ELŐTERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: BMH/314-1/2020.

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: Beszámoló a Baranya
tevékenységéről

ELŐTERJESZTŐ:

Megyei

Önkormányzati

Hivatal

2020.

évi

DR. PARTOS JÁNOS MEGYEI JEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: HAMARICS ILDIKÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜGYINTÉZŐ
DR. VÉGI MELINDA ALJEGYZŐ
JANKOVICS SZILVIA MB. PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
SEBESTYÉN ATTILA TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ
KATREINER ZOLTÁN KABINETVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. NOVEMBER 06.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. NOVEMBER 06.
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

HATÁROZAT SZÁMA:…./2020.(XI...) ELNÖKI HATÁROZAT

2
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbikban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol
a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja
értelmében az önkormányzati főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési
eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente
összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére.
A Hivatal működését az Ügyrend szabályozza. A Hivatal segíti a megyei testületek, a
tisztségviselők és a megyei jegyző munkáját. Feladata: a döntések szakmai
előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Biztosítja a
megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési,
valamint koordinációs tevékenységek hatékony ellátását.
A Hivatal szervezeti felépítését a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SzMSz) 3. melléklete tartalmazza. A Közgyűlés 2019. november 28-i
ülésén megalkotta a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet, melynek
hatályba lépését követően a Hivatal szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakult.
1.
2.
3.
4.

Elnöki kabinet (osztályvezetői kinevezéssel)
Szervezési Osztály (jegyzői vezetéssel)
Területfejlesztési Osztály (osztályvezetői kinevezéssel)
Pénzügyi Osztály (megbízott osztályvezetői kinevezéssel)

A Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott főbb feladatokat a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal Ügyrendje tartalmazza.
I. Általános információk
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II. 25.) önkormányzati rendelet megalkotásakor a Közgyűlés a Hivatal létszámát
33 főben határozta meg, ebből 32 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló.
A Hivatal a jelenlegi struktúrájában az Ügyrendben meghatározottak szerint látja el
feladatait általános és speciális szakmai felkészültséggel, kellő gyakorlattal rendelkező
apparátussal.
A Hivatal személyi állományának létszáma 2020. január 1-én 35 fő volt, melyből:
- 34 fő köztisztviselő,
- 1 fő munkavállaló.
Az állományi létszámban az alábbi változások következtek be 2020. évben:
- Jogviszony létesítések: 3 fő köztisztviselő,
- Jogviszony megszűnések: 5 fő köztisztviselő.
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Jelenleg a Hivatal személyi állományának létszáma 33 fő, melyből
- 32 fő köztisztviselő
- 1 fő munkavállaló.
A Hivatal köztisztviselői állományába tartozik a megyei jegyző és aljegyző is, valamint 4
fő GYED-en lévő köztisztviselő is. A köztisztviselői állományból 27 fő felsőfokú
végzettségű, 5 fő középfokú végzettségű.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezései
értelmében a közszolgálati tisztviselőknek – besorolástól függően – ügykezelői
alapvizsga, közigazgatási alapvizsga, illetve közigazgatási szakvizsga kötelezettségük
van.
Az ügykezelői munkakörben dolgozóknak ügykezelői alapvizsgát kell tenniük a
kinevezésüktől számított 6 hónapon belül.
A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek középfokú végzettség esetén
2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni.
2020. évben 4 fő köztisztviselő sikeres közigazgatási alapvizsgát, 1 fő köztisztviselő
közigazgatási szakvizsgát tett.
A humánpolitikai feladatok ellátása nem csak a jogviszony létesítésekkel,
megszűnésekkel kapcsolatos feladatokat jelenti. Valamennyi jogviszonyfajta esetén
szükséges azok karbantartása: kinevezés módosítások, átsorolások végrehajtása,
adatváltozások kezelése (lakcím, név vagy számlaszám változás), gyermekszületés,
egyéb juttatások igénylésével kapcsolatos eljárások kezelése, karbantartása,
szabadságolási terv készítése, szabadságkimutatások nyilvántartása, vezetése –
mindezeknek a KIRA-rendszerben történő rögzítése, kezelése.
A köztisztviselők tekintetében minden évben tervkészítési kötelezettsége van a
munkáltatónak. Az egyéni illetve éves továbbképzési tervben szereplő képzések
nyomon követése, a terv napra készen tartása és a terv teljesüléséről beszámoló
készítése a személyügyi feladatokat ellátó köztisztviselő feladata.
A Hivatal önálló működtetője a köztisztviselők teljesítményértékelését, minősítését
kezelő ún. TÉR- rendszernek. A rendszer keretében történik a köztisztviselők féléves és
éves teljesítménycél- kitűzése, értékelése, illetve minősítése. A teljesítménycélok
kitűzése a munkaköri leírásokban foglaltak alapján történik, ezért is fontos a munkaköri
leírások folyamatos aktualizálása.
A humánpolitikai feladatok jelentős része kizárólag – feladatfajtánként különböző –
számítástechnikai alkalmazások segítségével látható el (KIRA számfejtési rendszer,
TÉR informatikai rendszer, Probono képzési felület, Központi Statisztikai
Adatszolgáltatásokkal kapcsolatos felületek). Ezek ismerete elengedhetetlen és
nélkülözhetetlen e feladatok ellátásához.
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II. A Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott főbb feladatok
Elnöki kabinet
Az Elnöki Kabinet feladatai közé tartoznak a tisztségviselők munkájának segítése,
általános adminisztratív és titkársági feladatok ellátása, a nemzetközi kapcsolatok
szervezése, a Közgyűlés és hivatal által üzemeltetett honlapok általános karbantartása,
aktualizálása. A Kabinet ellátja az önkormányzat működésével összefüggő feladatokat,
biztosítja a testületi munka kötelező nyilvánosságát.
A Kabinet munkatársai előkészítik, szervezik az elnöki programokat, kezelik a naptárat.
Továbbá szervezik, előkészítik és lebonyolítják az önkormányzat rendezvényeit,
nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programjait. A rendezvények megszervezésekor a
főbb feladatok közé tartoznak a meghívók előkészítése, elkészíttetése, kiküldése, (email-ben és postán egyaránt), a protokoll-lista aktualizálása az adott rendezvényhez, a
részvételi szándék pontosítása telefonon, az ajándékok, díjak, oklevelek beszerzése,
laudációk elkészítése, névtáblák készítése, helyszínbejárás, díszítés, dekoráció,
zászlók, pulpitus bekészítése, a technikai feltételek biztosítása, pl.: mikrofonok,
projektor bekészítése, az események forgatókönyvének elkészítése, a fellépők és a
moderátor felkérése, valamint a catering megszervezése.
A Kabinet a 2020-as évben az alábbi főbb rendezvények előkészítésében,
megszervezésében és lebonyolításában működött közre:
Dr. Őri László a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének kezdeményezésére a
2020. április 21-én elindította a „Baranya segít programot”. A kezdeményezés
első elemeként a veszélyhelyzetben a járvány ellen a frontvonalban küzdő
mentősök részére adott át többek közt multivitamin italt és kávét tartalmazó
élelmiszer csomagokat a Pécs Tüzér utcai központi Mentőállomásán.
A „Baranya Segít Program” keretében 2020. április 30-án a baranyai idősek
ellátásában is segítséget nyújtó polgárőrök részére adott át a megyei elnök
egészségügyi maszkokat és fertőtlenítő szereket. A Baranya Megyei
Önkormányzat épülete előtt kerültek átadásra a védekezéshez szükséges
egészségügyi maszkok és fertőtlenítő szerek. A program keretében Cseh László,
a Baranya Megyei Polgárőr Egyesület Szövetségének elnöke vette át az
egészségügyi maszkokat és fertőtlenítő szereket. Az átadott egészségügyi
védőeszközök a megyében több, mint 2500 szolgálatot teljesítő polgárőr
számára jelent segítséget. A baranyai polgárőrök a megye kisebb és nagyobb
településein élő időseket segítik a bevásárlásban és a szükséges gyógyszerek
kiváltásában.
Dr. Őri László megyei elnök 2020. május 6-án újabb csomagokkal érkezett a
Pécsi I. Mentőállomásra, így a „Baranya segít program” részeként ismét
multivitaminos italokat, kávékat és egyéb élelmiszereket adott át a mentősök
részére.
2020. május 12-én dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
köszöntötte a Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinika intenzív
osztályának ápolóit az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A Pécsett ellátott
betegek nagy közössége nevében köszönte meg az ápolóknak az év
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mindennapján végzett lelkiismeretes szolgálatukat. Az eseményre köszönő
ajándékokkal érkezett a megyei közgyűlés elnöke és Csizmadia Péter, a pécsi
Fidesz frakció vezetője, melyet az ápolóknak adtak át.
2020. május 22-én a Szentlőrinci Mentőállomáson járt dr. Őri László megyei
elnök és Nagy Csaba a térség országgyűlési képviselője és Vörös Sára, megyeiés helyi önkormányzati képviselő, ahol Katona András mentőállomás vezető, a
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kuratóriumának elnöke, valamint az
állomás dolgozói fogadták őket. Látogatásuk célja volt, hogy a Baranya segít
program keretein belül a dolgozók komfortérzetét javító csomagokkal, kávéval,
vitaminos gyümölcsitalokkal és élelmiszerrel lássák el a Szentlőrinci
Mentőállomáson szolgálatot teljesítőket.
A Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4-én a trianoni békediktátum
100. évfordulója alkalmából tartott szabadtéri megemlékezést (a járványügyi
előírások betartásával) Pécsett a Baranya Megyei Önkormányzat a Trianonkeresztnél. Az eseményen dr. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke beszédet
tartott.
A Megyeháza földszintjén került átadásra 2020. június 29-én az Áldozatsegítő
Központ. Az ünnepélyes megnyitón részt vett dr. Varga Judit igazságügyi
miniszter és dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke. Az
eseményt megelőzően sajtótájékoztatóra került sor, melynek a Baranya Megyei
Önkormányzat adott otthont.
2020. július 1-én Semmelweis-nap alkalmából a közgyűlés elnöke a
Szívgyógyászati Klinika Intenzív osztályán dolgozókat köszöntötte. A pécsi
egyetem a koronavírus járvány időszakában két osztályt jelölt ki az intenzív
ellátást igénylő, nem COVID-os betegek számára, a szívgyógyászati és az
idegsebészeti klinika intenzív ellátást nyújtó egységeit. Az ott dolgozók
megfeszített munkát végeztek az elmúlt hónapokban. Köszönettel és hálával
tartozunk nekik az odaadó szolgálatukért.
A Baranya Megyei Önkormányzat a „Baranya Segít Program” elnevezésű
segítő kampányának részeként 2020. július 7-én a komlói mentőállomás
dolgozóinak köszönte meg dr. Őri László, a közgyűlés elnöke a
veszélyhelyzetben, a frontvonalban végzett áldozatos munkájukat.
2020. július 8-án a Baranya Megyei Önkormányzat épülete adott helyszínt
annak az ünnepségnek, amelynek keretében együttműködési megállapodást
írt alá a Baranya Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Pécsi Tudományegyetem. A megállapodást, dr. Őri László, a megyei
önkormányzat elnöke, Rittlinger József, a kamara megyei elnöke, illetve a PTE
részéről Dr. Miseta Attila rektor, valamint a Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Kar dékánja, Dr. Szécsi Gábor látta el kézjegyével. A
többhónapos előkészítő munka eredményeként létrejövő együttműködés célja,
hogy közösen tegyünk Baranya megye gazdasági fejlődése érdekében.
2020. július 17-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar
Dinnyetermelők Egyesülete ormánsági dinnye promócióval egybekötött
sajtótájékoztatót tartott a pécsi Kossuth téren, hogy felhívják a figyelmet a jó
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minőségű magyar gyümölcsökre. 2020. augusztus 7-én nagyszabású
promócióval népszerűsítette a baranyaiak körében a vadhúsfogyasztást a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara
Baranya Megyei Szervezete. Felhívták a lakosság figyelmét a helyi értékekre és
azok
egészséges
fogyasztásának
fontosságára.
A
népszerűsítő
kezdeményezésekhez dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke is
csatlakozott.
2020. július 23-án közös sajtótájékoztatót tartott dr. Őri László, a megyei
közgyűlés elnöke és dr. Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó
miniszterelnöki megbízott. A tájékoztatón a megyei elnök felhívással élt a
Baranya Megyei Önkormányzat minden hazai települési és megyei
önkormányzat felé, hogy vegyék fel a kapcsolatot a testvérvárosaikkal,
megyéikkel, és kérjék meg őket arra, álljanak a székely petíció mellé.
Ünnepélyes keretek közt adták át a Zengő impozáns, új acélkilátóját 2020.
július 29-én. 160 millió forintból a Baranya Megyei Önkormányzat
beruházásában valósult meg a 7 szintes közel 22 méter magas Zengő kilátó. A
Mecsek legmagasabb csúcsán megépült építmény tetejéről, tengerszint feletti
704 méteres magasságból, 4 méterrel a lombkorona szint felettről nyílik kilátás.
Dr. Őri László az átadón kiemelte bízik benne, hogy a megvalósult ökoturisztikai
fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy új lendületet kapjon a megye turisztikai
fejlődése.
Rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt 2020. október 10-e helyett,
2020. augusztus 28-án került megrendezésre a Megyenapi ünnepi közgyűlés,
amelyen a Baranya Megyei Önkormányzat kitüntetéseit vehették át a díjazottak.
A díjakat átadta dr. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke, Dunai Péter, a
megyei közgyűlés alelnöke, és dr. Partos János a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal jegyzője. A megyenapi közgyűlésen az alábbi díjak
kerültek átadásra:
- Baranya Megye Díszpolgára címet kapott posztumusz Szekó József;
- Pro Comitatu Baranya Díjat kapott a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai
János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja;
- Baranya Fejlődéséért Díjat kapott a Bogád-Hús Termelő és Kereskedelmi
Kft.;
- Egészséges Baranyáért Díjat kapott dr. Kanizsai István kórházigazgató;
- Egészséges Baranyáért Díjat kapott a PTE Klinikai Központjának COVIDcsapata;
- Közrend-Közbiztonsági Díjat kapott Korontos Zoltán r. ezredes;
- Nemzetiségekért Díjat kapott posztumusz Bogdán László, Cserdi volt
polgármestere;
- Kulturális, Művészeti és Sajtódíjat kapott Kovács Ferenc festőművész;
- Koltai Péter-díjat kapott Gocsál Mátyás 4. évfolyamos zeneiskolai tanuló;
- Elnöki Kitüntető Díjban részesült Ábel János nyugalmazott nemzetiségi
tanító.
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Szervezési Osztály
A Szervezési Osztály alapvető feladata a tisztségviselők munkájának segítése, iktatási,
általános adminisztratív és titkársági feladatok ellátása. Az Osztály feladata a
közgyűlés, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek biztosítása,
előkészítése, megszervezése, a működésük technikai feltételeinek biztosítása, a
jegyzőkönyvek elkészítése, döntések nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátása. Továbbá gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek továbbításáról,
feltöltéséről a Nemzeti Jogszabálytár Tövényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
Modul felületre.
Az Osztály ellátja az önkormányzat által megalkotott rendeletek kihirdetésével
kapcsolatos feladatokat, gondoskodva a Közgyűlés Hivatalos Lapjának összeállításáról,
kihirdetéséről. A Hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az
önkormányzati rendeleteket, szükség esetén kezdeményezik a módosításukat. 2020.
évben valamennyi szabályzat aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően
megtörtént. Áttekintve a vonatkozó jogszabályokat a Hivatal rendelkezik valamennyi, a
törvényes működést elősegítő szabályzattal.
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli a Baranya Megyei Önkormányzat
1998-tól keletkezett iratanyagát.
A Hivatal iktatott iratforgalma az alábbiak szerint alakult (2020. november 03-i állapot):
Ágazat

Főszám (db)

Alszám (db)

Pénzügyek
Egészségügyi igazgatás
Környezetvédelmi,
építési
ügyek,
településrendezés,
területrendezés
kommunális igazg.
Vízügyi igazgatás
Önkormányzati,
igaszságügyi
és
rendészeti igazgatás (választásokkal
kapcsolatos ügyek)
Önkormányzati és általános igazgatási
ügyek
összesen
(képviselő-testület
iratai; nemzetiségi önkormányzat iratai;
az
önkormányzati
hivatalnak,
polgármesteri hivatalnak
Honvédelmi,
katasztrófavédelmi
igazgatás, fegyveres biztonsági őrzés
Összesen:

5
2

106
2

49

208

1

15

56

155

257

1024

1

1

371

1511
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Az Önkormányzat iktatott iratforgalma az alábbiak szerint alakult (2020. november 03-i
állapot):
Ágazat

Főszám (db)

Alszám (db)

Pénzügyek
Környezetvédelmi,
építési
ügyek,
településrendezés,
területrendezés
kommunális igazg.
Önkormányzati,
igazságügyi
és
rendészeti igazgatás
Lakásügyek
Önkormányzati és általános igazgatási
ügyek
összesen
(képviselő-testület
iratai; nemzetiségi önkormányzat iratai;
az
önkormányzati
hivatalnak,
polgármesteri hivatalnak
Köznevelési
és
közművelődésügyi
igazgatás
Összesen:

1

57

12

33

1

4

1

1

153

893

2

3

170

991

Az Osztály végzi a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti
egységeinél az irattározási feladatokat.
Az Osztály gondoskodik az önkormányzati jogi ügyek, a közgyűlés tisztségviselői és a
megyei jegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítéséről.
Teljeskörűen ellátja az önkormányzat és hivatala személyzeti és mukaügyi feladatait. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 2020. évben az év
végéig 4 fő jogosult törzsgárda jutalomra.
Gondoskodik a hivatali működéshez szükséges eszközök
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolításáról.

beszerzéséről,

a

Koordinálják a hivatali gépjárműhasználatot, és a járművekkel kapcsolatos teendőket. A
Szervezési Osztály felügyeli a hivatal épületének karbantartási munkáit, a Díszterem
bérlésével, karbantartásával kapcsolatos munkáit.
1. Testületi munkát érintő feladatok:
A Közgyűlés, annak bizottságai, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok
üléséről készült jegyzőkönyvek, döntések a jogszabályokban írt határidőben elkészültek
és továbbításra kerültek a Baranya Megyei Kormányhivatal felé.
Közgyűlés:
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet ) 9.§ (1) bekezdése alapján a Közgyűlés
szükség szerint, de évente legalább hat rendes ülést tart. A munkaterv 2020. évben 6
rendes ülést irányozott elő. A beszámoló elkészültéig 5 ülés megtartására került sor.
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Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet alatt a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntéseket, melyekről a veszélyhelyzet megszűnését
követő Közgyűlésen beszámolt. A beszámoló elkészítéséig a közgyűlés elnöke
átruházott hatáskörben 15 határozatot hozott, valamint 2 rendeletet alkotott.
A beszámoló elkészítéséig a Közgyűlés üléseinek és döntéseinek számát az alábbi
táblázat tartalmazza:
Testületi ülés típusa

Baranya Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése

Döntések száma

Nyílt

Zárt

Átruházott
hatáskör

Rendelet

Határozat

5

2

7

10

55

A Közgyűlés által elfogadott rendeletek kihirdetése a helyben szokásos módon a
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében minden esetben megtörtént. A Nemzeti
jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti
Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni az önkormányzati rendeleteket. A
Nemzeti Jogszabálytár elektronikus rendszerébe 2020. október 31. napjáig 104 db
rendelet került rögzítésre.
Bizottságok:
A bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyvek általában az irányadó jogszabályokban írt
határidőben elkészültek, és továbbításra kerültek a Baranya Megyei Kormányhivatal
felé. Törvényességi észrevétel a bizottságok munkájával kapcsolatban nem érkezett.
A beszámoló elkészítéséig a Közgyűlés állandó bizottságai által tartott ülések és hozott
határozatok számát az alábbi táblázat tartalmazza:
Bizottsági ülések
Döntések
száma típus szerinti
száma
bontásban
Nyílt

Zárt

Határozat

9

1

41

Területfejlesztési Bizottság

4

1

15

Pályázati Döntés-előkészítő
Bizottság

4

0

25

2

0

13

19

2

94

Pénzügyi
Bizottság

és

Baranya Megyei
Bizottság
Összesen:

Ügyrendi

Értéktár
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2. Területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok
A Hivatal ellátja a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Baranya
Megyei Horvát Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Német Önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatokat. A testületi ülések megszervezése és
lebonyolítása (teremfoglalás, meghívó elküldése), továbbá az előterjesztések, a
határozatok megszövegezése, a jegyzőkönyvek elkészítése, törvényességi ellenőrzése,
az ügyirat kezelési feladataik ellátása a Hivatal ügyintézőinek közreműködésével
történik.
A megyei jegyző által megbízott köztisztviselők rendszeresen részt vesznek a területi
nemzetiségi önkormányzatok ülésén. A Hivatal közreműködésével történik a Baranya
Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálata.
A Hivatal 2020-ban is hatékonyan segítette a területi nemzetiségi önkormányzatok
működését. A www.baranya.hu honlapon kialakításra került a közérdekű és
közérdekből nyílvános adatok publikációja érdekében az adatok tárolási struktúrája. Az
adatokkal való feltöltés folyamatos.
A területi nemzetiségi önkormányzatok által tartott ülések és hozott határozatok számát
az alábbi táblázat tartalmazza (2020. november 03-i állapot):
Testületi ülések
Döntések
száma típus szerinti
száma
bontásban

Baranya Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
Baranya Megyei
Önkormányzat

Horvát

Baranya Megyei
Önkormányzat

Német

Összesen:

Nyílt

Zárt

Határozat

6

1

36

5

1

103

6

0

66

17

2

205

Jogi-szervezési feladatok
2020-ban projetekhez kapcsolódóan 18 db beszerzési eljárás, egyéb beszerzés esetén
pedig 11 db lefolytatására került sor.
Konzorciumi megállapodás 2 db köttetett. Egyéb szerződéskötések száma, ideértve a
szerződésmódosításokat, megszüntetéseket is 47 db volt.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. január 1-től köteles az ASP-csatlakozásra. Két
szakrendszer tekintetében áll fenn a kötelezettség, a gazdálkodási, és az iratszakrendszer tekintetében.
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Választási feladatok
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetén belül működik a megyei jegyző
vezetésével a Baranya Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI).
A 2020. évben 13 időközi választás kitűzésére került sor Baranya megyében, az alábbi
településeken.
Település
Nagybudmér
Apátvarasd
Kistamási
Teklafalu
Alsószentmárton
Hetvehely
Mohács
Cserdi
Bosta
Merenye
Bürüs
Illocska
Mozsgó

Választás típusa
német
nemzetiségi
önkormányzati képviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
roma
nemzetiségi
önkormányzati képviselő
önkormányzati képviselő
és polgármester
polgármester
polgármester
önkormányzati képviselő
és polgármester
polgármester
polgármester
roma
nemzetiségi
önkormányzati képviselő

Választás időpontja
január 19.
január 26.
február 9.
március 8.
szeptember 13.
szeptember 20.
szeptember 27.
október 4.
október 4.
október 18.
november 8.
december 6.
december 13.

Tekintettel arra, hogy kihirdetésre került a veszélyhelyzet idejére eső időközi
választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm.
rendelet, a bürüsi, illocskai, mozsgói időközi választás elmarad.
A TVI az időközi választások lebonyolításában segítette, koordinálta a Helyi Választási
Irodák munkáját.
A TVI ellátta a Baranya Megyei Területi Választás Bizottság (a továbbiakban: TVB)
ülései szervezésével, jegyzőkönyvezésével, valamint a tárgyalt ügyek döntésre való
előkészítésével, határozatok megszövegezésével és a nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatokat.
A TVB a 2020. évben - az előterjesztés elkészülésének napjáig - 8 ülést tartott,
amelyeken 11 határozatot hozott, az alábbiak szerint:
• mandátumkiadás: 5
• kifogás elbírálása: 3
• fellebbezés elbírálása: 3
A TVB határozatai elleni jogorvoslati kérelmek felterjesztésével kapcsolatos feladatokat
is a TVI végezte.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2 fellebbezés, a Kúriához 2 felülvizsgálati kérelem
került felterjesztésre.
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Területfejlesztési osztály
Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátása 2020-ban
Baranya Megye Integrált Területi Programjával és a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program felhívás-tervezeteivel kapcsolatos feladatok ellátása
A Baranya Megyei Önkormányzat mint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-ban
definiált területi szereplő 2020. évben is ellátta a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (továbbiakban: TOP) megyei vonatkozású feladatait, ezen kereteken
belül nyomon követte a megye Integrált Területi Programjának (továbbiakban: ITP)
megvalósulását. 2020-ban az ITP módosítására egy alkalommal került sor, melynek
elsődleges oka a TOP 4. számú módosításának az Európai Bizottság általi elfogadása
volt. A TOP 2., 3. és 4. ERFA prioritások eredményességmérési tartaléka a TOP 1.
prioritásra, azon belül a TOP-1.1., TOP-1.2., és a TOP 1.3. intézkedésekre került
egyenlő részekre allokálásra. A TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka
a TOP 1. prioritás 1.4 intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás
70%-ban új bölcsődei férőhelyek létesítésére, míg 30%-ban meglévő bölcsődei
férőhelyek fejlesztésére irányul. Ezen felül az ITP-ben kiemelésre került a
Családvédelmi Akcióterv és a Magyar Falu Program egyes intézkedéseinek a hatása is.
A Hivatal munakátarsai a dokumentum módosításának a szakmai és adminisztratív
részét is elvégezték, melyet a Pénzügyminisztérium elfogadott.
2020-ban az alábbi pályázatokra lehetett ismételten támogatási kérelmeket benyújtani:
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés; Leromlott városi
területek rehabilitációja; A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok; Megyei identitás erősítése. A felhívások újranyitásához
kapcsolódó feladatokat, mint az előzetes igényfelmérés, a területspecifikus mellékletek
aktualizálása, véleményezése a Hivatal munkatársai végezték.
A TOP-pal kapcsolatos feladatokról, aktualitásokról a Közgyűlés tájékoztatása
folyamatos, így a szükséges döntések meghozatala mellett a folyamatos és részletes
információ átadás is biztosítva volt 2020-ban is.
A 2021-2027-es programozási időszak feladatai
Az év második felében gyorsultak fel azon események, melyek megalapozzák a 20212027 programozási időszakának területi operatív programjának előkészítését, mely
várhatóan a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) nevet fogja
viselni. Ennek első lépéseként pályázat benyújtására került sor, integrált területi
stratégiai dokumentumok – megyei területfejlesztési koncepció és program, integrált
területi program – felülvizsgálatára, elkészítésére, valamint olyan ERFA típusú projektek
előkészítési munkáinak megkezdésére, illetve elvégzésére, melyek fizikai
megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban kerülhet sor. A pályázat adminisztratív
és szakmai előkészítését a Hivatal munkatársai végzték.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) a közreműködésével a
Hivatal munkatársai véleményezték a 2021-2027 programozási időszak végrehajtására
vonatkozó szabályrendszer egyes fejezeteit, majd javaslatokkal éltek néhány tervezett
pályázati felhívás tartalmára vonatkozóan, mint a bölcsődefejlesztés, a települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések,
a
fenntartható
települési
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közlekedésfejlesztés,
korszerűsítése.

óvodafejlesztés,

önkormányzati

épületek

energetikai

Szeptember végén és október elején kapta meg a Hivatal a Pénzügyminisztérium
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen ütemezéssel kell a lenti feladatokat
elvégezni:
- a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése;
- a területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása;
- a területfejlesztési program megújítása, összeállítása;
- területi hatásvizsgálat készítése;
- a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően;
- a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak Versenyképes Magyarország
Operatív Programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program
összeállítása;
- partnerségi terv kidolgozása és végrehajtása;
- területi koordináció ellátása;
- a területi operatív programhoz kapcsolódóan megyei projektkezdeményezések
gyűjtése.
A folyamatsor jelenleg hatályos befejezési határideje 2021. március vége. A feladatok
egyrészének az elvégzésére a beszerzési eljárást a Hivatal munkatársai előkészítették
és elindították 2020. októberében.
Településfejlesztési koncepciók (TFK) véleményezése
A Baranya Megyei Önkormányzat nevében a Hivatal munkatársai a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28.-30. §-aiban - mint
érintett területi önkormányzat -, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 13/A. § (4) bekezdésben rögzítettek
alapján készítettek elő előzetes tájékoztatót/fogalmaztak meg véleményt a megküldött
szakmai dokumentumokkal kapcsolatban.
Mivel a Településfejlesztési koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák a
2014-2020-as EU-s pályázati ciklus keretében benyújtandó/megvalósítandó projektek
megalapozó dokumentumai, azokat a települési önkormányzatok jellemzően az előző
években elkészítették. A 2020. év folyamán több település döntött a hatályos
településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatáról, melynek előkészítését – a
szakmailag javasolt módon – a településfejlesztési koncepciók felülvizsgálatával
kezdték meg.
A fentiekben hivatkozott rendelkezések szerint a Hivatal munkatársai 2020. évben 2020. október 30. napjáig - az alábbi egyeztetési dokumentumokkal kapcsolatban
állítottak össze szakmai véleményt:
- Gyód község településfejlesztési koncepciója (előzetes tájékoztatási szakasz)
- Keszü község településfejlesztési koncepciója (előzetes tájékoztatási szakasz)
- Kökény község településfejlesztési koncepciója (előzetes tájékoztatási szakasz)
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-

Magyarsarlós
község
településfejlesztési
koncepciója
és
integrált
településfejlesztési stratégiája (előzetes tájékoztatási szakasz)
Nagykozár
község
településfejlesztési
koncepciója
és
integrált
településfejlesztési stratégiája (előzetes tájékoztatási szakasz)
Palkonya község településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési
stratégiája (előzetes tájékoztatási szakasz)
Településrendezési tervek véleményezése

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szakemberei 2020. évben - 2020. október 30.
napjáig - a megye területét érintően 18 település (Pécs, Harkány, Komló, Kozármisleny,
Mohács, Pécsvárad, Bükkösd, Gyód, Hosszúhetény, Keszü, Kökény, Lánycsók, Lippó,
Magyarsarlós,
Nagykozár,
Orfű,
Palkonya,
Pellérd)
vonatkozásában
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településrendezési tervdokumentációt véleményeztek.
A településrendezési eszközök egyeztetése 12 esetben a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben rögzített teljes és egyszerűsített eljárás, 7 esetben tárgyalásos eljárás
rendje szerint zajlott.
A véleményezések elsődleges szempontja a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek, illetve a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye területrendezési tervéről
szóló 9/2005. (V. 12.), majd hatályba lépését követően a 4/2020. (IV. 22.) rendeletének
való megfelelés kérdésköre. Az eljárások nagyobb részben az adott település hatályos
településrendezési eszközeinek módosítására irányultak, 8 esetben történt/történik a
rendezési tervdokumentumok komplett felülvizsgálata.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), valamint a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Baranya megye területrendezési
tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelet (BMTrT)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 129/2017.
(XII. 14.) Kgy. határozatával döntött Baranya Megye Területrendezési Tervének
(továbbiakban: BMTrT) módosításáról.
2020. január 23-án a megyei területrendezési terv felülvizsgálata tárgyában
Közmeghallgatás keretében a Hivatal és a tervező szervezet képviselői ismertették a
munka célját, előzményeit, a tervezési- és egyeztetési folyamatot, valamint annak
eredményeit.
A Tftv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően a tervjavaslat és a rendelettervezet
véleményezés céljából megküldésre került a területrendezésért felelős miniszternek. A
Hivatal munkatársai a miniszteri véleményezési eljárást 2020. január hónapban
kezdeményezték, melynek eredményeként a Miniszterelnökség 2020. február 20-án
megküldte a tervezettel kapcsolatos állásfoglalását.
A megyei területrendezési terv tervezetének a Tftv. és a 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet szerinti egyeztetési eljárása hiánytalan lebonyolítását követően a Hivatal
megkezdte a tervdokumentum közgyűlési elfogadásra történő előterjesztésének
összeállítását.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (IX. 23.) rendelete 1. § (1)
bekezdése alapján a megyei területrendezési tervről szóló rendelet tervezete (a
mellékletét képező tervlapokkal együtt) 2020. március 30-án felhívás formájában
felkerült a BMÖ honlapjára, biztosítva ezzel a véleményezés lehetőségét a lakosság
számára.
A területrendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének képviselői részére 2020. április 15-én megküldésre
került.
A megye új területrendezési tervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 4/2020. (IV. 22.) rendeletével
elfogadta. A rendelet 2020. április 23-án hatályba lépett.
A rendelet elfogadását követően a Hivatal munkatársai – a Miniszterelnökséggel
fennálló támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – elkészítették a
támogatott tevékenységre vonatkozó részletes szakmai- és pénzügyi beszámolót,
amely 2020. június 29-én megküldésre került a Miniszterelnökség Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkársága részére.
Az elfogadott megyei területrendezési terv felkerült a megyei önkormányzat honlapjára.
A Hivatal munkatársai a dokumentáció térinformatikai adatállományát a jogszabályi
előírásoknak megfelelően átadták a Területi Információs Rendszer dokumentációs
központja részére. Az elfogadással kapcsolatos információk és a tervdokumentumok
megküldésre kerültek a megyében dolgozó települési főépítészek és településtervezők,
az állami főépítész, a Dél-dunántúli Építész Kamara és a Baranya Megyei Mérnöki
Kamara részére, valamint közzétételre kerültek a Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett digitális egyeztető felületen.
A rendelet hatályba lépését követően a Hivatal munkatársai megkezdték a
tervdokumentumban foglaltak alkalmazását.
A megyei területrendezési terv fontos keretdokumentum a településrendezési eszközök
készítése/módosítása során, melyek egyezetési eljárása keretében a területrendezési
tervvel való összhangot minden esetben vizsgálni szükséges. A megyei
területrendezési terv a korábbinál pontosabb (telekszintű) alaptérképre, térinformatikai
adatfeldolgozással készült, ezáltal a nagyobb méretarányú településrendezési tervek
készítése és véleményezése során is nagy pontosággal teszi lehetővé az abban
foglaltak alkalmazását. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. §-ában foglalt átmeneti
rendelkezések alapján a jogszabályi összhang megteremtése érdekében a települések
rendezési dokumentumait legkésőbb 2021. év végéig felül kell vizsgálni, melynek során
az Önkormányzat – a Hivatal szakemberei által képviselve – már az új, pontos munkát
lehetővé tevő tervdokumentum segítségével gyakorolhatja véleményezési jogkörét.
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Projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2020-ban
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület és Településfejlesztési Operatív
Programban végzett feladatai
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat – a megyei jogú
város területén kívül – a területén található települési önkormányzatok TOP keretében
megvalósuló projektjei esetén köteles rész venni többek között a projektelőkészítés, a
közbeszerzés, a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása
tevékenységek ellátásban, ha azt a települési önkormányzat kéri.
A Baranya megyében támogatást nyert 233 db TOP (1-5 prioritás) támogatási kérelem
közül a települési felkérések alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 138 db
támogatott projektben vesz részt elsősorban projektmenedzsment feladattal. A hivatal
által kezelt TOP projektek összes elszámolható költsége meghaladja a 25 milliárd Ft-ot.
A már megvalósult fejlesztések értéke kb. 7 milliárd Ft, a kivitelezés alatt álló
beruházások értéke kb. 8,5 milliárd Ft, az előkészítés alatt álló projektek összege kb.
9,8 milliárd Ft.

A BMÖH menedzselésével futó projektek közül 2020. októberéig fizikailag befejeződött:
- 2 iparterület fejlesztése,
- 3 helyi piac fejújítása,
- 1 turisztikai célú beruházás,
- 11 bölcsőde és/vagy óvoda fejlesztése,
- 7 településen csapadékvíz-elvezetés,
- 6 kerékpárút,
- 8 energetikai korszerűsítés,
- 6 orvosi rendelő felújítás,
- 6 nappali szociális intézmény fejlesztése,
- 1 szociális célú városrehabilitáció.
A menedzsmentszolgáltatás keretében a BMÖH munkatársai látják el a támogatással
történő szabályos elszámoláshoz szükséges teendőket. A kivitelezéssel párhuzamosan
sor került a számlák elszámolására, a szükséges alátámasztó dokumentumok (pl.
teljesítésigazolások, bankkivonatok, fotódokumentációk) elkészítésére, illetve
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összegyűjtésére és elektronikus rendszerbe való feltöltésére. Rendszeresek az aktuális
időszaki beszámolók Közreműködő Szervezethez való benyújtása. Sor kerül a
szükséges módosítások (pl. határidők, műszaki tartalom) támogatási szerződésekben
való átvezetésére.
A kivitelezés befejezését követően a hivatal munkatársai a számlák elszámolása mellett
elkészítették a záró beszámolókat a projekt eredményeiről, majd résztvettek a záró
helyszíni ellenőrzéseken.
A projektéletút során felmerülő problémákról, teendőkről a Területfejlesztési Osztály
munkatársai napi rendszereséggel egyeztetéseket folytatnak a Magyar Államkincstár
mint Közreműködő Szervezet munkatársaival.
A projektek eredményes megvalósítása érdekében, a pályázók érdekeit képviselve a
Hivatal munkatársai részt vettek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával zajló megbeszéléseken. Szükség
esetén írásbeli kérelemmel fordulnak az államtitkársághoz a projektek előrehaladását
akadályozó szabályok könnyítése érdekében.
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című, a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalóusló projektben végzett
tevékenység
A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a
Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködés keretében látja el projekt
megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatokat.
A Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető elsősorban a Paktum Iroda
működtetésén, valamint egy 25 tagú Paktum Szervezet megalapításán keresztül
biztosítja a projekt társadalmi, önkormányzati, vállalkozói kapcsolatrendszerét, a
Baranya Megyei Kormányhivatal, mint szakmai megvalósító partner felel a projekt
elsődleges célcsoportja, azaz a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű
személyek projektbe vonásáért. Elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetésükért
támogatások biztosításával, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi
partner a projekt koordinációval, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával
támogatja a sikeres projektmegvalósítás.
E nagyszabású projekt keretében a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű
személyek közül mintegy 2000 fő kaphat segítséget munkába álláshoz és a
foglalkoztatásba való tartós integrálódáshoz. Stratégiai és szakmai dokumentumai
alapján működése kiegyensúlyozott, országos viszonylatban is kiemelten sikeresnek
minősített, példaként bemutatott. Területi és szakmai hatásai és az ebből fakadó
eredményei igazodnak Baranya megye – a Pécs Paktum területén kívül eső – eltérő
adottságú térségeihez.
A projekt eredeti fizikai megvalósítási határideje - élve az Irányító Hatóság által a
veszélyhelyzet miatt felkínált 90 napos hosszabbítás lehetőségével 2021.06.29-re
módosult. Továbbá a támogatási források hatékony felhasználása érdekében
projektmenedzsment koordinálásával benyújtásra került egy 2021.09.30-ig szóló
hosszabbítási kérelem.

18
A 2020-ban a projekt a megvalósítás utolsó, de a feladatok szempontjából igen
meghatározó harmadába lépett. Eredményesen lezárultak a Baranya Megyei
Önkormányzat által meghirdetett EU nyílt közbeszerzési eljárások, melynek
eredményeként összesen 6 – a hatékony projektmegvalósítást támogató – témakörben
megkötésre kerültek a vállalkozói szerződések. Kiemelendő ezen feladatok közül a
megyei befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégia és akcióterv elkészítése,
valamint a foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése.
Előreláthatóan ezen tanulmányok és az abban foglalt megállapítások nagyban
hozzájárulnak majd a megyei gazdasági-foglalkoztatási helyzet javításához.
A bekövetkezett veszélyhelyzet – köszönhetően a projektmenedzsment folyamatos
koordinációjának, illetve a bevezetett óvintézkedéseknek (munka-megbeszélések,
workshopok on-line lebonyolítása) – semmiben nem veszélyeztette a szerződések
szakmai teljesítését, a zavartalan projektmegvalósítást.
A Baranya Megyei Önkormányzat részéről a projekt szakmai megvalósítása a Paktum
Iroda tevékenységén keresztül hatékonyan valósul meg. 2020. évi munkatervben
rögzítettek szerint kerültek megszervezésre és lebonyolításra a működést segítő
szakmai rendezvények (Konzorciumi ülés, Civil kerekasztal, Ernyőszervezeti ülés,
Irányító Csoport ülés)
A szakmai munkatársak folyamatosan dolgoznak a Tudástáron, melynek lényege, hogy
a munkáltatók számára adjon hasznos információkat, mutasson jó gyakorlatokat a
Paktum célcsoportjának alkalmazásához, és alkalmazásban tartásához.
Partnereinkkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében a Paktum Iroda munkatársai
félévente Hírlevél formájában is tájékoztatják a Paktum Szervezet, illetve a Paktumháló
tagjait a projektben történt eseményekről, illetve az aktuális munkaerő-piaci
információkról. 2020- március hónapban a Paktum hírlevél IV. évfolyam 1. száma
készült el és került elektronikus úton kiküldésre.
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsmenti feladatok keretében
végzi a projektmegvalósítás koordinálásával, előrehaladásával és elszámolásával
kapcsolatos teendőket, úgy, mint: támogatási szerződésmódosítások, változás
bejelentések, időközi beszámolók, mérföldkövek, kifizetési kérelmek, beszerzések teljes
körű lebonyolítása és dokumentálása, közbeszerzésekkel kapcsolatos koordináció a
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, valamint az elkülönített projekt nyilvántartás
vezetése.
A projektmenedzsment projektmegvalósítást segítő tevékenysége a 2020-as
megvalósítási év során is folyamatos, a projektmenedzser a szakmai vezetővel és a
Paktum Iroda vezetővel, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal szakmai
megvalósító konzorciumi partnerrel együttműködve koordinálja a Paktum Iroda, illetve a
Paktum Szervezet szakmai munkáját a minél eredményesebb, hatékonyabb
projektmegvalósítás céljából.
A benyújtott időközi elszámolásokat – összesen 34 kifizetési kérelmet - a Közreműködő
Szervezet minden esetben jóváhagyta. A Közreműködő Szervezet (MÁK) a
projektmegvalósítást és annak elszámolását szabályszerűnek és arányosnak
minősítette.
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„Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalóusló projektben végzett
tevékenység
2019. november 26-án lépett hatályba a többletforrás igény nagyságával módosított
támogatási szerződés, majd két nappal később sor került a munkaterület átadására, így
hosszas előkészítő munka után megindulhatott a kivitelezés a kilátóra vonatkozóan. A
beruházás a természetvédelmi hatóság és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
felügyelet mellett zajlott, mivel Natura 2000 területen és régészeti lelőhelyen folyt a
munka, ezért a hivatal munkatársai is mindvégig fokozottan figyeltek a vonatkozó
engedélyekben szereplő előírások betartására. A kivitelezés során két alkalommal
szükségessé vált a természetvédelmi engedély módosítása, melyre irányuló kérelmet a
hivatal munkatársai készítették elő és nyújtottak be. A kivitelezés során néhány kisebb
műszaki módosítás is történt. A módosításhoz szükséges adminisztratív feladatokat a
hivatal munkatársai koordinálták. A kivitelezéssel párhuzamosan benyújtásra kerültek a
számlák elszámolásra a Magyar Államkincstár felé.
A kivitelező 2020. április 30-án készre jelentette a munkát, melyet követően
megindulhatott előbb a műszaki átadás-átvételi, majd a használatbavételi eljárás. Az
eljárásokhoz szükséges szervezési és dokumentálási munkákban a műszaki ellenőr
mellett kiemelt szerepet vállaltak a hivatal munkatársai.
2020. július 27-én a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály kiadta a jogerős használatbavételi engedély. A kilátó az első naptól kezdve
nagy népszerűségnek örvend, melyet nem csak a helyben élők beszámolójából lehet
következtetni, hanem abból is, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ “Év
kilátója” pályázatán második helyen zárt, mindössze 30 szavazattal lemaradva a
balatonboglári gömbkilátó mögött.
A kilátó beruházást követően megkezdődött a Dombay-tóhoz tervezett látogatóközpont
építése. A Pécsvárad Város Önkormányzata beruházásában zajló fejlesztés várhatóan
2021. év elején elkészül, ezzel zárul majd a projekt.
„Aktív turisztikai fejlesztés a Zselic szívében” című, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatásával megvalóusló projektben végzett tevékenység
A nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarország turizmusában is megfigyelhető a
természetjáró, aktív utazások iránti növekvő igény. Baranya megye egyik kiemelkedő
természeti értékekkel rendelkező területe a Dél-Zselic, ezért a Baranya Megyei
Önkormányzat és Ibafa Község Önkormányzata arról döntött, hogy pályázatot nyújt a
Zselic legmagasabb pontján kilátó és kapcsolódó természetjáró infrastruktúra építésére.
A támogatási kérelem 2020. november 2-án pozitív támogatói döntésben részesült. A
megítélt támogatás 130 millió Ft, a támogatás intenzitás 100%. Támogató döntés
esetén után a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai részt vesznek a
projektmenedzsment szolgáltatás biztosításában.
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„Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés” című, a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalóusló projektben végzett
tevékenység
A turisztikai kerékpárút és kapcsolódó létesítmények műszaki terveinek kidolgozása
folyamatban van. A tervezés során a menedzsmenti feladatok ellátása keretében a
Hivatal egyeztetéseket tartott Siklós Város Önkormányzatával közös szervezésben,
melyen a konzorciumi partnerek és a tervező megtárgyalták az aktuális feladatokat.
Ezek között felmerültek olyan lényeges kérdések, melyek tisztázása hosszabb időt vett
igénybe, amire hivatkozással a tervező akadályközléssel élt. Az akadályozó körülmény
elhárítását nehezítette a veszélyhelyzet kihírdetésével életbe lépett szabályok, amik
nehezítették a konzultációk megrendezését. Az akadályok elhárultával a tervezés
folytatódott, és jelenleg is tart. Ezzel párhozamosan a Hivatal közreműködött a
tervezővel megkötött vállalkozási szerződés módosításban.
A tervezés során véglegesedett kerékpárút nyomvonalvezetése nem mindenhol tudott
illeszkedni a települések rendezési terveihez, ezért a Hivatal szervezésében és
előkészítésével az érintett települések megindították a településrendezési terveik
módosítását. A folyamatban a Hivatal szakmai szegítséget nyújt a településtervezőknek
és a településeknek.
A 2001. évi LXIV. törvény értelmében a projekt bekerülési értékét tekintve
nagyberuházásnak minősül, ami miatt Előzetes Régészeti Dokumentációt kellett
készíttetni a kerékpárút nyomvonalára. A dokumentáció a Hivatal koordinálásával került
beszerzésre és elkészítésre.
„A Baranya megyei identitás erősítése” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program támogatásával megvalóusló projektben végzett tevékenység
A projekt 2019.12.31-vel sikeresen zárult, a vállalt szakmai és műszaki eredmények,
valamint indikátorok teljesítésével. 2020-ban a projekt adminisztratív és pénzügyi
zárására került sor a Hivatal munkatársa által.
„Kincses Baranya” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
támogatásával megvalóusló projektben végzett tevékenység
A támogatási kérelmet 2020.06.30-án nyújtotta be a Baranya Megyei Önkormányzat és
a Hivatal konzorciuma. A támogatói döntésről az értesítés 2020.10.02-án érkezett.
Jelenleg szerződéskötési folyamat alatt áll a projekt. A szakmai tevékenységek közül
először a közösségi felmérésre (interjúkészítés és online kérdőíves felmérés) kerül sor,
melynek eredményei határozzák meg az ún. cselekvési terv tartalmát és a
rendezvénynaptárat. Ezen dokumentumokban szerepelnek majd azon közösségi
rendezvények, amelyek megvalósítására 2021-2022-ben kerül sor. A Hivatal
munkatársai láttják el a menedzsment tevékenységeket, illetve a szakmai-adminisztrítív
megvalósításban is már részt fognak venni további munkatársak.
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„A helyi identitás és kohézió erősítése” című konstrukcióban, a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalóusló projektekben
végzett tevékenység
A Baranya Megyei Önkormányzat 5 projektben konzorciumvezető és így összesen 34
településsel áll szerződéses kapcsolatban. Az egyik projektben a Hivatal munkatársai
látják el a projektmenedzsment feladatokat. A Hivatal emellett a szolgáltató megyével
szembeni elvárásoknak eleget téve folyamatosan segíti a projektmenedzserek és
szakmai vezetők munkáját, közreműködik a szakmai beszámolók és kifizetési
igénylések összeállításában, valamint kezeli a pályázati e-ügyintézés felületet. A
társadalmi felelősségvállalás keretében a projektmenedzseri feladatok ellátását is
elvégzi a Hivatal a településekről érkező megkeresések esetén. A Hivatal koordinálta a
tárgyévben esedékes projektfejlesztési szerződésmódosítások véglegesítését. A
projektek szakmai megvalósítása folyamatos, a negyedéves és féléves közösségi
program vállalásokat valamennyi projekt teljesíti.
Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység
A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala prioritásként kezeli a határon átnyúló és
nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontos feladat az új
programozási időszakban elnyert projektek megvalósítását, valamint az induló pályázati
kiírások nyomon követését és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítését a
nemzetközi projektek megvalósításában.
Magyarország-Horvátország határon átnyúló program
Területi elhelyezkedéséből adódóan a Baranya Megyei Önkormányzat szavazó tagja az
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
döntéshozó Monitoring Bizottságának. Ebben az évben a Hivatal munkatársa az írásbeli
szavazások előkészítését végezte, illetve részt vett a program 2. körös pályázati
felhívásának az elkészítésében, a dokumentumok szakmai véleményezésében. A
pályázati kiírásokat, majd a beérkezett pályázatok szakmai bírálatát követően a BMÖH
munkatársai részt vettek a Monitoring Bizottság támogatói döntésének munkájában.
Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első
pályázati felhívásából az idei évben a Baranya Megyei Önkormányzatnak egy
projektben voltak feladatai.
A „RED FAITH” elnevezésű (Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne
Imaging Technologies) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat volt a projekt
vezető partnere. A projekt alapvető célja a határtérség erdészeteinek támogatása a
Natura 2000 területeken és egyéb sérülékeny természeti térségekben, az ott található
erdők növény- és állatállományának valamint a nagyobb térségek hatékony, légi
felvételezési felmérése, és kiértékelése.
A projekt keretében a Hivatal munkatársai állították össze a partneri szintű időszaki
beszámolót és pénzügyi elszámolás dokumentumait, illetve a hiánypótlásokat. A
partneri szinten felül, mint projekt vezető partnere, a Hivatal munkatársa benyújtotta a
projekt egészére vonatkozó beszámolókat, többek között a záró beszámolót, és
teljesítette a szükséges hiánypótlásokat.
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Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a projekt vezető partnere, a
rendszeres koordinációt igénylő projektmenedzsmenti feladatok folyamatosan ellátásra
kerültek, melynek keretében a partnerekkel és a titkársággal való folyamatos
kapcsolattartás.
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. körös
felhívásán a BMÖ 2 nyertes projektben - ADOBE, 2RegionZOOSustain – vesz részt,
mint projektpartner. Ezekhez a projektekhez kapcsolódóan az év elején megkezdődött a
támogatási szerződésekhez szükséges egyeztetési folyamat, melyhez a szükséges
dokumentumok beszerzése és a szükséges módosítási igények meghatározása,
egyeztetése volt a feladat.
Az ADOBE elnevezésű (Accessible tourist destinations and services in border area)
projektben a Baranya Megyei Önkormányzat az Eszék-Baranja megyével közösen tűzte
ki céljának a hozzáférhető turizmus fejlesztését, mely során a hátrányos helyzetű
személyek számára javítani kívánja a turisztikai célpontok elérhetőségét. Ennek
keretében olyan védjegy kerül kialakításra, mely láthatóvá teszi adott szolgáltató vagy
attrakció elérhetőségét. A helyzetfelmérés és koncepció mellett oktatás is megvalósul a
projektben, valamint egy adatbázis kerül létrehozásra, mely tartalmazni fogja az
attrakciók turisztikai elérhetőségének szintjét.
A projektben megtörtént a támogatási szerződéskötés, és az év második felében a
hazai társfinanszírozási és a megelőlegezési szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumok összeállítása, majd a szükséges hiánypótlások valósultak meg.
Továbbá, ez évben került lefolytatásra a szakértő beszerzése, és aláírásra került a
kapcsolódó szerződés.
A 2RegionsZOOSustain elnevezésű (Fostering use of renewable energy sources and
waste to energy concept through targeted actions and raising of environmental
awareness) projekt a pécsi és az eszéki állatkert bevonásával valósul meg. A projekt a
körkörös gazdaság elveire építve, ezzel a környezetvédelem támogatásával a megújuló
energiaforrásokat felhasználva próbál meg új értéket vinni a turizmus ezen területére.
A projektben a támogatási szerződés megkötésén túl, az év második felében a hazai
társfinanszírozási és a megelőlegezési szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumok összeállítása, majd a szükséges hiánypótlások valósultak meg.
Előkészítésre és lefolytatásra került a kommunikációs beszerzés.
Egyéb nemzetközi projektek
INTERREG EUROPE Program – TANIA projekt
A 8 különböző országból származó partnerség alapvető célja a természeti örökségünk
környezeti szennyezettségének csökkentése, a szennyezések káros hatásainak
társadalmi tudatosítása, ill. innovatív technológiai lehetőségek megismertetése, és az
ehhez szükséges források indukálása, a fenntartható és versenyképes fejlődés, és a
jobb környezeti állapot elérésének érdekében.
A program ebben a szakaszában évente egyszer terheli beszámolási kötelezettség a
partnereket, ebben az évben a beszámoló, és a hozzá tartozó pénzügyi elszámolás
elkészítése és a beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak a közreműködő szervezet
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részére történő benyújtása történik meg. Ezt követő hiánypótlás keretében
véglegesítésre kerül majd az időszaki elszámolás. Ezen tevékenységek elvégzése
teljes egészében a BMÖH feladatai közé tartoznak.
A projekt kommunikációs feladatainak teljesítése is folyamatosan történik, valamint az
eddigi tevékenységei keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak
a partnerekkel, elkészítik minden egyes tevékenységhez szükséges beszámoló ívet,
egyeztetnek a Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energetikai
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal, mint a projektbe bevont
szakmai szervezettel, egyéb szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, valamint részt
vesznek minden adminisztratív feladat ellátásában.
INTERREG CENTRAL EUROPE Program – ProteCHt2save elnevezésű projekt
A 10 partnert összefogó partnerség célja a természeti és kulturális örökségünk
védelme. A természeti katasztrófák nem csak a kulturális örökségekben tesznek kárt,
hanem veszélyeztetik annak látogatóit, valamint az érintett értékek fenntartásában
közreműködőket egyaránt. A program a közszféra szereplőinek együttműködése révén
ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére törekszik, ideértve a megelőzést, valamint a
károk helyreállítását is.
Tekintettel a COVID-19 helyzetre, ebben a félévben a projekt keretében a személyes
találkozók helyett csak online találkozók kerültek megtartásra.
2020. áprilisában zajlott a következő nemzetközi találkozó online fórumon. A
megbeszélésen a BMÖ munkatársának feladata volt megbeszélésen való aktív
részvétel mellett az is, hogy a találkozón elhangzott szakmai dokumentum elő- és
elkészítése, és a szakmai anyag prezentálása.
2020. májusban került sor fókusz csoportos találkozóra, szintén online módon. A hivatal
munkatársai feladata volt a találkozó koordinálása, szakmai előadó felkérése, szakmai
anyagok előkészítése, ill. a projektben elkészült szakmai anyagok prezentálása.
A projekt keretében 2020. júniusában kerül megrendezésre a záró konferencia, online
módon. A konferencián a projekt eredményeinek bemutatása mellett a legfontosabb jó
gyakorlatok és módszerek ismertetése történik meg.
A projektben a Baranya Megyei Önkormányzat a teljes projekt tekintetében
értelmezendő kommunikációs feladatokért felelős tagja, így minden nyilvánossággal
összefüggő feladat ellátása a BMÖ feladata mely feladatok mind megvalósításra
kerültek ebben a félévben. Folyamatos feladat a projekt honlapjának a folyamatos
frissítése, karbantartása, ill. az utolsó projekt szintű hírlevél elkészítése magyar és
angol nyelven.
Kiemelt feladat a projektről történő folyamatos tájékoztatás. A projektpartneri szinten
történő kommunikációs feladatainak teljesítése is folyamatosan történik, valamint az
eddigi tevékenységei keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak
a partnerekkel, elkészítik minden egyes tevékenységhez szükséges beszámolót,
egyeztetnek a szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, ill. részt vesznek minden
adminisztratív feladat ellátásában.
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Tekintettel arra, hogy a programban 6 havonkénti beszámolási kötelezettség terheli a
partnereket, ebben az évben egy záróbeszámoló, és a hozzá tartozó pénzügyi
elszámolás elkészítése és a záróbeszámolónak és pénzügyi elszámolásnak a
közreműködő szervezet részére történő benyújtása történt meg. Ezt követően
hiánypótlás keretében véglegesítésre került az elszámolás. Ezen felül a projekt teljes
egészére vonatkozó beszámoló tekintetében a BMÖH összegyűjtötte az által elvégzett
feladatokhoz kapcsolódó adatokat, információkat és megtörtént ezen információk
vezető partner részére történő benyújtása.
Ebben az évben kiemelt feladat volt a projekt pilot akcióját követő értékelés elkészítése,
és egy a kulturális örökségekre vonatkozó mentési terv kidolgozása, melyek a projekt
un. végtermékei is egyben. A hivatal munkatársainak feladata volt, hogy a szakértőként
bevont szervezetet segítse, a készülő dokumentumot korrigálja, továbbfejlessze,
kiegészítse, lektorálja, és nem utolsó sorban angol nyelvre lefordítsa.
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért” - a Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatásával megvalóusló projektben végzett tevékenység
A projekt a fenntartási időszak utolsó évében van. A záró projektfenntartási jelentés
beküldési határideje 2020. december 28. A Baranya Megyei Önkormányzat vállalása
szerint ellátja a Paktum Iroda működtetését, valamint az információnyújtást a térségben
elérhető, álláskeresőket segítő szolgáltatásokról, álláslehetőségekről és egyéb képzési
információkról.
A „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” a
Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett
tevékenység
A negyedik projektfenntartási jelentést a konzorciumi partnerek adatszolgáltatása
alapján a Hivatal összeállította és benyújtotta a Közreműködő Szervezethez.
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Pénzügyi Osztály
Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. értelmében elkülönülnek egymástól a
helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint az
önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. A törvény értelmében a helyi nemzetiségi
(korábban kisebbségi) önkormányzat bevételei, kiadásai elkülönülnek az önkormányzati
hivatal költségvetésétől. A megyei önkormányzatok számláikat a Magyar
Államkincstárnál kötelesek vezetni.
A Pénzügyi Osztály ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az
előirányzatmódosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási
kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási és
számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra,
eredményességre, valamint az ellenőrzési nyomvonal és a belső kontrollok folyamatos
működésére.
A pénzügyi gazdálkodás során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe
venni:
- az állami számvitel teljes kormányzati szektor általi lefedettsége,
- az államháztartás pénzforgalmi adatainak havi, illetve – az önkormányzati
alrendszer tekintetében negyedéves – közzététele,
- a pénzforgalmi adatok eredményszemléletű adatokká történő átalakítására
vonatkozó
- módszertan (átvezetési tábla) kidolgozása,
- a jövőbeni döntésekre hatással járó függő kötelezettségek gyűjtése,
- a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások
- a pályázatok bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és
kiadások
A 2020-as év az előző évi beszámoló elkészítésével és a zárszámadással kezdődött,
amely munka június végével zárult le. Ezzel párhuzamosan el kellett kezdeni a folyó
pénzügyi év előkészítését és nyitását, valamint a munka folyamatosságának
biztosítását.
Pénzügyi területen ellátott feladatok:
- A Pénzügyi Osztály végzi a költségvetési törvényben biztosított különböző jogcímű
állami bevételek, valamint a várható saját bevételek megtervezését. Az Önkormányzat
éves működésének és beruházásának a végrehajtását az éves állami normatív
támogatások, és egyéb bevételek határozzák meg. A kiadások, költségek, beruházások
pénzügyi vonatkozású megtervezése a hosszú távú gazdasági program, az előző évi
tényszámok, valamint a várható kiadási szint növekedésének figyelembevételével
történik.
- kötelezettségvállalás/követelés nyilvántartás folyamatos vezetése,
- beérkezett számlák nyilvántartásba vétele,
- kimenő számlák kiállítása,
- napi feladat az átutalások előkészítése és utalása,
- banki kivonatok felszerelése,
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- a mobilflottával kapcsolatos teendők ellátása – tovább számlázás, nyilvántartás
kezelése.
Könyvelés területén ellátott feladatok:
- a pénzügyi rendszerben rögzített tételek kontírozása, és könyvelése,
- bank, pénztár, vegyes naplón,
- a kontírozás nem egyszerűen a főkönyvi számok meghatározását jelenti, fontos a
rovatrend, a kormányzati funkciók meghatározása is,
- bérterhelések alapján adott kormányzati funkcióra és részletezőkre történő könyvelés
bér naplón,
- banki kivonatok alapján a kiegyenlítések összevezetése (vevő és szállító),
- Havi PM INFO (IKJ) és negyedéves mérlegjelentés elkészítése, és az egyezőség
biztosítása a két beszámoló között és feladása a KGR rendszerbe,
- az új számviteli elszámolás miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a pénzügy-főkönyv
egyezőségére, ami plusz feladat a havi beszámolók elkészítése előtt,
- negyedévente rehabilitációs hozzájárulás bevallása, cégautóadó bevallása,
- közreműködik a pályázatok pénzügyi elszámolásánál.
Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés 2019. január 1-től az ASP integrált
rendszerben történik.
Néhány kiemelt tételszám:
Megnevezés
Hivatal:
Önkormányzat:
Roma Nemzetiség:
Horvát Nemzetiség:
Német Nemzetiség

bejövő
számla
309
304
15
62
12

adatok db-ban
kimenő
számla
162
44
0
0
0

A Hivatal bevételei és kiadásai a háromnegyedéves adatok alapján az alábbiak szerint
alakult:
Bevételek:
A Hivatal költségvetési bevételei 62.347 ezer forintot értek el, ami a módosított
előirányzat 59,33 %-át teszi ki. A lakásépítési munkáltatói kölcsönökből a tervezett
összeg 18 %-a, azaz 18 ezer forint realizálódott, az intézményi bevételekből 6.219 ezer
forint folyt be.
Kiadások:
A Hivatal költségvetési kiadásai 202.780 ezer forintban teljesültek, ami a módosított
előirányzat 32,06 %-a. A személyi juttatások teljesített összege 131.690 ezer forint, és
a szociális hozzájárulási adóé 22.718 ezer forint, melyek együttes összege a teljesített
költségvetési kiadások 76,15 %-a. A dologi kiadások 35.171 ezer forint összegéből
többek között 1.901 ezer forint készletbeszerzésre, 4.917 ezer forint kommunikációs
szolgáltatásokra, reklám- és propagandakiadásokra 901 ezer forint, 20.141 ezer forint
összeg szolgáltatási kiadásokra, és 643 ezer forint egyéb dologi kiadásokra került
felhasználásra. Intézményi és pályázati beruházások 4.327 ezer forint összegben
valósultak meg, ami 21,07 %-os teljesítés.
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A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évben 8 db devizaszámlát kezel a nemzetközi
pályázatok, valamint 14 db alszámlát a TOP-os pályázatok lebonyolítása érdekében. A
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal eddig 138 db alszámlát nyitott a TOP-os
pályázatok elkülönített kezelése érdekében.
2020. évi Közmunkaprogram
A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, speciális munkaviszony, amely azt
próbálja elősegíteni, hogy a munkaerő-piacról valamilyen okból kiszorult álláskeresők
sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek az elsődleges munkaerő-piacra. A
közfoglalkoztatók a központi költségvetésből támogatást kaphatnak annak fejében, ha
átmeneti munkalehetőséget biztosítanak a hosszú ideje sikertelenül állást keresőknek.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évre is kérelmet nyújtott be a Magyar
Államkincstárhoz a megyei közfoglalkoztatás támogatására.
A Baranya Megyei Önkormányzat által pályázat keretében megvalósított
Közmunkaprogram 4 fő foglalkoztatását teszi lehetővé 2020-ban, intézményi takarítókisegítő munkakörben
A Pénzügyi Osztály a Közmunka Program keretében 3 db szerződés létesítését
készítette elő. Ezen felül kezeli a közmunkások távolléteivel kapcsolatos ügyintézést
(igazolatlan hiányzás, táppénz, betegszabadság, stb), készíti a havi bér- és közvetlen
költségek elszámolását
A közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal ellátja a közfoglalkoztatással járó munkaügyi, pénzügyi és adminisztratív
feladatokat, bonyolítja a program keretében szükséges beszerzéseket, valamint
koordinálja a program megvalósítását.
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III. Beszámoló a Pannon ETT 2020. évi tevékenységéről
A Covid-19 veszélyhelyzetre tekintettel a tavaszi közgyűlését nem tudta megtartani a
Pannon ETT, így arra csak 2020. július 22-én került sor. A közgyűlésen a pályázatokról
hangzott el beszámoló, elfogadásra került a Pannon ETT 2019. évi költségvetésének
módosítása, a 2019. évi beszámolója, a 2020. évi munkaterve, valamint a 2020. évi
költségvetése. A Pannon ETT szigetvári telephelyének törlése és a tagjegyzék
változása miatt módosult az ETT alapszabálya és egyezménye.
2020. évben a Pannon ETT kezelésében négy aktív pályázat volt megvalósítás,
valamint kettő pályázat elszámolás alatt.
Elszámolás alatt lévő projektek:
1. B-solutions pályázat
A B-solutions pályázati felhívásra benyújtott „CrossMarkets – Institutianal cooperation to
enhance cross-border selling at local farmer’s markets” projekt fizikailag 2019. október
végén befejeződött. A pénzügyi elszámolást 2019. november 15-én benyújtottuk a
támogató, Association of European Border Regions szervezetnek. A pénzügyi
elszámolás 2020.03.18-án került jóváhagyásra. Jóváhagyott és kifizetett támogatási
összeg 11. 877 euró volt.
2. ETT 19- működési támogatás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott 2019-es működési támogatás
11.500.000 forintos pénzügyi elszámolása benyújtásra került, elbírálása jelenleg is
folyamatban van.
Folyamatban lévő és megkezdett projektek:
1. SHARE
A SHARE projekt keretében a tavalyi évben megvalósított tevékenységek pénzügyi
elszámolása történt meg.
A SHARE projekt második fázisának első éves szakmai beszámolója (5. progress
report) 2020. január 23-án került benyújtására. Az első szintű ellenőr az elszámolást
2020. március 9-én hagyta jóvá. Jóváhagyott támogatási összeg 16.009,11 EUR.
Jelenleg a második szintű ellenőrzés zajlik, a támogatás kifizetésére csak ezt követően
kerülhet sor.
A záró partnertalálkozó 2020. szeptember 15-én Perugiaban került megrendezésre. A
COVID-19 vírushelyzet miatt az olasz vezetőpartner a részvételre digitálisan úton is
lehetőséget biztosított a korlátozások miatt kiutazást vállalni nem tudó tagszervezetek
részére. A partnertalálkozón a Pannon ETT is online vett részt. A záró találkozón az
akcióterv megvalósításával kapcsolatos eredmények ismertetésére került sor, valamint
áttekintésre kerültek a projekt pénzügyi zárásához szükséges teendők. A projekt
szakmai és pénzügyi elszámolásának benyújtása 2020. december 31. napjáig
megvalósul.
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2. CBJoint Strategy- Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési
Program
Projekt időtartam: 2019. 09.01.- 2021. 08.31
Teljes költség: 289.592,50
Uniós támogatás: 246.153,62 EUR
Nemzeti társfinanszírozás: 28.959,25 EUR
Önerő: 14.479,63 EUR
A projekt a draft inception reportban lefektetett ütemezés szerint halad. A horvát fél által
igényelt külső szakértő bevonásra került, a helyzetelemzés alapját képező
aktivitásokban (online kérdőíves felmérés, workshopok, workshopokon előadott
prezentációk elkészítése, prezentációk tartása), és a helyzetelemzés elkészítésében
aktív szerepet vállalt. A horvát oldalról új igényként merült fel, hogy egy horvát külső
szakértőt a stratégiai projekttervek kidolgozásába is vonjunk be, ennek a realizálása
folyamatban van. Az Inception Report végső verziójáról folyamatos az egyeztetés. A
projekt keretében eddig megvalósult aktivitások:
- Online kérdőíves felmérés: A felmérés sikeres volt, minden megkeresett
megyéből nagy számban érkeztek válaszok, melyek kielemzése megtörtént, és a
helyzetelemzésbe beépítésre került.
- 7 területi workshop: A workshopokon a részvételi aktivitás magas volt, a
résztvevők száma átlagosan 30 volt (25-45 fő között változott).
- A közbeszerzési eljárás során kiválasztott külső szakértő (HBH Kft. – Logframe
Kft. konzorcium) a szerződésében rögzített eddig aktuális feladatait határidőre
elvégezte, az elkészült anyagokat a PANNON ETT számára átadta, az anyagok
horvát-magyar oldali értékelése folyamatban van. (A külső szakértő által eddig
prezentált anyagok: Situation analysis, Consultation process, SWOT analysis,
Strategic coherence, draft Impact assesment)
- A COVID-19 helyzetre való tekintettel a májusra tervezett workshopok
átütemezésre kerültek, és a megvalósításuk is online felületen fog megtörténni.
Mivel ez a különleges helyzet (változó súlyossággal) tartósnak ígérkezik, a
PANNON ETT a CBJointStrategy projekt keretében elkezdett kidolgozni egy
komplex online platformot, mely segíti a tagok és a PANNON ETT közötti
kommunikációt, illetve információáramlást. A platform nem kevésbé fontos
szerepe a projekt társadalmasítása, például az említett workshopok hatékony, és
széles kör számára hozzáférhető lebonyolítása.
- Elfogadásra került az Inception report és a decision making paper, így
elkezdődhet a pályázatban vállalt 5 közös projekt koncepció (stratégiai
programok) kidolgozása a 2021-2027 időszakra vonatkozóan.
- A SWOT analízis esetében is folynak az egyeztetések, a végleges verzió még
nem készült el.
- Október közepéig beadásra kerül az első kifizetési igény.
- Két online meeting volt a PC (Programming Committee) horvátországi tagjaival,
azaz az illetékes minisztériummal, valamint a megyék képviselőivel.
- 2020.07.01.: helyzetelemzés és mellékleteinek (SWOT, Consultation Process,
Strategic Coherence) megvitatása.
- 2020.09.16.: az Interim paper megvitatása.
3. InterVentures- Interreg Europe program keretében nyert támogatás
Projekt időtartam: 2019.08.01-2022.07.30
Teljes költség: 1 376 708 .- EUR
Pannon EGTC költségvetése: 367 781.- EUR
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ERDF támogatás: 312 613,85.- EUR
Nemzeti társfinanszírozás: 36 778,10.- EUR
Önerő: 18 388,90.- EUR
Az InterVentures projekt keretében elkészült a helyzetértékelő tanulmány, melyhez
horvát és magyar partnerekkel vettük fel a kapcsolatot interjúk és kérdőívek formájában,
melyeket magyar és horvát kis- és középvállalkozóknak küldtünk ki. 2020-ban két
infografika készült a stakeholderek részére: az első a KKV-k nemzetköziesítésének
helyzetét mutatja be a Pannon ETT térségében, a második a Pannon ETT által
prezentált és kiválasztott jó gyakorlatokat gyűjti egybe. A Jó Példa azaz „GOOD
Practice” anyagok begyűjtésre kerültek, melyeket az Interreg Program felé kötelezően
jelentenünk kell. Beadásra és jóváhagyásra kerültek a partneri jelentések, az első
elfogadott összege 30.636,11 EUR, a 2. partneri jelentésé 40.908 EUR. Megkezdődött
az Akció terv kapcsán a tervezés. A pályázat 2. előrehaladási jelentése tervezetten
november 15-ig beküldésre kerül.
A pályázat a megfelelő ütemben halad, a COVID-19 helyzetre való tekintettel a
megvalósítás továbbra is zökkenőmentes, azonban az első tanulmányút
Spanyolországba elmaradt, melyet online partner találkozóval váltott ki a projekt 2020.
április15-én 19 résztvevővel. Folyamatos a munka az AEBR támogató partnerrel,
melynek köszönhetően a Pannon ETT-t más partnereikhez is beajánlották jövőbeli
partnernek. A második online partnertalálkozó megtartására 2020. május 21. napján
került sor 21 résztvevővel, a harmadik online partnertalálkozó időpontja 2020. október
8. volt 22 fővel. A következő online szakmai partner találkozó (stakeholder meeting)
tervezett időpontja 2020. október 13.
Áttervezésre kerültek a pályázatban vállalt feladatok a szakpolitikai ajánlások kapcsán,
melyet a Közös Szakmai Titkárság jóvá is hagyott. A projekt a „B-Light” program
jövőbeni sikerességét szerette volna elősegíteni, azonban a B-light programban már
nincsenek kiírások, ezért a B-light programnak egy monitorozásra való ajánlás történik
meg, továbbá javaslatot teszünk a 2021-2020 időszakra vonatkozóan KKV-k
szerepének bevonására a CBC tervezésben.
4. ETT- 2020 működési támogatás
Projekt időtartam: 2020.01.01-2020.12.31
Teljes költség: 8 000 000.- Ft
A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020-as működési támogatása kapcsán 2020.
május 7-én a Támogatási szerződés aláírásra került, és a támogatási összeg átutalásra
került a Pannon ETT felé.
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A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi
beszámolójának elfogadása tárgyában a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a közgyűlés elnöke dönt.

Pécs, 2020. november 06.

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző
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