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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
alapján az alapítványok támogatását a Közgyűlés hagyja jóvá.
A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával
az élet-biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
vészhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve 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.”
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú kiadások soron szereplő
összeg terhére az Ormánság Alapítvány 500 000 Ft összegű támogatását javaslom az
alábbiakban írt indokok alapján:
Az Ormánság Alapítvány a térségben folyó Ős-Dráva Program helyi gazdálkodásban
való hasznosulása érdekében végez munkálatokat. A program során jelentős vízügyi
beruházások történtek, és az Alapítvány a vízügyi infrastruktúra kiegészítési lehetőségeit
biztosító projekt kidolgozását vállalta. A tervei szerint részt kíván venni a projekt
megvalósításában, a gyümölcsészeti rendszer kidolgozása és szakmai anyagok
készítése révén. Az Alapítvány elnöke számos szakmai kiadvány szerzője. Az Alapítvány
tevékenysége az Ormánság területfejlesztését segíti, az egyéni gazdálkodás feltételeinek
hatékonyságát növeli, ezáltal Baranya hosszabb távú fejlődésében is szerepet vállal. Az
Alapítvány a tevékenységét a felzárkózó települések programban részt vevő nehéz
helyzetű településeken végzi, együttműködik a Máltai Szeretetszolgálat szakembereivel.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, valamint a fent leírtakkal figyelemmel a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat - és hatáskörét gyakorolva a
határozati javaslatban foglaltak szerint döntöttem.
Pécs, 2020. december 18.
Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
…/2020. (…) határozata
Tárgy: Ormánság Alapítvány támogatása
•

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva
a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet egyéb működési
célú kiadások soron szereplő összeg terhére jóváhagyja az Ormánság Alapítvány
500 000 Ft összegű támogatását, mellyel az Alapítványt működését segíti.

•

A Közgyűlés elnöke felkéri a megyei jegyzőt, hogy a támogatási szerződés
előkészítéséről, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint a
támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.
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