Szám: 50-32/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 19-én
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Bédy István, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor,
dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László, Mester
László, Miklós József, Nagy Attila, Pávkovics Gábor, Prettl János,
Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, Kovács István, Ladányi Attila közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei
aljegyző, a megyei önkormányzat hivatalának dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés
soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 15 fő megyei
képviselő jelen van.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük, javaslatuk a módosított meghívó szerinti napirendi javaslathoz.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről javaslat, észrevétel nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő napirendet fogadja el:
1. A „Nemzeti Fejlesztés 2020” bemutatása
Előadó: Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervezőelemzője
2. Együttműködési megállapodások
a) Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a ZATO
Zárt Atomvárosok Szervezete (Oroszország) között
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) Együttműködési megállapodás a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő
Klubbal
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Aljegyzői kinevezés visszavonása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozással
bejelenti, az 5. napirendi pont – Aljegyzői kinevezés visszavonása – tárgyalása idejére
zárt ülést rendel el, tekintettel arra, hogy az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezett bele.
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.
Fuchs Gábor képviselő, az MSZP frakció tagja: az elmúlt hetekben nagy „port vert” egy
ügy, amely sajnálatosan a Közgyűlés Elnökét érinti az üzleti célú, szálláshely
fejlesztésre elnyert támogatás kapcsán. Ismeretes, hogy Elnök úr és családja
vállalkozása régóta foglalkozik ezzel a tevékenységgel, nem vonja kétségbe, nem
vitatja, méltók a támogatásra. Azt gondolja mégis, e döntés nem vet jó fényt sem a
közgyűlésre, sem a Közgyűlés Elnökére. A múltban is történt már hasonló eset, akkor
az érintett levonta a megfelelő konzekvenciát.
Amennyiben ez a jövőben gyakorlattá lesz, frakciójuk átgondolja a közgyűlési munka
további mikéntjét.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a családja vállalkozása előtt nem tiltott támogatás
elnyeréséért pályázni. Ez a pályázat sikeres volt, a cég jogosult arra, hogy a beruházást
megindítsa. A cég tevékenységéről, dolgairól nem gondolja, hogy beszélnie szükséges
lenne.
Visszautasítja, hogy a keresztény erkölcsöt kéri rajta számon képviselőtársa. Felemlíti
az MSZP kormányzása idején, a 2006 őszén történt eseményeket, az obszcén
kormányfői beszédeket, a párt börtönre ítéltjeit, a szellemi elődök ország-pusztítását. A
maga részéről a témát lezártnak tekinti.
Fuchs Gábor képviselő: a választ köszöni, abból azt szűri le, mert valaki hibázott,
rosszat cselekedett a múltban, ez feljogosít a helytelen cselekvésre. Ezzel viszont az
említett kormányfővel helyezi egy szintre magát a Közgyűlés Elnöke.
Szőcs Norbert képviselő: egy pécsi ingatlanra kivetett építményadóval kapcsolatosan
fejezi ki elégedetlenségét, felháborodását. A JOBBIK frakció elfogadhatatlannak tartja
ezt a fajta adószámítást, melynek következtében részönkormányzattal rendelkező
térségek kívánnak elszakadni a várostól.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri képviselőtársától a példaként hozott ingatlanra
vonatkozó adókivetés dokumentumát; ígéri, utánanézet az ügynek.
Keczeli Jenő képviselő: a megyébe jutó minden forintnak örülni kell, az ide kerülő
források, a megvalósuló beruházások a megye javát szolgálják.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a kérdés erkölcsi voltára
figyelemmel szól arról, hogy az elmúlt napokban napvilágot látott, Baranya megyét
érintő videó felvétel után bárkinek erkölcsről beszélnie nagy merészség.
Szőcs Norbert képviselő: a Kormányhivatalból származik információja egy 1986
novemberi gyermektartási ügyről, mely 2012-ben történt átadásra. Ennek okáról is
szeretne információt kapni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársának státuszából eredően jogában áll
felvennie a kapcsolatot a Kormányhivatallal, és rákérdeznie a problémára.
A személyét érintő kérdés kapcsán megjegyzi, azok helyezték magukat egy szintre
Gyurcsány Ferenccel, akik egy pártban voltak vele.
A képviselők részéről napirend előtti további szólásra nincs igény.
Pávkovics Gábor képviselő megérkezésével 16 fő képviselő van jelen az ülésen.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: A „Nemzeti Fejlesztés 2020” bemutatása
Előadó: Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Farkas Zsuzsanna tervező-elemzőt, a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemző munkatársát, majd kéri, tartsa meg
prezentációját.
A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a visszatervezési jog alkalmazható-e még, s mi az
időkerete?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: pontos
választ nem tudni adni, mert napról napra változóban még a megyei, a partnerségi
határidők, véleménye szerint a jövő év első félévében minden kérdésre pont kerül a
határidők vonatkozásában.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: mi a keretbeli különbsége a VEKOP és a TOP
tématerületeknek?
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Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: a
gazdaságfejlesztési program hozzávetőlegesen a keret 40, a környezeti és a
közlekedési program a keret 10-10, az emberi erőforrás fejlesztési program a keret 10,
a versenyképes közép Magyarország és a terület- és településfejlesztési program
összesen a keret 15 (ebből a versenyképes közép Magyarország kb.: 5-7, a terület- és
településfejlesztési program 8-10) százalékából lesz finanszírozható.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: ez az jelenti, hogy Pest megye és Budapest „elviszi”
a keret 40 %-át és a maradék 60 %-on osztozik a többi 18 megye?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: a
felhasználási százalékok aránya várhatóan így alakul, de hangsúlyozza, az ágazati
operatív programokban lesz lehetőség további, főleg nagyobb projektek megvalósítására. A helyi, komplexebb, kicsi programok a TOP keretéből valósulnának meg. Az
operatív programok közötti átjárhatóságot biztosítani kívánják. A pontszerű fejlesztéseket nem szeretnék előtérbe helyezni, mert a sok kicsi kevésből nem lesz fejlődés;
3-4 célt kell megfogalmazni, ami 7 év alatt megvalósítható, s amelyre majd tovább
lehet építkezni.
Dr. Bokor Béla képviselő: jó érzéssel tölti el, hogy a helyi és a területi szempontokat
erősíteni szándékozik a Tervezési Hivatal, bár a százalékokból nem ez olvasható ki. A
megyei tapasztalatok visszacsatolását rendkívül fontosnak tartja a százalékok arányosabb alakulása érdekében. Motiváltabbá kellene tenni a megyék társadalmát a
források nagyságrendjének alakításával, az arányosabb számszerűség láthatóvá
tételével.
Olvasta a kivetített anyagban a nagyobb térség kifejezést, ez mit jelent, mikor, milyen
értelemben használatos?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: a
következő programozási időszakban megyehatáron túlra is szeretnének nyúlni. A
megyék határán vannak olyan települések, amelyek a szomszéd megyével szorosabb
kapcsolatban vannak, mint a sajátjukkal. Erre figyelemmel a megyehatáron átnyúló
fejlesztéseket szeretnék előtérbe helyezni, megyehatáron átnyúló térségekben is
kívánnak gondolkodni a folytonosság megteremtése érdekében. Ugyanígy fontos,
hogy egy központi város fejlesztése ne álljon meg a közigazgatási határon, a tervezés,
a megvalósítás az agglomerációjával együtt kerüljön kezelésre.
Nagy Attila képviselő: megköszöni, hogy a program az Ormánságot kiemelten kezeli,
köszöni mindazok munkáját, figyelmét, akik erre befolyással voltak. Kérdezi, átvihető-e
a „bármit támogatunk” térségfejlesztési szemlélet, vagy kell koncepció a térségfejlesztéshez?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: kell
koncepció, kellenek fejlesztési irányok, fontos az időtáv, a prioritások meghatározása,
s lényeges, hogy a programok alapinfrastruktúrára épüljenek.
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Nagy Attila képviselő: jogos igénynek tartja a közgyűlés elnöke által felvetett, a
főváros és a megyék közötti forráselosztás igazságosságát. Kéri a közgyűlés elnökét,
hogy ezt képviselje a kormány előtt is.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az uniós pénzekkel takarékosan kell bánni; az
esélyegyenlőség alapján az erdélyi magyarságot érintő koncepció-gyártás zajlik, de mi
a helyzet a vajdasági, a felvidéki, a horvátországi magyarokkal – őket érintő koncepció
nincs, vagy más indokkal maradtak ki a koncepció-gyártásból?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: az
említett környező uniós országokban is zajlik a tervezés, ők is készítik programjaikat,
nem feltétlen ragaszkodnak a beleszóláshoz. Nem tud arról, hogy Magyarországon
készült volna olyan stratégia, amely a környező magyarság helyzetével foglalkozna.
Az erdélyi magyarokra vonatkozó terv egyszeri megbízásra készült, de bíznak a
folytatásban a Kárpát-medencei magyarság ápolása érdekében.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: Szerbia és Ukrajna esetében, mint nem uniós
országok tekintetében kivitelezhetetlen a tervezés?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője:
véleménye szerint ez nem kivitelezhetetlen az ott élők tekintetében sem, de
hajlandóságra minden fél részéről szükség lenne a tervezéshez.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az Ős-Dráva program esetében, ha a tükörprogram
a szlavóniai magyarságot érinti, akkor van-e lehetőség a fejlesztési programba őket
bevonni?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: a maga
véleménye szerint igen, a területi együttműködési programok mentén bevonhatók ők
is. A Tervezési Hivatal részéről már felvetették, hogy amint lesznek horvátországi
kapcsolati dokumentumok, azok kerüljenek bemutatásra a megyei koncepcióba.
Szőcs Norbert képviselő: tervező-elemző asszony szerint hány százalékos a
koncepció készenléte, nem lesz kapkodás a határidő közeledtével?
Farkas Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője: a
végrehajtási fejezet nélkül 90 %-ban kész a koncepció. A társadalmasítás során
markáns igények már nemigen érkezhetnek, a főbb irányokban alapvető változás nem
várható véleménye szerint.
Nagy Attila képviselő: mivel második alkalommal vesz részt képviselőként a testület
ülésén érdeklődik, a közgyűlés hányszor döntött a megyei koncepcióról?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megjegyzi, Nagy Attila Sellye város polgármestereként állandó meghívottja volt eddig is a közgyűlésnek. A koncepció készítése
egy folyamat, mely az elfogadásról szóló döntéssel zárul majd.
A közgyűlés elnöke – további hozzászólás, kérdés nem lévén – megköszöni Farkas
Zsuzsanna tájékoztatóját és válaszait.
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Nagy Attila képviselő: javasolja a megyei bázisszemlélet erősítésének képviselésére
hatalmazza fel a testület a közgyűlés elnökét.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársa javaslatára válaszolja, hogy a
közgyűlés korábban ezt már megtette, arról újra szavazni nem kell.
2. napirendi pont: Együttműködési megállapodások
a) Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a ZATO Zárt Atomvárosok Szervezete (Oroszország) között
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Andrey Rusinov urat, aki a Baranya Travel
képviseletében van jelen.
Jelzi, az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a testületnek változatlan
tartalommal megtárgyalásra javasolta. Szólásra ad lehetőséget Andrey Rusinov úrnak.
Andrey Rusinov, a Baranya Travel munkatársa: irodájuk népszerűsíti Baranya megye
turisztikai értékeit – elsősorban a megye gyógyvizeit és borászatát – Oroszországban.
Fő céljuk megismertetni a megyét egyéni turistákkal és vállalatokkal. Az egyik ilyen
vállalat az Oroszországi Atomenergiai Vállalat, amely magába foglalja a tevékenységhez kapcsolódó, kiszolgáló szférát, mindösszesen kb.: 270 ezer fő
foglalkoztatottal. Ez év őszén, a harkányi konferenciájukon sikert értek el az oktatás, a
kultúra és a turizmus vonatkozásában. A konferencián képviseltette magát a 10 zárt
atomváros, lakosságuk száma - összesen - meghaladja a 750 ezret. A konferencián
sikerült felkelteni a meghívottak határozott érdeklődését Baranya iránt. Együttműködési
megállapodás aláírását kezdeményezték, amely alapján elindíthatók a gyakorlati lépések, megköthetők a konkrét szerződések. Az első ilyen megállapodást Harkány
várossal írják alá a gyógyturizmus területén.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megköszöni Andrey Rusinov ismertetőjét, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
85/2012. (XII. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat
és a ZATO Zárt Atomvárosok Szervezete között létrejövő
megállapodást, egyben felkéri elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012.december 20.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
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b) Együttműködési megállapodás a Pécsi Túrakerékpáros és
Környezetvédő Klubbal
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Arató Csongor urat és dr. Novotny Iván
urat, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub elnökeit.
Jelzi, az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a testületnek változatlan
tartalommal megtárgyalásra javasolta.
Szólásra ad lehetőséget Arató Csongor úrnak.
Arató Csongor, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub elnöke: térképen
mutatja a megyében már megépített kerékpár utakat, majd szól a már engedélyezési
tervszakaszba jutott utakról, mint nagyon komoly turisztikai erőforrásokról. A megépült
és a folyamatban levő összesen már 72 utat jelent a megyében. A problémát az jelenti,
hogy a megépült utak egy része szigetszerű fejlesztés, nem mindenütt összefüggő a
hálózat. Szükséges annak vizsgálata, miként lehet ezekből egységes úthálózatot
építeni - térképen mutatja a vizsgálandó helyszíneket.
Az országos kerékpárút hálózati terv Baranyára is tartalmaz útvonalakat, azonban ezek
nincsenek összhangban a meglévő utakkal. Egyesületük célja egy, a vizsgálaton
alapuló javaslat összeállítása az egységesítés, a fejlesztés érdekében.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
86/2012. (XII. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klubbal megkötendő Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte, azt a melléklet
szerint jóváhagyja és egyben felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
3. 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 a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolta.
Szóbeli kiegészítése a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című fejezethez: a közgyűlés a 76/2012. (XI. 29.) Kgy. határozatával döntött
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a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásáról és az üzleti terve elfogadásáról. A Kft. cégbírósági bejegyzése megtörtént, a
támogatást a hivatal 2012. december 18–án átutalta.
A beszámolóval összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
87/2012. (XII. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja II-B-4-13801/2012., valamint II-B-4-1381-1/2012. számú törvényességi
felhívásában foglaltaknak a Baranya Megyei Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2012. (XII.
6.) önkormányzati rendelet megalkotásával tett eleget.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Kormányhivatal által a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál végzett közszolgálati ellenőrzéséről
szóló vizsgálati jelentésében foglaltakat, valamint a szükséges intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr.
Göndöc András megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés döntéséről a Baranya Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját a jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. december 20.
Dr. Göndöc András, megyei főjegyző

4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolta.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
88/2012. (XII. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a)
számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az
1. b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító
okiratát.
2. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fent megjelölt okiratokat a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező dokumentumokkal.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: mint azt már jelezte, az „Aljegyzői kinevezés
visszavonása” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a testület. Kéri, csak az
érintettek tartózkodjanak a teremben, a vendégek várakozzanak az előtérben; továbbá
kéri a hangosítás szüneteltetését a folyosó irányába.
Fuchs Gábor képviselő távozik, 15 fő képviselő van jelen az ülésen.
zárt ülés
A zárt ülésről az 50-33/2012. számú jegyzőkönyv készül.
nyilvános ülés
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri a nyilvános ülés körülményeinek megteremtését,
majd kihirdeti a zárt ülésen született határozatot:
Tárgy: Aljegyzői kinevezés visszavonása
89/2012. (XII. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Farkas Anett
aljegyzői kinevezését 2012. december 31-i hatállyal visszavonja, és hozzájárul a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz – a
Siklósi Járási Hivatal vezetőjeként – történő végleges áthelyezéséhez 2013. január 1-jei hatállyal.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet
mond dr. Farkas Anett aljegyző asszonynak lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú munkájáért.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai
együttműködését, minden jelenlevőnek áldott ünnepet kíván; az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

