Szám: 50-12/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-án
11.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó
Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Barkó Béla, Bédy István, dr. Bokor Béla,
dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kovács István, dr. Kőhalmi László,
Ladányi Attila, Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor,
Prettl János, Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Fuchs Gábor, Kiss Ferenc, dr. Szakács László közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei
aljegyző, dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke, dr.
Hajdú István, a Pécsi Városi Bíróság elnöke, Csonka Sándor,
a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnökhelyettese, a
sajtó munkatársai, a megyei önkormányzat hivatalának dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 16 fő megyei képviselő
jelen van.
A napirend meghatározása kapcsán tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a
napirendi javaslatra 12. pontként a „Csatlakozás a Pannon Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társuláshoz” című előterjesztés felvételére szándékozik javaslatot
tenni, ezért kéri a bizottságokat, hogy készítsék elő a közgyűlés elé terjesztést, azaz
tárgyalják meg az előterjesztést. A bizottsági ülések idejére szünetet rendel el.
- szünet Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: indítványozza 12. pontként a „Csatlakozás a
Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társuláshoz” című előterjesztés
napirendi javaslatra történő felvételét. Kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük,
javaslatuk a napirendi javaslat egészéhez.
Barkó Béla képviselő: írásban fordult Főjegyző úrhoz és kérte napirendre venni a
következő témákat: a munkaterv szerinti megyei ünnep- és emléknapok sorának
kibővítése; Földvédelmi Bizottság fölállítása; a szervezeti és működési szabályzat
módosítása, annak érdekében, hogy az ülések során a leadott képviselői szavazat
névhez kapcsoltan leolvasható legyen az informatikai rendszer eredménykijelző
táblájáról. A munkaterv módosítása a megyei ünnep- és emléknapok vonatkozá-
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sában szerepel a napirendi javaslaton, kérdezi, a másik két téma is felkerülhet-e a
mai ülés napirendjére.?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a mai ülésen a nevezett két téma napirendre
vételét nem támogatja. Szavazásra bocsátja a Földvédelmi Bizottság fölállítása
napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
A közgyűlés 5 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a javasolt
napirendre vétellel n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a szervezeti és működési szabályzat
módosítása napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
A közgyűlés 4 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javasolt
napirendre vétellel n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja 12. pontként a „Csatlakozás a Pannon
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társuláshoz” című előterjesztés napirendre
vételét.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a
javaslattal e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslat egészét a napirend
meghatározása vonatkozásában hozott döntésekre figyelemmel.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított
5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ./2012. (…) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ./2012. (…) önkormányzati
rendelete a megye jelképeiről, valamint azok használatáról szóló 6/1991. (V. 31.)
Kgy. rendelet, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok
közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi munkatervének
kiegészítése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban
történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által a decentralizált
területfejlesztési célelőirányzat terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. Csatlakozás a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társuláshoz
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
13. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint – lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó
pártok és szervezet képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak,
vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő
kérdésekről.
Ladányi Attila képviselő: április 22-e a Föld Napja. A felelősség vállalás és a
lelkiismeret furdalás különös találkozásáról van szó. Véleménye szerint a magyar
kormány kevésbé érzékeny a környezeti kihívások iránt, inkább szeretne Kínához
hasonlítani, mint Svédországhoz, Ausztriához. Kínához húz a kormány, ahol
kétségbe vonják az állampolgárok egészséges környezethez való jogát, ahol
hetente új szénerőműveket helyeznek üzembe. A magyar kormány a paksi erőmű
bővítését tervezi, most fog arra 10 milliárd forintot költeni. A beruházás összegének
tizedéből, számításai szerint, 3 ezer km² területen, barnamezős beruházás keretében, környezetbarát módon, napelemekkel lehetne a bővítéstől várt 2 ezer
megawatt energiát megtermelni. A megyei önkormányzat tegyen lépéseket azért,
hogy a megújuló energiák egyre nagyobb teret nyerjenek, aktívan vegyen részt a
megtermelt energia átvételének közgazdasági és jogi háttere megalkotásában.
Ebben a munkában az LMP kiemelkedő szakmai segítséget tud nyújtani, kéri, vegye
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igénybe a megye a szakpolitikusaik és szakértőik tanácsait, és mondjon Baranya
nemet az energia-lobby „nagyágyúinak” addig, amíg nem kell túl nagy árat fizetni a
fenntarthatatlan életformáért.
Szőcs Norbert képviselő: a közmunka programhoz kapcsolódó közbeszerzési
folyamatot említi föl. A beszerzett eszközök darabonkénti ára, tekintettel az ajánlat
bruttó 21.444 ezer forintos végösszegére, frakciójuk megítélése szerint előnytelen
az önkormányzat számára. Frakciójuk a kiírás követelményrendszere figyelembevételével ajánlatot kért egy kiskereskedőtől. A beérkezett ajánlat 18.904 ezer
forintról szól. A különbség 2.5 millió forint, ami azt jelenti, hogy a bárki számára
elérhető ártól drágábban szerezte be az önkormányzat a közbeszerzés keretében a
munkaeszközöket. Ez az eredmény megdöbbentő, az események hátterét érdemesnek tartják vizsgálni. A Tárgyaló Bizottság elé miért került csak egy ajánlat? Így
nem alakulhatott ki kereskedelmi verseny, a monopolhelyzetbe jutott ajánlattevő alig
engedett áraiból. Miért nem indítottak új közbeszerzési eljárást? Sejti a választ, a
közmunkások minél előbb történő foglalkoztatása miatt. Hajlik e magyarázat elfogadására, de akkor is ki kell számolni, mi generál nagyobb kárt: a munka kezdetének pár hetes késleltetése, vagy az elkapkodott, áterőltetett pályázat milliós
többletköltsége. Amennyiben a közbeszerzési törvény sajátosságait is megjelölik a
válaszban az előnytelen szerződés okaként, akkor kéri a közgyűlés elnökét, mint
országgyűlési képviselőt, járjon el a vonatkozó jogszabályok megváltoztatása
érdekében.
Keczeli Jenő képviselő: előtte szóló képviselőtársával a közbeszerzés lebonyolításában mindketten részt vettek. Véleménye szerint ez volt a legtöbb, amit
elérhetett a Tárgyaló Bizottság; hiszen a többi ajánlat sajnos érvénytelen volt. A
műszaki tartalom, a garanciális feltételek tisztázottak; ezek az eszközök jó célt
fognak szolgálni. Az más kérdés, képviselőtársának mik a mögöttes gondolatai. Ezt
a döntést – hangsúlyozza, többségi szavazati aránnyal – a legjobb belátása szerint
hozta a bizottság.
Barkó Béla képviselő: a földtörvény a 2014. évtől szabad földvásárlási lehetőséget
biztosít a külföldiek számára. Különböző zsebszerződések által - strómanokon
keresztül - már ma is magyar termőföldek, információik szerint Baranyában is
nagyobb földterületek vannak külföldiek tulajdonában. A magyar termőföldet
kizsigerelő növényeket termesztenek megújuló energia címszó alatt. Többek közt
ezért is kezdeményezte egy ideiglenes földvédelmi bizottság felállítását, de szükséges lenne vizsgálni azt is, hogy a Nemzeti Földalap által kiírt föld haszonbérleti
szerződések elbírálásának eredményeiről szóló sajtóhírek valóságosak-e. A képviselők társadalmi munkában el tudnák végezni azt a munkát, amely eredményeként
egyfajta javaslatot tennének le a minisztérium asztalára. Több megyében volt ilyen
kezdeményezés, van ahol már többször ülésezett is ez a bizottság, s szakmai
szervezeteket képviselő szakemberekkel együtt dolgoznak a minisztérium részére
készülő ajánlás összeállításán. Jelzi, javaslatát írásban meg fogja ismételni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: úgy értelmezi, a javaslat egy olyan bizottság
felállítására vonatkozik, amely egyrészt a baranyai termőföldekkel kapcsolatos
zsebszerződéseket, másrészt az NFA – képviselőtársa megítélése szerint – kétes
kimenetelű föld haszonbérleti szerződéseit, az NFA föld haszon-bérbeadási
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mechanizmusát is vizsgálná. Amennyiben képviselőtársa erre gondol, úgy azt maga
tegye meg. Tájékoztatásul elmondja, a kormány alkalmasnak találta a büntető
törvénykönyv módosításának tervezetét, amelyben önálló törvényi tényállásként
szerepel, hogy a zsebszerződéseket felül kell vizsgálni. A parlament erre egy
bizottságot állít fel, továbbá Magyarország és Ausztria közösen egy munkacsoportot
bíz meg a zsebszerződések vizsgálatára. A két ország között vita van a magyar
termőföld osztrák tulajdonlása mértékét illetően. Ezt a bizottsági munkát javasolja
megvárni, s annak jelentésére figyelemmel dönteni majd a baranyai helyzet vizsgálata ügyében. Nem támogatja, hogy képviselőtársa vélelmei szerint vizsgálódjon a
közgyűlés egy bizottsága.
Szőcs Norbert képviselő: Keczeli Jenő képviselő hozzászólására reagálva
elmondja, ő szavazatával nem támogatta a közbeszerzés befutó ajánlattevőjét, egy
új eljárás indítását javasolta. Megkérdőjelezi, hogy elégséges szakmai, emberi
erőforrással rendelkezik egy ilyen eljárás lebonyolításához az önkormányzat.
Számára továbbra sem világos, milyen okok vezettek ehhez a magas áron történő
beszerzéshez. Megjegyzi, a kuruc.infó hírei között azt olvasta, hogy a bíráló
bizottság tagja nem lehet egyben a döntéshozó bizottság tagja is. A JOBBIK frakció
kéri az üggyel kapcsolatos jegyzőkönyvek másolatát betekintésre.
A közgyűlés elnöke szót ad a megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: az eljárás során már fölmerült aggályokra
figyelemmel egy közbeszerzési tanácsadót kért, hogy az eljárást egészében,
formailag és tartalmilag vizsgálja meg. A közbeszerzési tanácsadó által készített
anyag hozzáférhető volt és ismertetésre került a Bíráló Bizottság ülésén, de a
hivatalban is megtekinthető. A közbeszerzési tanácsadó sem formai, sem tartalmi
hibát nem észlelt; az eljárás a hatályos közbeszerzési jogszabályoknak megfelelt. A
hivatalban a közbeszerzéssel foglalkozó munkatárs a szükséges végzettséggel és
gyakorlattal rendelkezik.
Keczeli Jenő képviselő: mint bizonyos, az eljárás jogszerű volt, vagyis új eljárás
indításával csak a munkakezdés idejét tolta volna ki az önkormányzat, miközben az
a 420 ember semmi mást nem akar, csak dolgozni. A munkahely teremtést
támogatni kell.
Ladányi Attila képviselő: a spórolás lehetőségét komolyan kellene venni; az ilyen
fölvetést kezelni kell, ha azáltal takarékoskodni lehet. Mindegy, hogy milyen
„színből” érkezett a figyelem felhívás, azt jó lelkiismeret szerint vizsgálni kell, annak
utána kell nézni.
A közgyűlés elnöke szót ad a megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a jogszabály 3 cég meghívását teszi
szükségessé. Az ajánlattételi felhívást 5 cégnek küldte meg az önkormányzat, 4
ajánlat érkezett, s abból csak 1 volt érvényes – ez nem az eljárás hibája. Az
önkormányzat törekedett a versenyhelyzet kialakítására; az eljárási kötöttségek
szigorúak, ha 1 érvényes ajánlat van, s rendelkezésre áll elegendő forrás, akkor az
eljárást nem lehet eredménytelenné nyilvánítani.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: tartalmilag nem ért egyet, de jogosnak tekinti,
hogy képviselőtársai a törvényesség céljából kifejtik véleményüket. Hangsúlyozza,
munkatársai a közbeszerzésben a lelkiismeretesség és a takarékosság jegyében
vettek részt és jártak el. Az Ormánságban örülnek az emberek, hogy elkezdhettek
dolgozni. Ez az első alkalom, hogy a megyei önkormányzat egy komplett
vidékfejlesztési tervben részt vesz. Kéri, amikor a közbeszerzéssel kapcsolatos
aggályaikat képviselőtársai megfogalmazzák, akkor ezt is tartsák szem előtt.
Kovács István képviselő: gratulál és elismerését fejezi ki a közgyűlés elnökének,
amiért ilyen nagyszerű lehetőséget szerzett az emberek foglalkoztatására az
Ormánságban.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a Baranya Megyei Önkormányzatot illeti az
elismerés.
Barkó Béla képviselő: bízik a kormány által felállított földvédelmi bizottság
vizsgálatában, s arra kéri a közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőt, hívja fel a
figyelmet, nem csak ausztriai hanem más határ menti magyar területek tekintetében,
így az Ormánság vonatkozásában is sok földtulajdonos külföldi állampolgár.
Megismétli, a sajtóban olvasható hírek tartalma valódiságát vizsgálni továbbra is
érdemesnek tartja.
A Startmunka mintaprogramot a közgyűlés valamennyi képviselője támogatta
szavazatával; most a spórolás lehetőségét vetette fel frakciójuk. Ez a közmunka
program nagyon jó, de ott – azon a szinten – tartja az embereket, ahol eddig is
voltak, vannak hiszen ebből a fizetésből nem lehet előrébb jutni. Kéri a közgyűlés
elnökét, országgyűlési képviselőként hasson a bér-mechanizmusra, hogy ezért a
munkáért magasabb fizetés kapjanak a programban dolgozók.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a törvényesség, a jogszabályok előírásainak
betartása közös cél. A fizetéseket illetően határokat kell szabni, akikről
bebizonyosodik, hogy az Ős-Dráva program fenntartásában is számítani lehet
munkájukra, azt már magasabb fizetésért fogják ellátni.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és
a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést, valamint a kiegészítő
előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a testületnek
elfogadásra javasolta. A Szőcs Norbert képviselő március 22-ei ülésen elhangzott
interpellációjára, illetve napirendi pont tárgyában feltett kérdésére adott válaszok az
előterjesztés mellékletét képezik. A kiegészítő előterjesztés módosított határozati
javaslatot tartalmaz.
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Szóbeli kiegészítése az előterjesztés „A bizottságok tevékenysége” című fejezetéhez: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták, illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
A közgyűlés elnöke az interpellációra adott választ felolvassa, majd annak
elfogadására vonatkozóan kéri Szőcs Norbert interpelláló nyilatkozatát.
Szőcs Norbert képviselő: a választ nem fogadja el. Az Erzsébet utalvány, a
Balatoni korona, a pont gyűjtő kártyák mind pénzt helyettesítők. Véleménye szerint a
megyei önkormányzatnál is van erőforrás és elegendő tapasztalat egy a helyi pénzt
helyettesítő rendszer kidolgozásához. Frakciójuk tud ehhez olyan pénzintézetet
ajánlani, amelyik partner lenne, s a kezdeményezés mögé állna.
Barkó Béla képviselő: mivel a közgyűlés elnöke a márciusi testületi ülésen a
Baranya Megye Területrendezési Tervről szóló előterjesztés tárgyalásakor már nem
volt jelen, ezért most tájékoztatja álláspontjáról az előterjesztőt. Legnagyobb
hibának a szakmai szervezetekkel, a kamarákkal, a civil szervezetekkel, az
önkormányzatokkal való egyeztetés elmaradását tekinti. Kifogásolja az alap
infrastruktúra fejlesztésének elmaradását, ami a megye jövőjét, gazdaságát tekintve
meghatározó: példaként felemlíti a 67-es út meghosszabbítását Kaposvár-SzigetvárSellye irányába, az autópálya meghosszabbítását Szentlőrinc-Szigetvár-Barcs
irányába, a reptér fejlesztését. Ezek nélkül turizmust, ipart, gazdaságot élénkítő
programot nehéz elképzelni. Hiányolja a vízgazdálkodás vonatkozásában az ŐsDráva program hozományát, nem tartalmazza a rendezési terv a Villányi és a Síklósi
borvidék védelmét a bánya-nyitás, a külszíni fejtés bővítésével szemben. A 2006.
évi terv átdolgozásával született módosított terv koncepciót nem tartalmaz, új
irányvonalakkal nem rendelkezik. Kéri, hogy a rendezési terv módosításakor, a
megyei fejlesztési terv koncepció készítésekor az elmondottak kerüljenek figyelembevételre.
Ladányi Attila képviselő: egyetért az elhangzott képviselői véleménnyel. Hiányolja
még a területrendezési tervből a vasútfejlesztést, továbbá az időjárási anomáliák
következményének kezelését. Szeretné tudni, a közgyűlés elnöke, mint országgyűlési képviselő milyen lépéseket tett a megyének a területrendezési törvény
hibáiból adódó „szűkülése” ellen.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a választ írásban adja meg képviselőtársának.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az interpellációra adott választ.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ e l f o g a d j a.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.

8
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
35/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót, az interpellációra
adott választ, valamint a kiegészítő előterjesztést a melléklettel elfogadja;
b) a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
Tiffán Zsoltot, a közgyűlés elnökét delegálja;
c) A Magyar Kézművességért Alapítványnak a „Magyar Kézművesség – 2012” és „A víz világa – kézműves szemmel”
elnevezésű nyári országos kiállítás, valamint a kiállítás
megyei résztvevőinek díjazása költségeihez az elnöki keret
terhére 50 ezer forint támogatást nyújt.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont: Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék
működéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Wirth Béla urat, a Pécsi Törvényszék
elnökét, társelőterjesztőt és dr. Hajdú István urat, a Pécsi Városi Bíróság elnökét.
Szól arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s
a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.
A tájékoztató szóbeli kiegészítésére dr. Wirth Béla úrnak, társelőterjesztőnek ad
szót.
Dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke: a tájékoztatás lehetőségét köszöni. Az
elmúlt években az igazságszolgáltatással kapcsolatban nagyon sok kritika fogalmazódott meg, sokszor jogosan. Erre is figyelemmel nyitottak az állampolgárok felé,
s ennek elemeként tájékoztatják az általuk választott képviselőket.
A magyar igazságszolgáltatás legnagyobb problémája, hogy az országos ügyérkezésnek több, mint negyede a fővárosi és több, mint 10 %-a a Budapest környéki
törvényszékekre érkezik. A gazdasági élet, a cégalapítás zömében a fővároshoz
kötődik, ezért, ha ott rosszul megy az ügyintézés, akkor azt általánosítják. Reméli,
hogy az általuk készített tájékoztató anyag árnyaltabbá teszi a törvényszéki
munkáról formálódott képet. A gazdasági válság hatása a bíróságok munkáját is
jelentősen befolyásolta az utóbbi években. A magánjogi vitákban – a közüzemi
tartozásoknál, a szerződéses jogviszonyok esetében – tapasztalják, hogy a gazdasági ellehetetlenülés miatt a jogvitában résztvevők egyre inkább kihasználják a
különböző rendes és rendkívüli jogorvoslati fórumokat. A pénztelenség nagy hatás-
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sal van az ítéletek teljesítésére is, a végrehajtási eljárások száma másfél szeresére
emelkedett. A cégalapítási kedv visszaesett, a cégbejegyzések száma csökkent, a
felszámolások, végelszámolások száma viszont évente 20 %-kal nő a 2008. év óta.
A felszámolások döntő részét az adóhatóság kezdeményezi. Az országos
összehasonlításból látható, hogy jóval időszerűbb ítélkezés folyik a megyében, mint
a főváros területén. Az ítélkezés szigorú voltát a végrehajtandó szabadságvesztések
számával szokás minősíteni, erre európai össze-hasonlítást is tartalmaz a
tájékoztató. Jól látható, hazánk a legmagasabb fogvatartó rátájú országok közé
tartozik – Magyarországon ez a szám 153, másutt 100 ezer lakosra 80-100
fogvatartott jut.
Az ügyvédi kamarákkal kapcsolatuk szoros, az ügyvédek képzésében a bírák részt
vesznek; a jelentősebb jogszabályváltozások esetében konzultációkat tartanak az
iparkamarákhoz tartozó könyvszakértők részére is.
A szabálysértési ügyek vonatkozásában a jogszabályok változása olyan terheket ró
a bíróságokra, ami kapacitásukat jelentős mértékben leköti, de bíznak abban, hogy
az időszerűséget tartani tudják a jövőben is.
Dr. Gulyás Emil képviselő: a tájékoztatást köszöni. Az igazságszolgáltatásban
dolgozók többsége tisztességesen, lelkiismeretesen, külső befolyástól mentesen, a
függetlenség megtartásával végzi munkáját - ezért őket tisztelet és megbecsülés
illeti.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
36/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi
Törvényszék (Baranya Megyei Bíróság) működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés elnöke dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke, és dr. Hajdú István,
a Pécsi Városi Bíróság elnöke együttműködését, közreműködését megköszöni.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló módosított 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint; az előterjesztést véleményezte
a könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolták az előterjesztést.
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A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a
10/2012. (IV. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított
5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(…) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2011.
évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a tárgyban módosított előterjesztés készült; az
előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték
illetékességük szerint; az előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló. A
bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták az
előterjesztést.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított előterjesztés szerinti rendelettervezetet.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
11/2012. (IV. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet mindenben megegyező a módosított előterjesztéshez csatolt rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított előterjesztés szerinti
határozati javaslatot.
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A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
37/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a
Baranya Megyei Önkormányzat által 2011. évre biztosított
támogatások felhasználásáról szóló beszámolót;
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket, a
Pannon Szakképzés Szervezési Társulást és a BaranyaPécs Közkönyvtári Társulást a jóváhagyott pénzmaradvány
összegéről tájékoztassa.
Határidő: azonnal (a rendelet hatályba lépését követően)
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(…) önkormányzati rendelete a megye jelképeiről, valamint
azok használatáról szóló 6/1991. (V. 31.) Kgy. rendelet, és a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
12/2012. (IV. ..) önkormányzati rendeletet
a megye jelképeiről, valamint azok használatáról szóló 6/1991. (V. 31.) Kgy. rendelet, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
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6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Csonka Sándor urat, a Baranya Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét. Az előterjesztést a
közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolták. A területi nemzetiségi önkormányzatok véleményezték az
előterjesztést, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat és a Baranya Megyei Német
Önkormányzat egyetértett az együttműködési megállapodás tartalmával. A Baranya
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat észrevételeket tett, melyeket megvizsgáltunk, majd álláspontunkról írásban tájékoztattuk a nemzetiségi önkormányzatot.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
38/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal és a
Baranya Megyei Német Önkormányzattal kötendő – a
határozat 1., 2. és 3. számú mellékletében foglalt –
Együttműködési keret-megállapodásokat, valamint az azok
mellékletét képező, a területi nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól és a működési feltételek
biztosításáról szóló megállapodásokat, egyben hatályon
kívül helyezi a 27/2011. (III. 22.) Kgy. határozatát és felkéri
elnökét a megállapodások aláírására.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. felkéri elnökét, hogy az önkormányzati ciklus lejártát
megelőzően a területi nemzetiségi önkormányzatokkal
közösen értékelje az együttműködés keretében végzett
munkát és terjessze azt a közgyűlés elé.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező dokumentumokkal.
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7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkatervének
kiegészítése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Szatyor Győző képviselő: 1950 áprilisában Kádár János az MDP Titkárságának
ülésén határozatokat terjesztett elő, ezek végrehajtásáról Zöld Sándor belügyminiszter az 1950. július 26-ai ülésre jelentést készített, ebből idéz:
„5. A déli országhatár 15 km-es sávját az Államvédelmi Hatóság kijelölte. A
határsávba Vas, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megyék 17
járása, illetőleg 300 községe van érintve.
7. 1950. június 1-ig az Államvédelmi Hatóság elkészítette javaslatát a határsávban
levő volt vitézek, csendőrök, katonák, kulákok, fasiszta pártok tagjai, exponált
jobboldali szociáldemokraták és az amerikai angol zónából hazatért hadifoglyok,
nyugatosok kitelepítésére. A javaslat elfogadása után a legveszélyesebb 2446
személyt – családjaikat is beleértve – az Államvédelmi Hatósággal karöltve
áttelepítettük az ország belsejébe, Hajdú-Bihar és Szolnok megye területére,
mint kényszer tartózkodási helyre.
8. A kijelölt határsávban összesen 894 szerzetest és apácát június 8-án az ország
belsejében levő különböző kényszertartózkodási helyre telepítettünk az
Államvédelmi Hatósággal.”
A kitelepítések Baranyában súlyosan érintették a határ-menti falvakat – a NyárádHarkány síkságról, a Villány-Mohács vonalába eső dombvidékről –, 183 családot,
összesen 918 embert hurcoltak el a hortobágyi kényszermunka táborokba. A
hortobágyi deportálás a társadalom-és emberkísérletek XX. századi sok változatot
produkáló hosszú sorának egyik eleme.
Az Országgyűlés „A megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett
magyar gazdákról” szóló 23/2012. (III. 28.) Ogy. határozatában elítélte a kommunista diktatúra idején a magyar középosztállyal szemben tanúsított kegyetlen
üldözést és megkülönböztetést. A megemlékezés napja június 29-e, a régi
hagyomány szerint a betakarítás kezdetének a napja, a parasztság ünnepe.
Ladányi Attila képviselő: a tájékoztatást megköszöni. Egyetért azzal, hogy az ilyen
időszakokat nem szabad elfelejteni, a magyar történelem ilyen sebeire emlékezni
kell. A másik javaslatot, a Nemzeti Összetartozás Napját is nagy jelentőségűnek
tartja pártpolitikától függetlenül. A kulturális és a történelmi örökség ápolása,
továbbvitele fontos feladat.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: Baranya megye mélyen érintett, hiszen Trianon
után nem csak csonka ország, hanem csonka megye is lettünk. Az emberek
lelkében még élnek azok az események. Baranyában a föld művelése, a
mezőgazdasági munka mindig jellemző tevékenység volt. A kuláküldözés alatt sok
család szenvedett sérelmeket, hátrányokat. Szép példát mutat a testület azzal, hogy
mindkét megemlékezést felveszi a megyei ünnepek sorába.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
39/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2012. (II.
14.) Kgy. határozatával elfogadott 2012. évi munkatervének
kiemelt ünnep- és emléknapi rendezvényeire vonatkozó mellékletét az alábbiak szerint kiegészíti:
„2012. június 4. – Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
2012. június 29. – Megemlékezés napja a kuláküldözések idején
tönkretett magyar gazdákról.”

8. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
40/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Baranya
Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja elfogadja a határozat
melléklete szerinti tartalommal a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.
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9. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött
támogatási szerződések alapadataiban történt változásról,
valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Barkó Béla képviselő: a Regionális Fejlesztési Tanács beszámolóiról, pályázatok
lezárásáról születik döntés ülésről-ülésre. Kéri, hogy a testület előtt álló feladatokról,
pályázati- és forrás lehetőségekről is kapjon tájékoztatást, információt a közgyűlés,
hogy véleményt tudjanak nyilvánítani a kiírásokról, amelyek az elkövetkező években
meghatározzák a megye és a közgyűlés életét. Információi szerint 2014. évtől
hathatós átalakítás várható, de véleménye szerint az elkövetkező 2 évben is nyílnak
meg források, lehetőségek. Kapjanak a képviselők tájékoztatást, információt az
elutasított, a kiírásra váró ügyekről, hogy ne csak véleményező testületként
működjön, hanem hathatós döntési lehetősége is legyen a közgyűlésnek.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: ígéri, a kérésnek a jövőben eleget fognak tenni.
A közgyűlés elnöke – kérdés, további hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
41/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő 1-7. alszámokkal jelzett beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási
szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő 1-2. alszámokkal jelzett számlavezető pénzintézet, valamint bankszámlaszám
módosításokhoz hozzájárul. Bankszámlaszám megszűnése
esetén a felhatalmazó levél a támogatási szerződés módosítás hatályba lépését követően törölhető.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 3. számú mellékletében szereplő 1-6. alszámokkal jelzett adószám változásokhoz hozzájárul.
4. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező dokumentumokkal.
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10. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási
szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
42/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja Tótszentgyörgy Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatott „Kultúrház kialakítása I. ütem” című,
020002909L támogatási szerződés számú pályázata visszavont támogatásának méltányosságból történő elengedésére
vonatkozó kérelmét, hivatkozva az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési
célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.)
Korm. rendelet 20. §. (12) bekezdésében foglaltakra, mely
szerint a visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból
történő mérséklésére vagy elengedésére nincs lehetőség.
Továbbá a Közgyűlés hozzájárul a Kedvezményezett részletfizetési kérelméhez, 3 hónapos türelmi időszak jóváhagyásával a Rendelet 20. § (8)-(11) bekezdéseinek figyelembevételével, az alábbiak szerint:
A visszafizetési kötelezettség kezdete a 3 hónapos türelmi
idő figyelembe vételével: 2012. június 1., a kötelezettség
lejárata 2015. február 28., így a részletfizetés időtartama 33
hónap. A Kedvezményezett köteles minden tárgyhó 15.
napjáig a havi részlet befizetésére.
A visszafizetési kötelezettség egyszeri, 20 munkanapot meg
nem haladó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel
érintett összeg után késedelmi kamat kerül a késedelem
időtartamára felszámításra. A teljes fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés napjáig terjedő
időszakra számított késedelmi kamat terheli, amennyiben a
kedvezményezett második alkalommal késedelembe esik.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Gyód Község Önkormányzata 2009. évi TEUT előirányzatból
1.221.854,- Ft támogatásban részesített „Ifjúság út burkolat
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felújítási munkája II. ütem” című, 020002009U számú
támogatási szerződésben foglalt megvalósulási hely változásához az alábbiak szerint:
A támogatási szerződés 1.3. pontja szerinti megvalósítás
helye: 7668 Gyód, Ifjúság út 1-11. hrsz, 70, 82/2.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Szaporca Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 833.000,- Ft támogatásban részesített „Szaporca,
Kossuth L. u. 14. sz. ingatlan bekerítése” című, 020007007D
számú támogatási szerződés szerinti fejlesztés műszaki
tartalmának változásához az alábbiak szerint:
A kerítés utcafrontján a tervezett 2 db vasbeton kapuoszlop
helyett zártszelvény kapuoszlopok kerültek elhelyezésre,
továbbá a tervezett 12 db kerítés mező helyett 8 db mező
került kialakításra, emellett 1 db egyszárnyú és 1 db kétszárnyú kapu tartozik a kerítéshez.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kásád Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból 1.359.043,- Ft támogatásban részesített „Polgármesteri Hivatal felújítása” című, 020006209D számú támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az
alábbiak szerint:
A támogatással érintett fejlesztés részét képező kerítés
helyreállítása az eredeti műszaki tartalomtól eltérően – a
további hibák elkerülése érdekében - más típusú, légáteresztő vakolattal, és légáteresztő festékkel elvégezhető.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Siklósbodony Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE
előirányzatból 712.000,- Ft támogatásban részesített „Orvosi
rendelő körüli járda, valamint az épület lábazatának
felújítása” című, 020011007D számú támogatási szerződés
műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
Az eredetileg tervezett 8 cm vastag betonból késztendő járda
helyett térkő burkolatú járda készült. A módosítással a
pályázat célja nem sérül.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Drávakeresztúr Község Önkormányzata 2007. évi LEKI
előirányzatból 894.920,- Ft támogatásban részesített „Gazdasági épület felújítása” című, 020001407L számú
támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az
alábbiak szerint:
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Eredeti műszaki
tartalom

Megnevezés

Módosított
műszaki tartalom
költség
mennyiség
(Ft)

mennyiség

költség (Ft)

67,2 m²

63.235

---

---

Kisméretű,
hódfarkú
kettős
cserépfedés 25 %-os pótlással,
régi cserepek letisztításával

67,2 m²

179.558

---

---

Szarufák cseréje

1,02 m³

141.206

1 m³

50.000

Utólagos
szakaszos
alap
megerősítés C 8-16 KK betonból

---

---

4 m³

112.000

Aljzatbeton C 12-16 KK betonból

---

---

1,5 m³

60.000

Belső vakolat készítése

---

---

20 m²

46.000

Hullámpala fedés

---

---

35 m²

52.500

Fém ajtó beépítése 600/2100

---

---

1 db

22.500

Fém ajtó beépítése 1200/2100

---

---

1 db

40.999

Lécezés
kettős
cserépfedés alá

Összesen:

hódfarkú

383.999

383.999

A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom változatlan.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Vokány Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 633.000,- Ft támogatásban részesített „Vokányi sportöltöző felújítása” című, 020008507D számú támogatási
szerződés műszaki tartalmának változásához az alábbiak
szerint:
Az utcafronti ablak új, műanyag ablakra történő cseréje
(120*150 cm), valamint a külső lábazat vakolása nem
valósult meg.
Helyette az épület nyugati oldalán lévő ablak helyére új faablak beépítése történt meg, továbbá az utcafronti ablak
helyett egy jobb állapotú használt ablakot építettek be. Az
újabb beázások elkerülése érdekében a tető cserepezését,
bádogozását pótolták, valamint új csatornát helyeztek fel az
épületre.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom változatlan.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Várad Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból
2.500.000,- Ft támogatásban részesített „Várad-Újpuszta
kulturális
felújítása
és
akadálymentesítése”
című,
020007007L számú támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely változásához az alábbiak szerint:
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A fejlesztéssel érintett ingatlan belterületbe vonás következtében a 043/5 helyrajzi számról 123 helyrajzi számra
változott.
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Szentlászló Község Önkormányzata 2008. évi LEKI előirányzatból 2.500.000,- Ft támogatásban részesített „Önkormányzati tulajdonú épületek (családsegítő szolgálat, múzeum) fűtéskorszerűsítése Szentlászlón” című, 020006808L
számú támogatási szerződésben szereplő családsegítő szolgálat épületének bérbeadásához az egyes területfejlesztési
és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról
szóló 35/2012. (III. 9) Korm. rendelet 16-17. § alapján az
alábbiak szerint:
Az intézményfenntartói feladatokat ellátó Szigetvár-DélZselic Többcélú Kistérségi Társulás 2008. októberében 25
éves időtartamra ellátási szerződést kötött a SZOCEG Nkft.vel, és a feladatellátás része a mikrotérségi központok rendelkezésre bocsátása. Ennek keretében a Támogatott a fejlesztéssel érintett családsegítő szolgálat mikrotérségi központjának épületét a SZOCEG Nkft. részére bérbe adta. Az
ellátási szerződés alapján a fenti támogatási szerződésből
eredő működtetési kötelezettséget – a családsegítő szolgálat
vonatkozásában – a SZOCEG Nkft. látja el.
A bérbeadással nem érintett épületrészt – múzeumot –
változatlanul a Támogatott működteti.
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Hosszúhetény Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 1.900.000,- Ft támogatásban részesített
„Hosszúhetényi
idősek
klubjának
felújítása”
című,
020011607D számú támogatási szerződésben szereplő
Idősek Klubja épületének használatba adásához az egyes
területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III. 9) Korm.
rendelet 16-17. § alapján az alábbiak szerint:
A Támogatott a SZOCEG Nkft.-vel 2011. májusában ellátási
szerződést kötött étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek
nappali ellátása szociális alapszolgáltatások nyújtására. Az
ellátási szerződés alapján a fenti támogatási szerződésből
eredő működtetési kötelezettséget a SZOCEG Nkft. látja el.
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nagydobsza Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 3.000.000,- Ft támogatásban részesített „Védőnői tanácsadó épület homlokzat felújítása, homlokzati nyílászáróinak cseréje, utcai kerítés felújítása” című, 020003207L
számú támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
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A déli oromfalba tervezett ablak nem került beépítésre,
továbbá vasbetonba ágyazott vas oszlopok helyett falazott,
kőburkolattal ellátott pillérekkel, lábazati falazattal kialakított
kerítést készítettek el.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom változatlan.
12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Felsőszentmárton Község Önkormányzata 2007. évi LEKI
előirányzatból 2.311.000,- Ft támogatásban részesített „Árok
felújítás” című, 020002207L számú támogatási szerződés
műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
Az elmaradt átereszek helyett (megvalósult 62 fm) készült
mederburkolat 40*40*6 cm-es járdalapokból, kavicságyazattal, betonszegéllyel, elkészült az átközlekedő műtárgyak
lefedése zúzottkővel, illetve betonburkolat helyreállítása,
valamint a megmaradó műtárgyak tisztítása.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom változatlan.
13. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által a
decentralizált területfejlesztési célelőirányzat terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
43/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat
mellékletében szereplő 1-5. alszámokkal jelzett beruházások
vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
12. napirendi pont: Csatlakozás a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Társuláshoz
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési munka
megkezdése előtt megtárgyalták és a testületnek változtatás nélkül tárgyalni
javasolták.
Ladányi Attila képviselő: a bizottsági ülésen kritikát fogalmazott meg az előterjesztés kései kézhezvétele miatt. Nem méltó, hogy a képviselők az ildomostól
később kapnak tájékoztatást. Mivel a bizottság ülésén a közgyűlés tisztségviselői
nem vettek részt, ezért ismételi meg most véleményét: ha előre látható egy tervezett
döntés bekövetkezte, akkor arról időben kapjanak tájékoztatást a képviselők.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a felvetést jogosnak tartja, egyben tájékoztatja a
képviselőket arról, hogy a bizottsági ülések idejében Alelnök Asszonnyal együtt a
bíróságok elnökeivel folytatattak megbeszélést.
Beiktatási beszédében már jelezte, a megyei önkormányzat kapcsolatát
szorosabbra kívánja fűzni Pécs Megyei Jogú Várossal, a régió megyéivel. Ebben a
szellemben tárgyalt Eszék-Baranya megye zsupánjával is. Véleménye szerint az
Európai Területi Társulásban Baranya megye szerepe nőhet, ha nem passzív
szereplőként vesz részt az üléseken, hanem jelzi, érezteti munkáját a társuláson
belül. Dr. Páva Zsolt polgármester úrral az elmúlt napokban folytattak egyeztetéseket, s ennek eredményeként a mai napon 14.00 órakor vesznek részt a
Társulás ünnepi közgyűlésén. A késedelmes előterjesztés miatt elnézést kér. Jelzi, a
megyei képviselet ellátása elnöki szinten történik.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
44/2012. (IV. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a
jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező, a Pannon
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás létrehozásáról
szóló Egyezményt, valamint annak Alapszabályát és
felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás éves tagdíjaként az 1,- Ft/lakos/év tagsági díjat, összesen 185.000 Ft
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összeget biztosít a 2012. évi költségvetésében tervezett dologi
kiadások terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező dokumentumokkal.
13. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját
megköszöni; jelzi, a testület következő ülését a munkatervnek megfelelően, 2012.
június 21-re készíti elő a hivatal; a testület ülését bezárja.
K. m. f.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

