Szám: 124-2/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága 2009. január 29-én, a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) 12.30 órai kezdettel
megtartott ülésén.
Jelen vannak: dr. Tusnádi Tamás, Keczeli Jenő, Horváth Sándorné, Kustos Roland, Prettl János, dr. Temesi Erika, Polics József, Szőke Attila
bizottsági tagok.
Távol vannak: dr. Popovics Gábor, dr. Kőhalmi László a bizottság nem képviselő
tagjai.
A TANÁCSKOZÁST HAGSZALAGON RÖGZÍTETTÜK!
Dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a bizottság 10
tagjából 8 fő jelen van az ülésen.
Jelzi, nincs tudomása változtatásról a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése, illetve a
közgyűlés 2009. január 29-ei ülése meghívóban szereplő napirendi javaslatához
képest.
A bizottság tagjai részéről nem hangzik el észrevétel a meghívó szerinti napirendi
javaslattal összefüggésben.
Dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti
napirendi javaslatot.
A bizottság az ülés napirendjét 8 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:
1.

A közgyűlés 2009. január 29-ei soron kívüli ülése napirend-tervezetének egyeztetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

A közgyűlés 2009. január 29-ei soron kívüli ülésére készült előterjesztés
véleményezése
2.1.

A Baranya Megyei Önkormányzat uniós projektjeihez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások indítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2

A napirend tárgyalása
1.

A közgyűlés 2009. január 29-ei soron kívüli ülése napirend-tervezetének
egyeztetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke javasolja, értsen egyet a bizottság a
közgyűlés soron kívüli ülése napirend-tervezetével.
A bizottsági tagok részéről a javaslattal összefüggésben észrevétel nem hangzik el.
A bizottság elnöke a közgyűlés január 29-ei soron kívüli ülése napirend-tervezetét
szavazásra bocsátja.
A bizottság 8 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
1/2009. (I. 29.) JÜB

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és
Ügyrendi Bizottsága egyeztette a közgyűlés 2009. január
29-ei soron kívüli ülése napirend-tervezetét, és azzal
egyetért.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke

2.

2.1.

A közgyűlés 2009. január 29-ei soron kívüli ülésére készült előterjesztés
véleményezése
A Baranya Megyei Önkormányzat uniós projektjeihez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások indítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Póla Gábor, a Fejlesztési és projekt csoport vezető-tanácsosa szól arról, hogy a
Gazdasági és Foglalkoztatási, valamint a Költségvetési Bizottság egyhangúlag
eredménytelennek nyilvánította a Tudásközpont kivitelezésére kiírt közbeszerzési
eljárást, ezért egy új eljárás indításáról kell a közgyűlésnek döntenie.
A bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság elnöke javasolja, értsen egyet a testület az előterjesztés - változatlan
tartalommal történő - közgyűlés elé terjesztésével.
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A bizottság 8 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
2/2009. (I. 29.) JÜB

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és
Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Baranya Megyei
Önkormányzat uniós projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása” című előterjesztést, annak
közgyűlés elé terjesztésével egyetért.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke
Dr. Tusnádi Tamás, a bizottság elnöke a bizottság tagjai és a hivatal munkáját
megköszöni, a bizottság ülését bezárja.
K.m.f.

Lovász Ferencné
jegyzőkönyvvezető

dr. Tusnádi Tamás
a bizottság elnöke

