a járás Elnöke néhány fős delegációjával megyénkbe látogatott, 
hogy reanimációs autót adományozzon a Tolna Megyei Balassa János Kórháznak. A 
delegáció látogatását a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte 
meg, melynek keretében a delegáció február 19-én találkozott a Tolna Megyei 
Önkormányzat képviselőivel.  
 
Fehér megye 
Megyénk több alkalommal képviseltette magát a partnernél megrendezett vásárokon, 
kiállításokon. Ennek keretében Tolna megye kiállítóként vett részt a május 20-22. 
között megrendezett Fehér Megye Ízei Vásáron, valamint a szeptember 23-25. között 
tartott Apulum Agraria Vásáron.  
 
Szeptember 16-án 30 fős létszámú társaság látogatott el Tolna megyébe, akiket a 
megyei önkormányzat képviselői a Hivatalban köszöntöttek. A vendégek többnyire 
helyi termelői (borász, hentes, szarvasmarha tenyésztő, méhész) érdekszervezeteket 
képviseltek. Naszvadi Balázs terület- és vidékfejlesztési osztályvezető a megye 
jövőképéről, értékeiről tartott előadást. 
 
Mivel költségvetési forrásainkat a nemzetközi kapcsolataink egyéb területeire 
koncentráltuk, 2016. évben ideiglenesen felfüggesztettük a kölcsönös 
gyermektáboroztatást.  
 
 



Közép-Boszniai kanton 
Március 29-30. között a Közgyűlés Elnöke és Alelnöke Bosznia-Hercegovinába utazott, 
melynek keretében március 30-án sor került az együttműködési megállapodás 
aláírására.  
 
Május 11-én delegáció látogatott a megyébe a Kantonból. A látogatás célja elsősorban 
a megismerkedés és a közös irányvonalak meghatározása volt, hogy a későbbiekben 
már szakmai szempontok alapján kerülhessen sor egyeztetésre. Tolna megye és a 
Közép-Boszniai térség többek között kulturális, oktatási, turisztikai és 
gazdaságfejlesztési együttműködésre törekszik, továbbá az Európai Unió bővítési 
folyamatát is segítik. A szakmai együttműködés révén a két térség fejlődőképességét 
fogják segíteni. 
 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke részt vett a szekszárdi 
önkormányzat júniusi ünnepi közgyűlésén, melyen testvérvárosi megállapodást kötött a 
megyeszékhely és a Közép-boszniai Jajce városa. 
 
Main-Tauber járás 
Április 28 - május 1. között Tolna megye delegációja a partnerkapcsolat 25. éves 
jubileumának megünneplésére utazott Main-Tauber járásba. A delegáció tagjainak 
szakmai program keretében megújuló energia témakörben szélenergia, biogáz és 
bioenergia létesítmények megtekintésére is lehetősége nyílt. A járásba velük tartott a 
megye több borásza is, akik meghívást kaptak egy német-magyar borfesztiválra.  
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai  
Az év folyamán több kínai delegáció jelezte látogatási szándékát, többek között 
Shandong, Guizhou és Guanxi tartományokból, azonban jelen előterjesztés 
elkészítéséig egyik tartomány delegációja sem tett látogatást megyénkben.  
 
Voronyezs megye 
Február 3-7. között a Rosatom delegációja Paksra látogatott. A delegáció látogatását 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt szervezte, ugyanakkor tekintettel a Tolna és Voronyezs 
megyék közötti testvérmegyei kapcsolatra, február 6-án a Tolna Megyei Önkormányzat 
szervezett programot a küldöttség tagjainak, melynek keretében a megye természeti 
kincseivel, gazdasági életével, értékeivel, jellegzetességeivel és történelmével kívántuk 
megismertetni a küldöttséget. 
 
Február 19-én újabb delegáció érkezett a Rosatom-tól, akik a hivatalban találkoztak a 
közgyűlés elnökével Szekszárdon, ahol egy előadás keretében hallhattak a megye 
jövőképéről, értékeiről. Ezt követően a korábbi látogatáskor megismert gazdasági 
szervezetekkel tárgyaltak. 
 
Nemzetközi szervezetek 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében továbbra is fenntartottuk tagsági 
viszonyunkat, azonban a szervezet ülésein megyénk képviselői nem vettek részt.  
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II. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi külügyi tervére 
 
Az elkövetkező évben tervezzük, hogy a megye települései számára lehetőséget 
biztosítsunk a különböző termékeik – lekvárok, szörpök, gyümölcslevek stb. – 
bemutatására egy közös fórumon, ahova szeretnénk elhívni partnereink képviselőit is, 
segítve kistelepüléseinket a brand építésben, új piacok feltérképezésében. 
 
Partnermegyék 
Bautzen járás 
Ezen túlmenően a Megyenap rendezvényeire 2017. évben is szeretnénk meghívni a 
járás vezetőit. A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, 
melyeken anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánjuk megyénket képviselni.  
 
Fehér megye 
A kölcsönös gyermektáboroztatás felfüggesztését tervezzük a szűkös anyagi keretek 
miatt. 
 
Terveink közt szerepel, hogy a hagyományoknak megfelelően a partnermegye 
vezetőségét meghívjuk a Megyenap rendezvényeire, ezen kívül meghívás esetén 
2017. évben is képviseltetni kívánjuk megyénket a partnernél tartandó különböző 
szakmai vásárokon, rendezvényeken.  
 
Közép-Boszniai kanton 
A Megyenap rendezvényeire 2017. évben a kanton képviselőit is szeretnénk meghívni. 
A kialakítandó partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban 
konkrét javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Main-Tauber járás 
Az idei évre tervezett turisztikai szakmai tapasztalatcsere megrendezését 2017. évre 
tesszük át, melynek változatlanul megyénk ad majd otthont, azonban a rendezvény 
időpontja és szakmai programja még egyeztetés alatt áll.  
 
Természetesen 2017. évben is tervezzük a járás vezetőségének meghívását a 
Megyenap rendezvényeire.  
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
2017. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogathassanak megyénkbe, bár konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett.  
 
Voronyezs megye 
A Megyenap rendezvényeire 2017. évben a megye vezetőit is szeretnénk meghívni. A 
kialakítandó partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban 
konkrét javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan.  
 
Nemzetközi szervezetek 
 
Hátrányos helyzetű térségek válaszai a környezetvédelmi és energetikai kihívásokra 
címmel szervez programot a Tolna Megyei Önkormányzat a Régiók Bizottsága 
„Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy” (ENVE) Szakbizottság 
delegációja számára. 2017 tavaszán politikusok delegációja érkezik Európa különböző 
országaiból, hogy szűk két nap alatt megismerjék a megye jó gyakorlatait az említett 
szakterületeken. A kétnapos látogatás során bemutatjuk nekik a megyeszékhely 
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regionális szintű hulladékgazdálkodási tevékenységét, valamint Tamási város 
geotermikus fűtési rendszerét és terepi programra is lehetőség lesz, ahol 
megismerhetik a Gyulaj Zrt. közjóléti erdő-programját. 
 
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 2017. évben sem 
vesznek részt. 
 
A 2017. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás biztosítására a 2017. 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: 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés ……./2016. (XII.2.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2016. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2017. évi 
nemzetközi teendőkről: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2017. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2017. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2017. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Felelős: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke, 

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2017. 
évi feladatok vonatkozásában). 

Határidő: a 2017. évi tevékenységek tekintetében 
folyamatos. 

 
 
 
Szekszárd, 2016. november 21. 
 
 Ribányi József 
 a Közgyűlés alelnöke 
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