Szám: 50-4/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 14-én
14.00 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,
Fuchs Gábor, dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, Kovács
István, dr. Kőhalmi László, Ladányi Attila, Mester László, Miklós
József, Pávkovics Gábor, Prettl János, dr. Szakács László, Szatyor
Győző közgyűlési tagok.
Távol van:

Szőcs Norbert közgyűlési tag.

Jelen vannak még: a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei, a dekoncentrált
szervek vezetői, a társszervek vezetői, a sajtó munkatársai, az
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 18 fő megyei képviselő
jelen van.
A napirend meghatározására térve indítványozza felvenni a napirendi javaslatra 4.
napirendi pontként a „Bizottságok tagjainak megválasztása” című előterjesztést.
Kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük, javaslatuk a napirendi javaslathoz.
A képviselők részéről észrevétel, további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendre vételre vonatkozó indítványát.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
napirendre vétellel e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot a
napirendre vétel figyelembevételével.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 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
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ../2012. (II. ..) önkormányzati rendelet megalkotása, a Baranya
Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről
szóló ./2012. (II. ….) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (II. ..) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat egyes rendeleteinek hatályon kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
11. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: bejelenti, „A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület, tekintettel arra, hogy a tárgyban érintett a nyilvános
ülésen történő tárgyaláshoz nem járult hozzá.
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: a tisztségviselők segítségét, mielőbbi intézkedését kéri az
MSZP frakció tagjai nevében a közgyűlés működési rendjével kapcsolatban. A
testületi ülések napja, időpontja kiszámíthatatlan, ez problémát okoz a munkahelyi és
a magántermészetű programok ütemezése, egyeztetése szempontjából. Az
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átmeneti, változóban lévő helyzettel tisztában vannak, de kérik a rendszeresség, a
kiszámíthatóság mielőbbi kialakítását. Véleményük szerint a mai ülésen megszülető
döntések után már átláthatóbbá válnak a körülmények, kialakul egy új struktúra, s
annak mentén már kialakítható a bizottságok és a közgyűlés ülésének rendje.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a mai ülés napirendjén szerepel a közgyűlés
munkatervének meghatározása; az elmúlt időszakban valóban rendszertelenné vált a
testületek működése a feladatok sokasága miatt, de az elkövetkező döntéssel az
ülések rendje ma meghatározásra kerül.
Szatyor Győző képviselő: az Alaptörvény, a Himnusz első mondatával – Isten áld
meg a magyart! – indítja felszólalását. A nemzeti hitvallás értelmében való
cselekvésre szólít, hiszen ezekben a napokban is történelmi időket él a magyar.
Példát kell mutatni Európának, ahol felfedezték, hogy e nemzet születése óta
kiválasztott, történelmi küldetése van. Nagy kincs a magyar kultúra ősisége és az
abból eredő bátorság, a mindig talpra állni tudás képessége. Ez ismét a jövő záloga
és reménye.
Január 20-a a Magyar Kultúra Napja, Kölcsey Ferenc 1823-ban írt himnuszának
születésnapja. A Himnusz a hazafiság lelkesítője, az önkényuralommal szembeni
ellenállás buzdító éneke az összmagyarság nemzeti himnuszává, 1990-ben hivatalos
állami himnusszá lett. A kultúra a nép életének legfontosabb tevékenysége, nemzeti
önazonosság-tudat, amely nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
Őrzi a múltat és gazdagodik a jelenben. Baranya megye sorsa a lelkiismeretes és
áldozatos tettektől függ. A megye szolgálatában végzett tanulságos példaként idéz
Perczel Miklós, volt baranyai és pécsi főispán 1868. június 15-ei székfoglaló
beszédéből, mert gondolatai ma is aktuálisak, megszólítják a magyart, üzenetet
hordoznak, biztatást, reményt adnak a további munkához. Bízni kell a közösen
alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában, hogy tehetségükkel,
kitartásukkal, lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Az Alaptörvény a
jogrend alapja, szerződés múlt, jelen és jövő magyarjai között. Az ország rendjét a
nemzet együttműködésére kell alapozni.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: egy friss MTA-tanulmány szerint
az ivóvíz és a termőföld az elkövetkezendő időszak stratégiai eszközévé léphet elő.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének elismert szakemberei több
publicisztikával is alátámasztották az Akadémia álláspontját. Számos országban
indultak el folyamatok annak érdekében, hogy a szóban forgó időszakra zavartalan
élelmiszer-ellátást tudjanak biztosítani a lakosság számára. A földpiacon megjelentek
a bankok és a tőkeerős külföldi vállalkozók, akikkel szemben a nehéz gazdasági
helyzetben lévő ország családi gazdaságai semmilyen formában nem tudják felvenni
a versenyt. Az élelmes befektetők igyekeznek minél több földet megszerezni, a
földkérdés már nem csak politikai és társadalmi kérdés, hanem a magyarság
megmaradásának egyik sarkalatos pontja. Az ország területének kétharmada
mezőgazdasági terület. Az adatokból különösebb magyarázat nélkül megállapítható,
hogy Magyarország földrajzi adottságai szerint agrárország. A mezőgazdaság talpra
állítása kitörési pontot jelenthet az egyre mélyülő gazdasági válságban, ennek
ellenére a magyar föld csaknem harmada, Baranya megye termőföldjeinek pedig
több mint a fele külföldi tulajdonban van. A külföldiek gátlástalanul kihasználják a jogi
kiskapukat és szinte bekebelezték Baranya megye termőföldjeit. Az érvényben lévő
jogszabályok szerint Magyarországon külföldi állampolgár nem vásárolhat
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termőföldet, ezt a rendelkezést az úgynevezett zsebszerződésekkel játsszák ki az
idegen országokból érkező befektetők. A zsebszerződés, mint jogi fogalom ugyan
nem létezik, de a kifejezés definíciója könnyen meghatározható. A közgyűlésnek
javasolja egy ideiglenes bizottság létrehozását, melynek kiemelt feladata lehetne
Baranya megye termőföldjeinek hatékonyabb jogi és erkölcsi védelme, a megye
lakosságának tájékoztatása a földek elherdálásának veszélyeiről, konferenciák
szervezése gazdák, szakemberek és politikusok részvételével.
Ladányi Attila képviselő: 10 évvel ezelőtt még Bálint napot ünnepelt az ország, ma
Valentin napot ünnepel, ami véleménye szerint káros a kultúrára nézve, mert hamis
értéket sugall, a felszínességet erősíti. A globális tőke akaratából elbulvárosodott
hírszolgáltatás természetes következménye, hogy a fiatalokat „bombázzák” a
vásárolj minél többet és boldog leszel üzenetek, és ezek az üzenetek célba is érnek.
Szent Bálintra, a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjére, aki február 14-én lelte
halálát, már senki sem emlékezik, pedig Baranya megyében, Bólyban található az
egyetlen, tiszteletére épített kápolna.
Az új feladatokkal megbízott megyei önkormányzat járjon elől, és a sekélyes,
embernek és környezetnek ártó emléknapok helyett a valóban értéket közvetítő jeles
napok népszerűsítésében vegyen részt. Leginkább a gyerekek fogékonyak erre, ők
részt vesznek a Madarak és Fák Napján, őket érdekli az állatok világnapja,
örökbefogadók az állatkertben. A fiatal felnőttek föllépnek a hamisítás elleni
kereskedelmi megállapodásért. A kormány és a képviselők felelősségének tartja,
hogy a gyerekek, a fiatalok olyan Magyarországon élhessenek, amely része a
civilizált világnak, él annak vívmányaival, de nem hagyja annak káros hozadékait
leüllepedni. A sekélyes helyett valódi értéket kell teremteni.
A képviselők részéről további napirend előtti felszólalásra nincs igény.

A napirend tárgyalása
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és
a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi, valamint a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal
elfogadásra javasolták.
Szóbeli kiegészítése az előterjesztés „A bizottságok tevékenysége” című fejezetéhez:
- a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták, illetve véleményezték
a testület ülésére készült előterjesztéseket;
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében a közgyűlés elnöke részére
engedélyezte a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő BIT-045 forgalmi
rendszámú Volkswagen Passat 3 C típusú személygépkocsi használatát saját
vezetéssel, tételes kilométer elszámolással, továbbá nyilvántartásba vette egy kép-
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viselő 2012. január 31-én benyújtott vagyonnyilatkozatát, így a közgyűlés valamennyi képviselője eleget tett vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségének.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
9/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót a melléklettel elfogadja.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a következő napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja meg a testület, mint azt a napirend meghatározásakor már bejelentette.
Kéri, hogy csak a tárgyban érintettek maradjanak a teremben, az ülés további
résztvevői várakozzanak az előtérben ez idő alatt; kéri a folyosó felé a hangosítást
szüneteltetni.
A zárt ülésről az 50-5/2012. számú jegyzőkönyv készül.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke az SZMSZ 16. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot:
10/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Farkas Anett
pályázatát elfogadja és kinevezi a Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé 2012. február 14. napjától kezdődően
határozatlan időre 400.000.-Ft havi illetménnyel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: gratulál dr. Farkas Anett aljegyzővé történő
kinevezéséhez, eredményes munkát és sikeres együttműködést kíván, majd kéri őt,
hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény
12. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően tegyen esküt a testület előtt.
A jelenlevők az eskütételhez felállnak, a közgyűlés elnöke kiveszi a törvény által
előírt esküt dr. Farkas Anett aljegyző asszonytól, aki aláírja, majd átveszi az
esküokmányt.
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3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló ../2012. (II. ..) önkormányzati
rendelet megalkotása, a Baranya Megyei Önkormányzat
Hivatala ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták. Jelzi, előterjesztőként befogadja a
Kulturális Bizottság módosító indítványát, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító
indítványával nem ért egyet, azt szavazásra fogja bocsátani.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: frakciójuk elfogadja, hogy a
bizottsági struktúrát az új feladatokhoz kell igazítani. Frakciójuk véleményét a
bizottsági üléseken ismertette, most a közgyűlés előtt is szólni kíván arról és érvelni
amellett. A bizottsági struktúrának olcsónak és a működés technikáját tekintve
egyszerűnek kell lennie. A feladatok négy területre történő sorolásával egyetértenek,
de azzal nem, hogy azok két bizottság között kerülnek megosztásra. Az elmúlt
évtizedekben az Ügyrendi, később Jogi és Ügyrendi Bizottság mindig is a vezetés
egy segédszerve volt. Ez a szervezeti egység a közgyűlés tisztségviselőit segítette
jogi, törvényességi, igazgatási munkájukban, pályázati ügyek lebonyolításában. A
bizott-ság speciális feladata az elnök vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása. A bizottság vezetéshez kötöttsége nem vitatható, a közgyűlés működésének nyári szünetében ez a testület a közgyűléstől átruházott hatásköröket
gyakorol. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a vezetés ellenőrző szerve, kiemelt
státuszú, a régi és az új törvény szerint is kötelező megalakítani. Vitatja, hogy más
bizottsággal összevonható lenne. Célszerű, ha a költségvetés, a gazdálkodás, a
pénzügyi-számviteli feladatok ellenőrzését nem a döntéshozó személycsoport végzi.
Az említett két nagy feladatcsoport összevonására a múltban soha nem került sor.
Más blokkba sorolja az úgynevezett szakmai bizottságot, de a feladatokból eredően
– józan paraszti ésszel – ott sem lehet a döntési szituációban szerepet vállalóra
monitoring tevékenységet bízni. A tevékenységeket itt is célszerű kettő felé
választani. Tekintettel arra, hogy az elkövetkező néhány hónapban viszonylag kevés
a feladat, kevés döntési hatásköre lesz a bizottságoknak, ezért egy későbbi
időpontban kellene kialakítani a szervezet végleges rendszerét. Hangsúlyozza, az
általa vázolt struktúra semmivel sem költségesebb a két bizottságos modellnél, mert
egyik esetben négy bizottsági elnökkel, a másik változatban kettő elnökkel és kettő
elnökhelyettessel kell számolni. Eljárási, munka-tervezési szempontból a négybizottságos modellben is tarthatók együttes ülések; az esetek többségében ez
indokolt is, hiszen a feladatokból adódóan csak 10 %-ra tehető az érdemi szakmai
döntés, a külön szavazás szükségessége. A múltban a bizottsági struktúra
lényegesen demokratikusabb volt, a jogszokásokat illene betartani. Politikai érvként
említi föl, hogy az elmúlt 22 évben, mindig ellenzéki vezetésű és többségű volt a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Ez nem jogszabályi kötelem, ez a demokrácia
alapelveinek figyelembevétele, ez normál esetben evidens a demokráciában. A
másik fél tekintélyét a jó modor figyelembe veszi. A megye érdekében az ellenzéki
vezetésű bizottság is nagy többségben támogatná az előkészített döntéseket, főleg
most, a területfejlesztési feladatok mentén. Jobb szájízzel dolgozna az ellenzék, ha
bizonyos feladatokat a jogszokás szerint megkapna, ha a demokratikus bizottsági
működés megvalósulna. Bízik abban, hogy az előterjesztő módosít még az
elképzelésén.
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Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: a szabályzat tervezete úgy
rendelkezik, hogy a közgyűlés ülését megelőző 5. napig felkerülnek az előterjesztések az önkormányzat internetes honlapjára. Erre hívja fel a hivatal apparátusának figyelmét, mert ez nagyban megkönnyítené a képviselők felkészülését, a
bizottságok munkáját.
A bizottságokban folyó szakmai munka fontosságára figyelemmel nem ért egyet a
tervezet 33. § (4) bekezdésével; a számítógépes szavazásról, a döntések nyíltságáról szóló 21. § (4) bekezdés vonatkozásában kéri – ha megoldható –, a kivetítő
táblán név szerint legyen látható a képviselők által adott szavazat.
A közgyűlés elnöke szót ad dr. Göndöcz András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöcz András megyei főjegyző: technikailag nem mindegyik rendszer tudja
ezt nyújtani. Ez a megoldás nem olcsó, ezért a tábla megváltoztatásának költségét
mindenképpen vizsgálni kell.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: a bizottsági struktúrával foglalkozó hozzászólásra reagálva érvel az előterjesztett javaslat mellett. Az
önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetének számai mindenki előtt ismeretesek, az új feladatstruktúrában az ellenőrzési tevékenység önálló bizottságot nem
igényel. Az ellenzék jelenlétét az elnökhelyettesi poszt felajánlásával kívánják a
tisztségviselők biztosítani, erősíteni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságban. A szakmai
bizottság tevékenységében nem csak a döntéshozatal fontos, a monitoring szerves
része a területfejlesztésnek, a pályázati rendszernek. Aki a döntést meghozza, aki a
támogatásokat odaítéli, az kérje számon a megvalósítást. A regionális szervezetek is
hasonlóképpen működnek, a közgyűlésben is ez látszik célszerűnek.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a bizottsági struktúra kialakítására vonatkozó módosító indítványát.
A közgyűlés 4 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a módosító
indítvánnyal n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
2/2012. (II. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
rendelet-tervezettel.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
11/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a rendeletet ki kell hirdetni a következő napirendi
pont tárgyalása előtt. A kihirdetés módja a megalkotott rendeletnek a Baranya
Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzététele, illetve az önkormányzat
honlapján való megjelentetése. Szünetet rendel arra az időre, míg a hivatal
munkatársai a rendelet közlönyben való közzétételéről, s a honlapon való
megjelentetésről intézkednek.
Szünet
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: bejelenti, a szervezeti és működési szabályzatról
szóló rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2012/3. számú közlönyében való
közzététellel kihirdetésre került és 2012. február 14. napján 15 óra 20 perckor
hatályba lépett.
4. napirendi pont: Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kérdezi az érintetteket beleegyeznek-e az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásába. Minden érintett beleegyezését
adja, zárt ülés elrendelését senki nem kéri. A kiosztott előterjesztés határozati
javaslatát szóban is ismerteti. Elmondja, az előkészítés során a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesi pozícióját felajánlották az ellenzéki frakcióknak,
akik között megegyezés nem született, ezért Keczeli Jenő képviselőtársát javasolja
erre a posztra.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
12/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése:
1. a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- elnökének:
- elnökhelyettesének:

Dr. Kőhalmi László
Keczeli Jenő
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- tagjainak:

Dr. Bokor Béla
Dr. Gulyás Emil
Fuchs Gábor
Szőcs Norbert
Kiss Ferenc
Mester László
Prettl János

2. a Területfejlesztési Koordinációt és Területi Tervezést, illetve
Értékelést Ellátó Bizottság
- elnökének:
Pávkovics Gábor
- elnökhelyettesének: Szatyor Győző
- tagjainak:
Barkó Béla
Ladányi Attila
Dr. Szakács László
Bédy István
Kovács István
Miklós József
képviselőket választja meg.
A közgyűlés elnöke a bizottságoknak eredményes munkát, sikeres működést kíván.
5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési
Bizottság megtárgyalta, a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezte; az előterjesztést
a bizottságok a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez: 2012. február 3-ára elkészült a hivatal
alapító okiratának technikai jellegű módosítása. Ezt követően a NAV arról tájékoztatott, hogy a hivatal csak akkor láthatja el az önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzatok gazdálkodási, adatszolgáltatási, bevallási teendőit, ha továbbra is
tartalmazza az alapító okirat a 692000 szakfeladat számú, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet. Ezért e tevékenység visszaemelésre kerül az
alapító okiratba.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: szeretné megtudni, az alaptevékenység szakfeladatai közül miért kell törölni az „energia és ásványi erőforrások
kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások”, valamint
a „területpolitikai támogatások és tevékenységek” szakfeladatokat most, amikor a
vidékfejlesztés, a területfejlesztés az önkormányzat fő feladatai lesznek.
A közgyűlés elnöke az előterjesztés készítőjének ad szót a kérdés megválaszolására.
Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos, az előterjesztés készítője: az önkormányzat korábbi pályázatai tették szükségessé az említett szakfeladatok szerepeltetését, amikor forrást nyer az önkormányzat, a szakfeladatok az alapító okiratba
beemelésre kerülnek.
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Az előterjesztéssel összefüggésben hozzászólás, további kérdés nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
13/2012. (II. 14.) 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:
Felelős:

2012. március 1.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző

A határozatban hivatkozott okiratok a jegyzőkönyv 1. a) és 1. b) számú mellékletét
képezik.
6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai
illetékességük szerint megtárgyalták, illetve véleményezték; a rendelet-tervezetet a
bizottságok a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták; az
előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló is.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
3/2012. (II. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
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7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi
költségvetéséről szóló ../2012. (II. ..) önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai
megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint; a rendelet-tervezetet a
bizottságok - a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kivételével - a testületnek tárgyalásra
javasolták; az előterjesztéshez módosított határozati javaslat került kiosztásra.
A könyvvizsgálattal megbízott C.C. Audit Kft. az új jogszabályi struktúrának való
megfelelés érdekében a rendelet-tervezet 2. és 14. mellékletében technikai
módosításokra hívta fel a figyelmet. A 2010. évi előirányzat teljesítések összege
pontosításra került, valamint a likviditási tervből az irányító szerv támogatása kikerült
a halmozódás elkerülése érdekében.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a megyei önkormányzatot
teljes vagyonától megfosztották. A költségvetés 270 millió forintját az állam egy szűk
feladatra biztosítja. Ennek elköltését az adott célra egy „sima” költségvetési szerv
meg tudja tenni 1-2 emberrel. Ilyen hátérrel kell, hogy gyakorolja az önkormányzat az
alapelveket, a megye lakosainak, választópolgárainak helyi önrendelkezési jogát,
hatalmát. Székháza, ülésterme nincs az önkormányzatnak, ez a megbecsültsége
jele. Nem lenne formális ez a döntés, ha bármilyen mozgástere lenne az
önkormányzatnak. Valós döntési szabadsága nincs a testületnek, ezeket a
döntéseket a hivatalvezetés is meghozhatná. Egyedüli remény a távlati feladat- és
hatáskör, azaz a gyakorlatban még nem létező területfejlesztési érdemi hatáskör
másfél év múlva. A közgyűlésnek addig működni sem kellene, felfüggeszthetnék
tevékenységüket; akkor lesz érdemes bejárni, ha élednek a hatáskörök a
területfejlesztés és a vidékfejlesztés vonatkozásában.
Zárógondolatként hozzáteszi, örül, hogy az MSZP frakció nem kompromittálta magát
és nem tölt be elnökhelyettesi pozíciót az új bizottsági struktúrában.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: a Kulturális Bizottság ülésén is
elmondta észrevételüket, mely szerint kevésnek tartják a sportfeladatokra jutó forrást,
és soknak az önkormányzati rendezvényekre tervezett – 4 rendezvényre 6 millió Ft –
összeget. Kérdezi: a megyei sportszervezetek csak a Megyei Sportszövetségen
keresztül pályázhatnak támogatásra?
A frakció véleménye szerint 270 millió forintból nehéz területfejlesztést, vidékfejlesztést végrehajtani. Kíváncsian várják, miként valósul meg a feladatellátás, hogy
lehet a betervezett pályázati forrásból bármiféle fejlesztést elérni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a megyei rendezvények vonatkozásában elhangzott észrevételre reagálva további megyei eseményeket, szakmai konferenciákat
nevez meg, amelyeket a 6 millió forintos keretből finanszíroz majd az önkormányzat.
Dr. Szakács László képviselő: megindokolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
döntését. Elvi aggályaik a működéssel függnek össze. Szeretné, ha valaki végre
pontosan elmagyarázná, hogy a költségvetés mire lesz elég. A feladatok elnagyoltak,
a bizottság ülésén nem kaptak arra választ, hogy mely feladatokat és mi módon,
milyen munkaszervezettel lát el az önkormányzat. Tavasz végére talán elfogadja az
országgyűlés azt a jogszabály-tervezetet, amely pontosan meghatározza a döntési
hatásköröket, addig nem tudni, mi a feladat. Szeretne információt kapni arról, kiket
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érint a létszámleépítés, mennyi a végkielégítésük, meddig maradnak még, a leépítés
összesen mennyibe kerül, pályázható-e?
Dr. Göndöc András megyei főjegyző, előterjesztő: érdemi döntést addig nem hoz,
amíg a testület döntése nem születik meg. A költségvetés alapvetően a feladatok
mentén készült; olyan apparátussal fog dolgozni a hivatal, amely a munkaellátáshoz
szükséges. A létszámleépítéshez az országgyűlés a korábbi gyakorlat szerint biztosít forrást, azaz pályázat útján a felmerülő költség 100 %-ban finanszírozásra kerül.
Az előkészített döntés szerint március 31-ig kötelezett a feladat végrehajtására.
Keczeli Jenő képviselő: az intézmények működtetése során milliárdokat fektetetett a
rendszerbe az önkormányzat, a hitelállománya folyamatosan nőtt, a baranyai emberekért akkor nem, az új helyzetben sokat fog tudni tenni a megyei önkormányzat. Már
elindult egy program – egy későbbi napirendi pont keretében ma tárgyalja a testület –
mely által 420 embernek lehet munkát adni. A közgyűlés közreműködésével
korábban ilyenre nem volt példa, mégis érzi a kettősséget az MSZP frakció
véleményformálásában, akiknek sem ez az önkormányzati működés nem jó, sem a
korábbi. Kéri képviselőtársait működjenek együtt a baranyai emberek megsegítéséért.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: a vízgazdálkodással kapcsolatban
korábban is megfogalmazta már kritikáját, várja a konferenciát, s azzal a szakmai
választ. A sporttámogatás pályázására vonatkozó kérdését megismétli, továbbá azt a
korábbi kérését is, hogy a testület kapjon tájékoztatást az aktuális megbízási
szerződésekről, az önkormányzat által ily módon igénybe vett szolgáltatásokról.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a sporttámogatások csak a Megyei Sportszövetségen keresztül pályázhatók; felsorolja a megbízási szerződésbe foglalt tevékenységeket: kommunikációs tanácsadás; javaslattétel és véleményezés a Megyei
Önkormányzat kommunikációjával kapcsolatos kérdésekben; részvétel a megyei
önkormányzat által szervezett sajtó-nyilvános eseményeken; a megyei önkormányzat
feladatait, kapcsolatait, rendszerét érintő eseményeken, tárgyalásokon való részvétel; sajtó-tájékoztatók szervezése, kapcsolattartás a sajtó képviselőivel; sajtóanyagok készítése, napi sajtó-figyelés; az elnök személyével kapcsolatos sajtófeladatok koordinálása; felhatalmazás alapján sajtónyilatkozatok megtétele. Egyértelmű, hogy a szerződéssel megbízott munkája a közgyűlés tevékenységét segíti.
Kéri, amennyiben a szerződéses személy munkájára a képviselők részéről igény
merül fel, azt a közgyűlés tisztségviselőivel egyeztessék.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: reagál képviselőtársa, Keczeli
Jenő hozzászólására, mely szerint a frakciónak se ez az önkormányzati működés,
sem a korábbi nem felel/felelt meg. Emlékezteti a kormányzó koalíciót, 2011 nyarán
arról volt még szó, hogy a megyei önkormányzat az intézményfenntartó hatásköre
mellé kapja a területfejlesztési hatáskört. Az elmúlt évtizedekben azért tudott
százszámra pályázatokat támogatni az önkormányzat, hitelt azért tudott felvenni,
mert volt vagyona. Pályázatot most úgy fog támogatni az önkormányzat, hogy
támogatást kap ahhoz a kormánytól – ez a vicc kategóriája. Nem ennek a 420 főnek
a támogatása az első, az Ormánságot támogató megyei projekt 150 millió forintos
volt 2 évvel ezelőtt, amelyben százával dolgoztak ott az emberek. A képviselőtársa
által felemlített projekt támogatandó, de az nem a megyéé, abban az ötödik partner a
megye, az a megyei önkormányzat részvétele nélkül is megvalósulhat; nem helyes
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úgy értelmezni, hogy ezt a megye adja. Az elmúlt 20 évben több ezer embert
foglalkoztatott az önkormányzat. A megyerendszernek évezreden keresztül volt
vagyona, most fél feladata van; vagyon és státusz nélküli a megyei önkormányzat.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri képviselőtársait, vegyék figyelembe a hozzászólások száma tekintetében a szervezeti és működési szabályzat rendelkezését.
Dr. Szakács László képviselő: keserűséggel fogadja, hogy az önkormányzat mozgástere leszűkült. Amíg a részleteket nem ismeri a testület, ez sem tűnik rossznak, a
részleteket pedig még sokáig nem fogják megismerni a képviselők. A törvény
elfogadása tavasszal várható, addig a közalkalmazottak „lógnak” a levegőben, nem
tudják mi a státuszuk, az állami normatíva nem növekedett, az önkormányzat pedig
már nem tesz hozzá a működéshez. Ezeket a bizonytalanságokat meg kellett volna
előzni. A közgyűlés tisztségviselőin sok fog múlni, hiszen közvetlenül a kormányhoz
van „bekötve” az önkormányzat, testületi lobbi-erő viszont nem lesz, a testület csak
dönt és nem fog tudni segíteni a közgyűlés elnökének, alelnökének.
Kovács István képviselő: örülni kell a 420 fő foglalkoztatási lehetőségének. A 47
ezer forint több mint korábban volt, ha magasabb lenne ez az összeg, kevesebben
részesülhetnének a forrásból. Valami okozta, hogy a megye és az ország ilyen rossz
helyzetbe került, valakiktől megörökölt ez az adósság - szavait az MSZP frakciónak
címezi.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: kéri képviselőtársait,
hogy a költségvetésre fókuszáljanak hozzászólásukban. Egyszerű feladat most
elfogadni a költségvetést, mert az hosszú idő után most egyensúlyban van.
Keczeli Jenő képviselő: véleménye szerint lesz mozgástere az önkormányzatnak,
működéséhez ez a költségvetés megfelelő hátteret ad, ha még nem is tudni a
konkrét feladatokat. A jövőre kell koncentrálni. A közgyűlés nem törvényt alkotó,
hanem törvényt követő testület.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az ellenzéket úgy is sarokba
lehet szorítani, a demokratikus jogait úgy is lehet csorbítani, ha nem tudnak
kellőképpen a vitában részt venni. Azért is célszerű lett volna egy bizottság elnöki
funkció, mert a frakció abban az esetben a frakció vezető, a bizottság elnöke és a
képviselőcsoport tagjai szólási lehetőségeivel élve vehetne részt a közgyűlési
munkában. A hitelek fölvétele az előző ciklusban történt, az azzal kapcsolatos
észrevételnek nem ők a címzettjei.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocstája a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
a
4/2012. (II. …) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
A rendelet mindenben megegyező a rendelet-tervezettel.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
14/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor;

b)

nyilatkozik arról, hogy
- a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szervénél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;
-

a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül
a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve,
ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik;

c)

utasítja a megyei főjegyzőt, hogy figyelemmel a feladatok
hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására a jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg,
oly módon, hogy annak eredményeképpen a lehető legnagyobb költségmegtakarításra kerüljön sor;

d)

a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét
biztosítja.

Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: tájékoztatásul elmondja, a területi kisebbségi
önkormányzatok megköszönték a testület támogatását, mellyel költségvetésüket
szinten tarthatják. Munkájukhoz a közgyűlés nevében sok sikert kíván.
8. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (II.
..) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai
megtárgyalták, a rendelet-tervezetet a bizottságok a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
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A képviselők részéről az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
megalkotja az
5/2012. (II. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet mindenben megegyező a rendelet-tervezettel.
9. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi
munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai
megtárgyalták. A Gazdasági és Költségvetési Bizottság ülésén dr. Gulyás Emil képviselő javasolta, hogy a közgyűlés üléseit mindig az aktuális hónap harmadik
csütörtökén tartsa a testület. Előterjesztőként a javaslattal egyetért, az április 26-ára
tervezett ülés időpontját április 19-ére módosítja. Szóban módosítja az áprilisi ülés
napirend-tervezetét is: a 6. napirendi pont tartalmilag azonosságot takar a február 28ai ülés 3. napirendi pontjával, ezért előterjesztőként az áprilisi ülés 6. pontját kéri
törölni.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
15/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §
(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alapos
ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő
időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást
javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén
folytatólagos ülést hívjon össze.
Határidő: 2012. február 14. (a közlésre),
egyebekben a munkaterv szerint
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
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10. napirendi pont: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai
megtárgyalták, a bizottságok a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, előterjesztő: a 2012. évi költségvetés vitájára
visszautalva hangsúlyozza, a 420 fő közvetlen foglalkoztatója a Baranya Megyei
Önkormányzat, tehát nem csak együttműködésről dönt most a testület. Ez egy olyan
közmunkaprogram, amilyen a rendszerváltás óta nem volt a közfoglalkoztatásban.
Mintaprogram voltát az együttműködési megállapodás, és a konzorciumi együttműködési megállapodás tükrözi. Nem egy mókuskerékbe hajtják be az embereket, a
programban való részvétel egy kilépési alapot nyújt, egy hidat épít a munka világába.
A program egyrészt egy TÁMOP munkaerő-piaci pályázatra épül, továbbá a
megvalósítást segíti a Startmunka program is. A TÁMOP projekt két civil szervezet
közreműködésével fejlesztést és képzést irányoz elő azoknak az embereknek, akiket
mentorállnak a közfoglalkoztatási programon belül. A képzés ütemterve harmóniában
áll a program minden területével. Kiemeli az erdőgazdálkodást, a méhészetet. A
konzorciumi együttműködési megállapodásban partnerek azok a szervek, amelyek
információkat, hiteles adatokat biztosítanak, velük együttműködve a program
megvalósítható. Bízik képviselőtársai segítségben is.
Dr. Kőhalmi László képviselő: ez a projekt is a megyei önkormányzat lehetőségeit
bizonyítja. Kapjon minél nagyobb szerepet az együttműködés; a nemzetközi tapasztalatokat, példákat is be kell építeni a munkába. A lehetőségeket keresni kell, a
munka után menni kell.
Kiss Ferenc képviselő: Baranya megye területének közel negyede érintett a program
által, a kulturális főváros programja érintette csak ilyen nagy mértékben a megyét. A
program befejezéséig 8 éve van az önkormányzatnak. Most még sok a nyitott kérdés
a résztvevő önkormányzatok vonatkozásában, a tulajdonviszonyok rendezése
tekintetében. A vízrendezés köztes területeket is érinteni fog, a talajvíz mozgása
különböző művelési kultúrákat fog érinteni, még nem tudni, hogy például a védett
területekre, élőhelyekre milyen hatást fog gyakorolni. A program a háztáji
gazdálkodás, a kültéri állattartás, a méhészet, a kertészet, a gyümölcstermesztés ősi
kultúrájához nyúl vissza. Már csak 8 év van a programra, és azoknak az
embereknek, akik ezekből kiszakadtak ez is kevés, mert ehhez a tudást nem lehet
néhány nap alatt, nem lehet egy OKJ-s tanfolyamon megszerezni. Az önfenntartó
gazdálkodás elsajátításának nagy szerepe lenne a munkanélküli családok körében,
de a tudás, a tapasztalat apáról fiúra szálló hagyomány alapján működött a múltban.
Ezért fogalmazott úgy, már csak 8 év van. Sok a tennivaló, sok a pótlólagos
beruházási igény. A nagyüzemek megszűnése után a megművelt területek szűkültek,
s a 20 együttműködő önkormányzat fejlesztési elképzeléseit – horgásztó, vadásztanya, ökoturizmus, falusi turizmus, falunap – tekintve, lehet, hogy további csökkenés
várható a fölművelésben. Ezek a gazdasági életre nincsenek nagy hatással, a jelen
helyzetben ehhez a fizetőképes keresletet sem látni. Az a 420 ember, aki ennek a
programnak részese lesz, az elmúlt évtizedek alatt nem tapasztalta meg a jó munka
sikerének örömét, ami arra sarkall, hogy holnap is érdemes dolgozni. A programot
nem elég megírni, azt eredményre kell vezetni, ebben lesz nagy szerepe az
önkormányzatoknak, szoros napi együttműködésre lesz szükség az irányítás, a
számonkérés tekintetében különösen. Mindenki támogatását kéri.

17
Kovács István képviselő: felemlíti az „Út a munkához” programot az előző ciklusból,
melynek kapcsán és mely által véleménye, hogy adott a program halastavat, adott
hálót, csak hal nem volt a tóban.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a tradíciókat, a hagyományokat kellően értékelni kell. Már volt gyökere munkaprogramban az önkormányzatnak, alapító tagja volt a Munka Pécs-Baranyáért Kht-nek, melynek célja volt
a munkából hosszabb ideje kiesettek visszavezetése a munka világába. A tranzit
foglalkoztatások 6 hónapig tartottak, összesen közel 1500 fő vett részt ebben az
évek alatt, de a sikerek nem voltak tartósak. Ebben a programban benne van a
hasznosabb és tartósabb foglalkoztatottság kialakulásának lehetősége.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a hozzászólások sok kérdést vetettek fel, nem fedi
minden úgy a valóságot, ahogy elhangzott, ezért jó szolgálatot tehet egy szakmai
konferencia szervezése, mint azt Barkó Béla képviselő felvetette korábban. A
program eredeti tervei szerint 1577 főnek ad munkát, a 470 fő a közfoglalkoztatottak
száma. A turizmus, a vízgazdálkodás, a tájhasználat váltás olyan részei, alapelemei
a programnak, amelyek öngerjesztő hatásúak. A fenntarthatóság nagyon fontos.
Köszöni, hogy képviselőtársai a program mellé állnak. A programot a kormány a
Széchenyi terv kiemelt programjaként kezeli. A munkát segítő ágazati minisztériumokkal, szervezetekkel, hivatalokkal kapcsolatban állnak a közgyűlés tisztségviselői, ennek okán garantálják, hogy a program az ormánsági emberek programja lesz. A sikerért kemény irányító munkát kell végezni, nagy fegyelemre és
precizitásra lesz szükség. A közgyűlés minden tagja segítségét kéri, hogy példaként
szolgálhasson a megvalósítás itthon és a határon túl is.
Ladányi Attila képviselő: bízik abban, hogy a program az Ormánságban élők
érdekét szolgálja; az együttműködéshez sok sikert kíván, segítségét felajánlja a
program valódi fenntarthatósági célkitűzései vonatkozásában.
Kiss Ferenc képviselő: a program a horvát-magyar határon túlra is átnyúlhat. Ez
azért is fontos, hiszen a program által a mai Horvátország területén érintett esetleges
területek a címben jelzett ős-Dráva mentén valamikor magyar területek voltak, ott
jórészt ma is magyar emberek élnek.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
16/2012. (II. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ős-Dráva
Program megvalósítását elősegítő
- jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő Konzorciumi Megállapodásban foglaltakkal egyetért, egyben felkéri
elnökét a megállapodás aláírására;
- jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja;
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- Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását támogatja, egyben felkéri elnökét a kérelem beadásához szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2012. február 15. (a kérelem benyújtására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott okiratok mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt dokumentumokkal.

11. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke a képviselők és a hivatali munkatársak munkáját
megköszöni, jelzi, a közgyűlés következő ülését a munkaterv szerint 2012. február
28-ra tervezi összehívni, az ülést bezárja.
K. m. f.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

19
1. a) számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési szerv 15/2011. (II. 22.) Kgy.
határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
A „Székhelye” szövegrész után az „Alapításának éve: 1991. ; Alapításról rendelkező
jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1).”
szövegrészek épülnek be.
A
„Jogszabályban meghatározott közfeladata:” meghatározását, azaz a „Helyi
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
szövegrészt törli, helyébe „A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs feladatok ellátása” szövegrész kerül.
A „Közfeladat ellátásának módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv” szövegrész
törlésre kerül.
Ezt követően az alapító okirat kiegészül a „Besorolása a) tevékenységének jellege szerint:
Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal; b.) feladatellátáshoz
gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzatai
felett önálló jogköre és felelőssége van. Pénzügyi-gazdasági feladatait gazdasági szervezet
nélkül látja el” szövegrésszel.
Az „Alaptevékenysége (szakfeladatai): A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a
megyei főjegyző munkájának segítése,” szövegrészből törli a „megyei főjegyző” kifejezetést.
Az „E tevékenység keretében feladatai különösen:” felsorolásból törli az „oktatás,
közművelődés, gyermek- és ifjúságvédelem, honvédelmi igazgatás” kifejezéseket és
kiegészíti a „vidékfejlesztés, koordinációs feladatok; pénzügyi igazgatás; választás,
népszavazás, népi kezdeményezés” kifejezésekkel. Törli „a mindenkori hatályos Szervezeti
és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint” szövegrészt,
helyébe a „területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és
működési szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint” szövegrész kerül.
Alaptevékenység szakfeladatai közül törli a „841125 Területi kisebbségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége; 841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával,
feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások; 841354 Területpolitikai
támogatások és tevékenységek; 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások; 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai; 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása; 910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk” szakfeladatokat. Módosítja a 841116
szakfeladat megnevezését „Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” helyett „Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” szövegrész kerül. Kiegészíti az
alapító okiratot a 841112 Önkormányzati jogalkotás; 841191 Nemzeti ünnepek programjai;
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények; 841325 Építésügy, területpolitika
területi igazgatása és szabályozása; 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi
feladatok; 941907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel elnevezésű
szakfeladatokkal.
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Törli a „Gazdálkodási jogkör szerint: Önállóan működő és gazdálkodó; Megbízási
megállapodás alapján ellátja a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a
Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a
Területi Kisebbségi Önkormányzatok gazdasági-, pénzügyi feladatait. Munkamegosztási
megállapodás alapján ellátja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt
lévő, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi és
számviteli feladatait.” szövegrészt.
Törli az alapító okiratból a „Feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.)
önkormányzati. rendeletében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre
álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg
tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára
tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.” szövegrészeket.

Pécs, 2012. február 14.

Tiffán Zsolt s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

21
1. b) számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv
Neve:

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

Székhelye:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Alapításának éve:

1991.

Alapításról rendelkező jogszabály:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1)
Jogelőd neve, székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Közfeladat ellátásának módja:
Besorolása
a) tevékenységének jellege
szerint:
hivatal
b) feladatellátáshoz gyakorolt
funkciói szerint:

Szakágazat:

Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei
7622 Pécs, Rákóczi u. 34.
A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és
végrehajtásával
kapcsolatos közhatalmi feladatok
ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása
helyi önkormányzati költségvetési szerv

Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
előirányzatai felett önálló jogköre és felelőssége van.
Pénzügyi-gazdasági feladatait gazdasági szervezet nélkül
látja el.
841105 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége

Alaptevékenysége (szakfeladatai):
A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, segítése, a döntéseik szakmai
előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi
és igazgatási valamint gazdasági tevékenység.
E tevékenység keretében feladatai különösen:
- sport,
- területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem,
- idegenforgalom,
- állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása,
- vidékfejlesztés, koordinációs feladatok
- pénzügyi igazgatás
- választás, népszavazás, népi kezdeményezés
területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési
szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint.
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
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841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
941907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Működési köre:

Baranya megye

Illetékességi területe:

Baranya megye

Az irányító szerv neve, székhelye:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezésének rendje:
Nyilvános
pályázat
útján
a
Baranya
Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei
főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. XXIII. törvényben foglaltak szerint.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői, amelyre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
XXIII. törvény az irányadó. Választott tisztségviselőire az
1994. évi LXIV. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre
a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az
irányadó.
Pécs, 2012. február 14.

Tiffán Zsolt s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított
alapító okiratát a 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító
okirat a bejegyzés napjától hatályos.
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2. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi munkaterve
A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:
-

-

„Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés,
amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül.
Az előterjesztés tartalmazza:
= a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
= a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló beszámolót,
= a közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló
tájékoztatót,
= az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat;
személyi ügyek,
alapító okirat módosítás,
nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok,
vagyoni ügyek,
engedélyokiratok jóváhagyása,
pályázatok benyújtása,
pályázatok kiírása, illetve elbírálása,
továbbá
interpellációk, bejelentések.

Február 14.
1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ../2012. (II…)
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. tv.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. tv.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló ../2012. (II. …) önkormányzati rendelet megalkotása, Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a
4/2012. (I.13.) Kgy. határozat
4. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes rendeletinek hatályon kívül helyezéséről szóló
…/2012. (II…) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a
4/2012. (I.13.) Kgy. határozat
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5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: megyei főjegyző
Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi Bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a 4/2012. (I. 13.) Kgy. határozat
6. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy.
határozata
7. Ős-dráva Mintaprogrammal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Pályázat benyújtása a START Közmunka Programra
8. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy.
határozata
Február 28.
1. Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei Önkormányzat
új feladat rendszerre való felkészülésének állásáról
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: új feladatokkal kapcsolatos minisztériumi kérés
2. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átvételéről
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: 1996. XXI. tv.
3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi feladatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: 1996. XXI. tv.
4. Beszámoló a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: 1996. XXI. tv.
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5. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes rendeleteinek módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: jogszabályváltozások
6. 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Az Ötv. 92. § (10) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a képviselőtestület elé kell
terjeszteni
7. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból támogatottak
szerződés módosításairól
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságának
Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: 1996. évi XXI. tv
Március 22.
1. Beszámoló Baranya megye 2011. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2011. évi feladatokról, továbbá a
határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról
Előterjesztő:a közgyűlés elnöke,
Baranya megye rendőr-főkapitánya
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak
Indokolás: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésben foglalt
rendelkezése
2. A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolat rendszerének áttekintése és
stratégiai irányvonalainak meghatározása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2011. (III. 22.) Kgy.
határozat 2.b) pontja.
3. Baranya Megye módosított Területrendezési tervének elfogadása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat feladata a megyei területrendezési terv
elfogadása 1996. évi XX. tv.
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4. A Baranya Megyei Önkormányzat tagként történő részvétele az „M9” Térségi Fejlesztési
Tanácsban
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt:
a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságoknak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Területfejlesztési
Tanács jogutódja tagként részt vesz az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
munkájában
5. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez (létszámcsökkentés) kapcsolódó
támogatásra
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Április 19.
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2011. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: BMÖ Hivatala
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: szakmai bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159. § (3) bekezdése
3. A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztés és területrendezésből adódó feladatai
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
4. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Az 1996. évi XXI. tv. alapján
5. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: Az 1996. évi XXI. tv. Alapján
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Június 21.
1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal
Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.)
önkormányzati rendelet alapján
3. Tájékoztató a Baranya megyét érintő utak (minden számjegyű), gyorsforgalmi utak,
autópályák előkészítési, tervezési munkáinak előrehaladási folyamatáról
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke,
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
4. KÖZMEGHALLGATÁS: „A területfejlesztés aktuális helyzete”
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Szeptember 20.
1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
2. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
3. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból
támogatott pályázatok féléves ellenőrzésének tapasztalatairól
Előterjesztő: közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: 1996. évi XXI. tv.
November 22.
1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi három-negyed
éves teljesítéséről
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2012. (…..) önkormányzati rendelete a
Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának rendelkezése
5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjának meghatározása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi
XLII. törvény 2. § f) pontjában foglalt rendelkezés
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: a megyei főjegyző
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak
Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Indokolás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 2. § (6) bekezdése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. évi kiemelt ünnepi rendezvényei
2012. március 15.
Koszorúzás, megemlékezés
2012. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása
2012. október 10. – Megyenap
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása
2012. október 23.
Koszorúzás, megemlékezés

