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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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Pro Pannonia Kiadói Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2021-ben két kiadvány
jelentett meg. Az egyik könyv Tüskés Tibor (József Attila -díjas író, szerkesztő) és Takáts
Gyula (Kossuth-díjas költő) levelezését tartalmazza. Tüskés Tibor Baranya megye
díszpolgára (2005) volt, munkásságát a megye kulturális, szellemi értékei között tartjuk
számon. A levelezés-kötet megjelenése irodalomtörténeti jelentőségű, ezért a
kiadásának 250 000 Ft-tal történő támogatását tartom indokoltnak.
A másik könyv szerzője Dr. Bárdi László, orientalista professzor, aki az ősmagyar
történelem kutatójaként ebben a kötetben foglalja össze több évtizedes tudományos
munkájának eredményeit. A szerző a magyar-hun rokonsággal kapcsolatos kutatásait
fotókkal dokumentálja. A kötet hozzájárul a magyar történelmi múlt teljesebb
megismertetéséhez, a magyar nemzeti identitás megerősödéséhez. A könyv
megjelentetése szélesebb társadalmi közérdeket szolgál, ezért a kiadásának 250 000 Fttal történő támogatását szintén indokoltnak tartom.
Tekintettel az előzőekben írtakra, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat - és hatáskörét gyakorolva - a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet egyéb működési
célú kiadások soron szereplő összeg terhére a Pro Pannonia Kiadói Alapítványt 250 000
– 250 000 Ft összeggel, összesen 500 000 Ft összeggel támogatva – az előterjesztéshez
csatolt határozatot hoztam.
Pécs, 2021. május 20.
Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
…./2021. (V. …) határozata
Tárgy: A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány támogatása
1)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021.
évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú
kiadások soron szereplő összeg terhére a Pro Pannonia Kiadói Alapítványt részére
a) Tüskés Tibor - Takáts Gyula levelezéskötet kiadására, megjelentetésére 250 000
Ft összeget,
b) Dr. Bárdi László által írt tanulmánykötet kiadására, megjelentetésére 250 000 Ft
összeget
biztosítok.
2)
Felkérem a megyei jegyzőt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről,
valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint a támogatási összeg átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
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Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető
Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető
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