Szám: 50-1/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 13-án
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó
Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli
üléséről.

Jelen vannak: Bédy István, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor, dr. Gulyás Emil, Keczeli
Jenő, Kiss Ferenc, Kovács István, dr. Kőhalmi László, Mester
László, Miklós József, Pávkovics Gábor, Pohl Marietta, Prettl János,
Szatyor Győző, Tiffán Zsolt közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, Ladányi Attila, dr. Szakács László, Szőcs Norbert
közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Dr. Hargitai János kormánymegbízott, a dekoncentrált szervek
vezetői, a társszervek vezetői, a városok polgármesterei, a
területi kisebbségi önkormányzatok elnökei, az önszerveződő
közösségek vezetői, országgyűlési képviselők, a szakszervezetek képviselői, a sajtó munkatársai, az önkormányzat
hivatalának dolgozói, a meghívott vendégek.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: köszönti a
megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét
megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, mivel 14 fő megyei képviselő jelen van.
Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Horváth Zoltán 2011. december 31. napján
lemondott közgyűlési elnöki tisztségéről és közgyűlési mandátumáról, tekintettel arra,
hogy 2012. január 1-jétől a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet regionális vezetőjévé nevezték ki. A közgyűlés lemondott
tisztségviselőjének megköszöni az elmúlt öt évben a közgyűlés alelnökeként, utóbb
elnökeként végzett munkáját. A közgyűlés nevében gratulál Horváth Zoltánnak új
megbízatásához, tisztsége betöltéséhez eredményes munkát, sok sikert kíván, majd
átadja a Baranya Megyei Önkormányzat ajándékát.
A napirend meghatározására térve kérdezi, van-e a képviselőknek észrevétele,
javaslata a meghívó szerinti napirendi javaslathoz.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője: ügyrendi javaslatot tesz. Indítványozza,
hogy az új közgyűlési tag eskütételét követően a meghívó szerinti, a mai
munkanapra javasolt feladatokat halassza egy későbbi időpontra a testület.
Indokolásként elmondja, több kormányzati tényező tett ígéretet ezekben a napokban
a demokratikus intézményrendszer helyreállítására. Minden demokrata számára
nyilvánvaló, hogy az önkormányzati rendszer kiürítése, tönkretétele ütközik az
európai jogrendszerrel. Ezt a jelenlegi rendszert ki kell dobni a fideszes
alaptörvénnyel együtt, vissza kell állítani a demokráciát, vissza kell adni az elkobzott
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önkormányzati vagyont, vissza kell állítani a nyugati értelembe vett önkormányzati
rendszert. Mindenkinek látnia kell, hogy ezek a változások – csak idő kérdése – be
fognak következni; egy zsákutcában ne tegyen olyan lépéseket a közgyűlés,
amelyek a helyreállítás költségeit növelik. Kár nem éri azzal az önkormányzatot, ha
az előkészített döntési javaslatokról később határoz a testület.
Az ülés levezető elnöke – további hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az
ügyrendi javaslatot.
A közgyűlés 2 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
javaslattal n e m é r t e g y e t.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. Tájékoztató a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság TVB határozatáról;
megbízólevél átadás, eskütétel
Előadó: Dr. Berke Gyula, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke,
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének programja
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt-vel kötött bankszámla
szerződésének megszűntetése
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
8. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
9. A Közgyűlés Elnöke esetleges összeférhetetlen tisztségéhez való hozzájárulás
Előadó: Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
10. Interpellációk, bejelentések
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Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: bejelenti, hogy „A
Közgyűlés Elnöke esetleges összeférhetetlen tisztségéhez való hozzájárulás” című
előterjesztést, mely a 9. napirendi pont, zárt ülés keretében tárgyalja a testület a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában
foglaltakra - „ a képviselő-testület zárt ülést tart … önkormányzati, hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor…” - figyelemmel.
Dr. Gulyás Emil képviselő: kérdezi, kötelező zárt ülést tartani?
Az ülés levezető elnöke válaszadásra szót ad dr. Göndöc András megyei
főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: igen, zárt ülést kell elrendelni a napirendi pont
tárgyalása idejére.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető 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.
A képviselők részéről tájékoztatás, vélemény nem hangzik el.
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: a testület mai ülésén több személyi
kérdésben kell dönteni, ezért javasolja, hogy a közgyűlés határozzon az érintett
képviselőknek a döntésből való kizárása/ki nem zárása kérdésében. Idézi a törvényi
rendelkezést: „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek
a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy
bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.”
Jelzi, hogy a képviselő-testület által elfogadásra kerülő javaslat az ülés teljes eljárási
menetére vonatkozik, így a döntést minden személyi ügyet tárgyaló napirendi pontnál
figyelembe kell venni. Mivel az idézett rendelkezés kötelezően nem írja elő az érintett
képviselőnek a személyi döntésből való kizárását, ezért javasolja, hogy az érintett
képviselőket ne zárják ki a döntéshozatalból.
A képviselők részéről észrevétel, illetve más javaslat nem hangzik el.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: szavazásra bocsátja
az érintettek döntésből való ki nem zárására vonatkozó javaslatát.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
1/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a napirendjén
szereplő személyi ügyekben érintett képviselőket a személyüket
érintő döntésből nem zárja ki.
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A napirend tárgyalása
1. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság
TVB határozatáról; megbízólevél átadás, eskütétel
Előadó: Dr. Berke Gyula, a Baranya Megyei Területi Választási
Bizottság elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: köszönti dr. Berke
Gyula urat, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, majd kéri,
ismertesse a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 1/2012. (I. 9.) TVB
határozatát, adja át a megbízólevelet, és vegye ki a képviselői esküt.
Dr. Berke Gyula, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnöke: a Baranya
Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. évi önkormányzati választások során a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek
által Baranya megye választókerületében állított közös listán mandátumot nyert
Horváth Zoltán lemondása folytán, a megüresedett mandátumot a jelölő szervezetek
bejelentése alapján Tiffán Zsoltnak adta ki 2012. január 9. napján.
Horváth Zoltán a 2011. december 31-én kelt és a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Alelnökének átadott írásbeli nyilatkozatában lemondott a 2010. évi
önkormányzati választáson elnyert mandátumáról. Az érintett jelölő szervezetek
2012. január 9-én írásban bejelentették, hogy a lemondott képviselő helyére
egybehangzóan Tiffán Zsoltot jelölik.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
tv. 21. § (2) bekezdése szerint, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére az eredeti listáról a jelölő szervezet/ek által bejelentett jelölt lép.
A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő
szervezetek bejelentése a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelel, nevezett
jelölt a 2010. évi önkormányzati választáson a Baranya megyei választókerületben a
Fidesz-KDNP közös listáján a 46-os sorszám alatt szerepel, ezért a mandátumot
részére kiadta.
A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet
Tiffán Zsolt úrnak, majd Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 63. §-a értelmében kiveszi az esküt.
A megbízólevél átvételét és az eskütételt igazoló dokumentum a jegyzőkönyv 1.
számú melléklete.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: gratulál, eredményes
munkát és sikeres együttműködést kíván. Bejelenti, a képviselő-testület létszáma 19
főre egészült ki.
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2. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
megválasztása, eskütétele
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke,
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke

Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: kéri a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottságát, hogy bonyolítsa le a
közgyűlés elnökének jelölésével, megválasztásával kapcsolatos feladatokat. A
napirendi pont tárgyalása idejére az ülés vezetését átadja a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökének.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ülést vezető elnök: a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 73. §-a értelmében a megyei
közgyűlés elnökét a közgyűlés saját tagjai sorából, titkos szavazással választja meg.
A választás alapja a jelölés, amelynek joga a képviselőket illeti meg akként, hogy
mindenki csak egy személyt jelölhet. Formáját tekintve a jelölés írásban történik,
jelölőlap formanyomtatványon.
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy jelöltté válik az, akit a megválasztott képviselők egynegyede jelöltként támogat.
A 19 fős képviselő testület esetében a jelöltté váláshoz a jelölőlap 5 képviselő által
történő aláírása szükséges. A javaslatok írásba foglalásának idejére 5 perc szünetet
tartunk.
Szünet
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ülést vezető elnök:
tájékoztatja képviselőtársait, hogy 2 db jelölőlapot nyújtottak be hozzá. A Tiffán Zsolt
képviselő közgyűlés elnökévé jelölésére vonatkozó nyomtatványt 12 fő írta alá, a
Jakabné Pohl Marietta alelnök közgyűlés elnökévé jelölésére vonatkozó
nyomtatványt 2 fő írta alá. Ez a jelölés két szempontból is érvénytelen: a képviselő
asszony neve változott, a korábbi névhasználat megszűnt, a jelöléshez pedig, mint
ismertette, 5 fő támogatása szükséges.
A jelölőlapok a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik.
Megkérdezi Tiffán Zsolt képviselőt, hogy a közgyűlés elnökeként való jelölést
elfogadja-e.
Tiffán Zsolt képviselő: a jelölést elfogadja.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ülést vezető elnök: a
közgyűlés elnökének megválasztása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 73. § - 74. § alapján titkos szavazással történik, a 15. § (1) bekezdés alapján
a döntés minősített többségű szavazatot igényel – a közgyűlés 19 fős létszámát
figyelembe véve tehát legalább 11 fő képviselő támogató szavazata szükséges.
Ismerteti a szavazás menetét, majd kéri a hivatal munkatársait, hogy a szavazólapokat készítsék el.
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Fuchs Gábor képviselő: az MSZP frakció tagjai által támogatott, az Alelnök asszony
jelöléséhez mond indokolást. Sajnálatosnak tartják, hogy a Fidesz-KDNP frakció a
több éves gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezők közül senkit nem tartott
alkalmasnak „saját” soraiból a jelölésre. Ezzel nem az újonnan megválasztott
képviselő és elnöknek jelölt személye ellen szól, hanem a rendszert bírálja. Nem
méltó a megyei közgyűléshez, hogy az „utcáról” jött képviselő személyében választ
elnököt. Alelnök Asszony már hosszabb ideje tölti be pozícióját, ezért jelölték őt. A
közgyűlés új tagjának időt kell adni arra, hogy megismerje a testület működését,
hiszen amúgy is komoly változás szereplője most a megyei önkormányzat.
Kritikával illeti, hogy a közgyűlés elnökének programja nem a jelölés után, hanem a
megválasztást követően szerepel a napirenden. Kezdeményezik, hogy a szavazás
előtt kerüljön sor az elnöki program ismertetésére, kéri az indítványt ügyrendi
javaslatként kezelni.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ülést vezető elnök: az
ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja azzal, hogy a maga részéről azt nem
támogatja.
A közgyűlés 2 igen szavazattal, 8 + 1 (Tiffán Zsolt képviselő szavazókészülékkel
nem rendelkezik, szóbeli szavazata: nem) ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
ügyrendi javaslattal n e m é r t e g y e t.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: az ügyrendi javaslat kapcsán hangsúlyozza, az
elnöki program nem az elnök jelölt, hanem a megválasztott elnök programja. Baranya
megyében 1994-ben volt példa erre a megoldásra, de akkor két jelölt versengett a
posztért.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: az érintett jelölőszervezetek bölcsen döntöttek, amikor a lemondott képviselő helyére a Fidesz-KDNP
választási listán előkelő helyen szereplő Tiffán Zsoltot jelölték. Ő nagy tapasztalattal
rendelkező országgyűlési képviselő, aki az önkormányzat megváltozott feladatrendszerében és működési struktúrájában a rá váró feladatokat maradéktalanul
végre fogja hajtani.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ülést vezető elnök: a
szavazólapok elkészítésének, valamint a szavazás lebonyolításának idejére 15 perc
szünetet rendel el.
Szünet
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: kéri a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
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Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: ismerteti a közgyűlés
elnökének megválasztására lefolytatott titkos szavazás eredményét:
- a közgyűlés tagjainak száma:
- a közgyűlés ülésén jelenlévő képviselők száma:
- a képviselők közül a szavazólapot átvett:
- az urnából hiányzó szavazólapok száma:
- a rontott szavazólapok száma:
- az érvénytelen szavazatok száma:
- az érvényes szavazatok száma:
- az érvényes szavazatok megoszlása:
Tiffán Zsolt

19 fő
15 fő
15 fő
0 db
0 db
2 db
13 db

13 db.

A közgyűlés elnökének megválasztására irányuló titkos szavazás jegyzőkönyve a
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: a közgyűlés az
ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozza:
2/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tiffán Zsolt
képviselőt választja meg elnökének.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 63. §-ában foglalt rendelkezés értelmében kéri Tiffán Zsolt urat, a közgyűlés
elnökét, hogy tegyen esküt a képviselő-testület előtt.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke kiveszi az esküt Tiffán Zsolt úrtól, a közgyűlés
elnökétől.
Az esküokmány egy példánya a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke gratulál Tiffán Zsoltnak, a közgyűlés elnökévé
történő választásához és átadja az elnöki láncot.
Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot készítse elő a 3. napirendi pont tárgyában az
előterjesztést; a bizottsági ülés idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének megállapítása
Előadó: Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke

Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés levezető elnöke: az előterjesztés a
szünetben kiosztásra került. Kérdezi a frakcióvezetőket, a bizottsági elnököket, majd
a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel összefüggésben.
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Az ülés levezető elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
3/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tiffán Zsoltnak, a
közgyűlés elnökének havi illetményét 600.000 forintban állapítja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke átadja az ülés vezetését a közgyűlés elnökének.
4. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
programja
Előadó: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Kedves baranyaiak!
Megköszönöm azt a bizalmat, amelynek köszönhetően ma itt lehetek. Megköszönöm
szüleimnek, családomnak, és mindazoknak, akik hisznek bennem, hogy itt állhatok
Önök előtt! Igyekszem megszolgálni ezt a bizalmat a legjobb tudásom szerint, mint
ahogy a legjobb tudásom szerint igyekszem képviselni a baranyai embereket is!
E szerint dolgoztam eddig is, országgyűlési képviselőként is, és ez fog vezetni a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökeként is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mostantól új korszak kezdődik Baranya, illetve a Megyei Önkormányzat életében.
Ennek az új korszaknak az is lehetne az egyik jelszava, hogy: “Kevesebb politika, és
több Baranya!” Több ember, több emberség, sokkal láthatóbb, szerethetőbb és
élhetőbb Baranya!
Mit is jelent ez valójában?
Tudom, mint ahogy Önök is tisztában vannak azzal, hogy számos feladat áll még
előttünk. A Megyei Önkormányzat – az ország többi önkormányzatához hasonlóan –
komoly gondokkal és nehézségekkel küszködik. A gazdasági válság itt is, mint ahogy
az emberek otthonaiban és hétköznapjaiban, érezteti hatását, komoly kihívások elé
állítva mindannyiunkat.
Én azt tanultam apámtól és nagyapámtól, hogy problémák nem léteznek, csak
feladatok. A feladatokat pedig szokás megoldani! Jómagam is ezt az utat járom, én
sem problémákat látok magam előtt, hanem feladatokat.
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A feladatokat pedig meg fogjuk oldani! A nehézségeket le fogjuk győzni! Mindezeknél
azonban számomra fontosabb az, hogy olyan megyei önkormányzatot szeretnék
felépíteni, amelyről minden egyes baranyai ember, minden egyes megyei település
vezetője és képviselője tudja, hogy ez a testület, ez az intézmény érte, értük
dolgozik! Az én munkám, a mi munkánk akkor lesz sikeres, ha minden baranyai
ember tudja, hogy számíthat ránk!
Ott leszünk minden egyes baranyai ember, minden egyes település mögött, segítő
kezet nyújtunk mindazoknak, akiknek erre szüksége van, partnerei leszünk
mindenkinek, aki tud és akar is tenni Baranyáért!
A családom évszázadok óta él Baranyában, soha nem hagyták el ezt a földet, még a
legvészterhesebb időkben sem, akkor is itt maradtak és kitartottak. Én is itt maradok,
mert Baranya az otthonom! Az én gyermekeim is itt fognak élni és remélem, itt
fognak családot alapítani az unokáim is.
A baranyaiak jóravaló, dolgos emberek. Lelkiismeretesek, szeretik és becsülik a
munkát, óvják otthonaikat és hűek a gyökereikhez. Büszke emberek a baranyaiak,
akik a legnehezebb időkben sem adták fel, kiálltak magukért. Mindezeket mindannyian jól tudjuk, hiszen mi is baranyaiak vagyunk!
Remélem, nem lesz meglepő az Önök számára, de úgy gondolom és mélyen
hiszem, hogy Baranya az ország egyik legszerencsésebb, legszebb megyéje, a
baranyaiak pedig az ország legszerencsésebb emberei lehetnek a jövőben! Mert
múltjuk erre kötelezi őket, bennünket!
Hány olyan megye van széles e hazában, ahol a magyarság az életéért, s
megmaradásáért többször is megkűzdött? Miénk Mohács mezeje, hol hősként
mentek őseink a halálba, s miénk a nagyharsányi sík, ahol újra érezhettük, hogy él
nemzet e hazán. Baranyai ember volt az is, ki nem nyüszítve menekült a halál elől,
hanem megajándékozta halálában is legyőzőit. Baranya szeretete ott élt a hős siklósi
nagyasszony lelkében is, ki eltemette szent halottainkat Sátorhely mellett. 1526 és
1687 örökösei voltak a mecseki láthatatlanok is, akik a hitehagyottak között igazi
kősziklák maradtak. Áldja meg az Isten őket csendes nyugalmukban, s adjon
képességet nekünk, méltónak lenni emlékükhöz.
Mi vagyunk a legszebb megyéje a magyar hazának, igaz a mondás: ország fénye,
aranya.
Hány olyan megye van még az országban, ahol egyszerre van jelen, egyszerre
elérhető a természet számos ajándéka? Mi, baranyaiak rendelkezünk mindazokkal
az adottságokkal, amelyekről máshol csak álmodoznak.
Gondoljanak bele! Hány olyan megye van Magyarországon, amely két borvidéket
foglal magába teljes terjedelmében? És ezek nem is akármilyen borvidékek! Villány
bárhol a világban legyőzője a dölyfös világboroknak, a cirfandli pedig be fog törni a
világ nagy fehér borainak táborába. Megyénk megismerésének és elismerésének
egyik kulcskérdése és megoldása boraink méltó és professzionális kínálása a világ
szakavatott közvéleményének, s borfogyasztóinak. Munkánknak kellő erkölcsi alapot
ad a pincéje felé bandukoló idős baranyai borosgazda, akinek elvették mindenét,
birtokát, házát, de akinek nem vették el önbecsülését, mert inkább elbújdosott, míg a
kitelepítés zajlott, s a szíve szakadt meg, mikor gyermeke éhségében elájult egy
éléskamra láttán, de akkor is itt maradt, s belekapaszkodott a néhány négyszögölre
apadt 30 kataszterbe.
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Baranya megye nagy, tele értékekkel, mégis kérem, engedjék meg nekem, hogy
szűkebb pátriám alapján fejtsem ki gondolataimat! S ha már így van, kezdjük a
legfontosabbakkal. Bármilyan gondokkal kűzd is ma Harkány, csak nekünk,
baranyaiaknak van olyan gyógyító erővel bíró vízünk, amely miatt tízezrek érkeznek
Európa és a világ számos pontjáról a megyénkbe. Mondjuk ki bátran: nincs olyan jó
víz, mint a harkányi, de higgyünk is benne, s tetteinket ez a hit hassa át!
Halban gazdag folyóink és tavaink vannak.
Itt van Mohács, ahol megszülettem, s amely kiengedi az országból legszebb
folyónkat, irigy büszkeséggel, s mely folyó lemásolhatatlan romantikát ad az érző
magyar szívnek. Most én mégis egy másik víz által uralt tájról fogok beszélni. Nekünk
van olyan érintetlen, vadban gazdag természeti környezetünk Dél-Baranyában, az
Ormánságban, amelyhez fogható alig akad még e világban. Nekem ők a mindenem.
A tisztaszemű, végtelenségig becsületes ormánsági emberek, kiket igaz testvéreimnek tartok, kiknek sorsa az én szívem dobbanása, kiknek természeti környezete
a tökéletes lét. Ott most nagyon nagy a baj! Mégis létük nem nyűg, hanem igaz
feladat, melyet az ember csak a tökéletes szív-agy harmóniában képes elvégezni.
Sorsukon segíteni, hitüket visszaadni, az ottani fejekben rendet rakni embert próbáló,
de végtelenül megtisztelő feladat. Egy emberöltő kell majd, de megtesszük.
Nekünk, baranyaiaknak olyan kulturális örökségünk és adottságaink vannak,
amelyekkel szintén csak kevesek bírnak. Hiszen az a nemzetiségi sokszínűség,
amely jellemzi a megyét, az a kalandos történelem, amelynek nyomai még ma is
tanúskodnak a múltról, itt vannak előttünk. Különös aktualitást ad festett fakazettás
templomaink szívet szaggató állapota, melyen most segíteni fogunk. Az elmúlt
hetekben a magyar kormány világosan a tudtunkra adta, hogy társunk lesz ebben a
munkában. A kórósi templom ujjáépítése méltó kezdete lesz ennek az áldásos
összbaranyai tevékenységnek!
Hölgyeim és Uraim!
Egy kis szegletéről beszéltem csak aranyos megyénknek. Itt az idő, hogy éljünk
mindezekkel az adottságokkal! Itt az idő, hogy okosan és átgondoltan kihasználjuk
mindazt, amivel a természet és a történelem megajándékozta ezt a megyét és
minden itt élő embert!
Hihetetlen lehetőségek állnak a megye és minden itt élő ember előtt, olyan
lehetőségek, amelyek által minden baranyai nyertes lehet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A célom nem más, mint hogy Baranya megye az ország egyik olyan ékköve legyen,
amelyet lakói és adottságai miatt már régen megérdemelne!
Célom, hogy határainkon innen és túl megismertessem mindenkivel Baranya
csodálatos adottságait és lehetőségeit, hiszen minden baranyai érdeke az, hogy
tudjanak rólunk itthon és a nagyvilágban. Minél többen tudnak rólunk, minél többen
megismerik ezt a csodálatos és egyedülálló vidéket, annál többen lesznek olyanok,
akik valamilyen módon partnerei akarnak majd lenni Baranyának és a baranyaiaknak.
Horvát barátaink hamarosan Európa nagy családjához tartoznak; kapcsolatainkat a
jövőben még szorosabbra fűzzük, melynek motorja a horvátországi magyarság lesz,
kiket újra keblére emelt a nemzet, s kiknek képviselőit szeretettel és tisztelettel
köszöntöm e teremben.
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Az új korszakot a nyitottság és a láthatóság jellemzi majd, mert úgy hiszem, ez az út
vezet majd el bennünket a sikerhez!
Ebben a munkában számítok Önökre, minden egyes baranyai emberre, minden
egyes baranyai településre. Nem számít semmi más, csak az, hogy mindannyian
egyet akarjunk, egyfelé menjünk, vállvetve támogassuk egymást és álljunk ki egymásért. Csak az számít, hogy mi baranyaiak vagyunk! Ez a legfontosabb, minden
más csak ezután jöhet!
Hölgyeim és Uraim!
Új Korszakot nyitunk tehát, ennek pedig az is része kell legyen, hogy szorosabb
baráti és gazdasági szálakat kell kötnünk Péccsel, hiszen a megyeszékhely adta
előnyöket ki kell tudnunk használni, azt minden baranyai ember javára kell fordítanunk! Abban a szerecsés helyzetben vagyunk, hogy Pécs új városvezetése –
elődeivel ellentétben – hasonlóan gondolkodik, a látszat-együttműködés és smúzolás
helyett a valódi kapcsolatokra törekszik, nyitott felénk! Felismerték, amit mi is felismertünk, hogy közös érdekünk egy sikeres Baranya, mert Pécs nem tud sikeres lenni
egy sikeres Baranya nélkül, és mi sem tudunk sikeresek lenni, ha Pécs nem az.
Péccsel együttműködve olyan új gazdasági lehetőségek nyílnak meg a baranyaiak
számára, amelyekből eddig kimaradtak.
Hosszasan sorolhatnám még a következő időszak terveit és lehetőségeit, de most
mégsem ezt teszem. Fontosabb az, hogy ebben az igen nehéz és embertpróbáló
gazdasági környezetben, ezekben a nehéz időkben, amely egész Európát sújtja,
emeljük fel a fejünket, rázzuk meg magunkat és mondjuk ki azt, hogy mi nem
vesztesei, hanem nyertesei akarunk lenni ennek az időszaknak! Nem vesztesek,
hanem nyertesek leszünk! Nem túlélünk, hanem boldogulni és élni akarunk! Nem
problémákat gyártunk, vagy ezekre hivatkozva meghátrálunk, hanem megoldjuk a
feladatokat és legyőzzük az akadályokat!
Sikeres Baranya megye, sikeres baranyaiakkal! Ez az új korszak legfontosabb célja.
Ebben a munkában számítok mindenkire, aki hajlandó ezért keményen dolgozni –
mert, hogy igen kemény munkára számítok és igen sok feladatunk lesz a következő
időszakban, az egészen biztos.
Álmomban a Dráva partján sétálok, Villányban művelek szőlőt, halat fogok a mohácsi
Dunából, s a Mecsek tetejéről mosolygok a világba. Gazdag vagyok. Baranyai
vagyok.
S hogy mi kell mindehhez?
Kivételes hazaszeretet, teljes elhivatottság, mély alázat és szolgálat.
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai – a Pénzügyi Bizottság kivételével – megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal
elfogadásra javasolták.
Fuchs Gábor képviselő: az MSZP frakció tagjai sem az előterjesztésben, sem a
rendelet-tervezet indokolásában nem találtak arra magyarázatot, mi indokolná, hogy
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Alelnök Asszony főállásban lássa el feladatait a jövőben. Ebben az évben a megyei
önkormányzat költségvetési támogatása jelentős mértékben csökken, értelmezésük
szerint ezzel kevesebb feladat is jár. Ezt az ellenmondást nem tudják mivel feloldani,
nem látják okát az előterjesztett változtatásnak.
A közgyűlés elnöke – további hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az
1/2012. (I. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
4/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei
Főjegyzőt, hogy készítse elő a Baranya Megyei Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új
önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét.
Határidő:
Felelős:

2012. március 1.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a következő napirendi pont tárgyalása előtt a
rendeletet ki kell hirdetni. Kérem a hivatal munkatársait, készítsék el a közlönyt, és
tegyék közzé az önkormányzat honlapján. Kérem, hogy ez idő alatt a Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a következő napirendi pont tárgyában készült
előterjesztést. Munkánkban erre az időre szünetet tartunk.
Szünet
6. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke
illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a rendelet kihirdetése megtörtént, az önkormányzat
honlapján az már olvasható, a közlöny képviselőtársaimnak kiosztásra került. Az
előterjesztést kiosztották munkatársaim; az előterjesztést megtárgyalta a Jogi és
Ügyrendi Bizottság.
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Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
5/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pohl Mariettának, a közgyűlés alelnökének havi illetményét 599.000
forintban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Göndöc András megyei főjegyző

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pohl Marietta,
a közgyűlés alelnöke részére havi illetménye 20 %-ának
megfelelő összegű, azaz 119.800 forint költségátalányt
állapít meg.
Határidő:
Felelős:
7. napirendi pont:

azonnal
Dr. Göndöc András megyei főjegyző

A Baranya Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt-vel kötött
bankszámla szerződésének megszűntetése
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és
Költségvetési Bizottság, véleményezte a Jogi és Ügyrendi Bizottság; a bizottságok az
előterjesztést a közgyűlésnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolják.
Fuchs Gábor képviselő: tárgyalhatja-e a testület az előterjesztést ebben az esetben,
amikor azt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem tárgyalta? Értelmezése szerint a
szervezeti és működési szabályzat úgy rendelkezik, hogy közgyűlés elé terjesztés
előtt az illetékes bizottságnak tárgyalni kell az adott előterjesztést.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri a megyei főjegyzőt, válaszolja meg a kérdést.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a hatályos szervezeti és működési szabályzat
szerint véleményezési joga van a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak. A véleményalkotási jog nem kell, hogy befolyásolja a közgyűlés döntését. Tájékoztatásul
elmondja, a bizottság elnöke a közgyűlés ülésének előkészítése idejében két
alkalommal is összehívta a testületet, de a bizottság egyik alkalommal sem volt
határozott képes.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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6/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat 2012. január 31-ével felmondja
az OTP Bank Nyrt-vel a költségvetési számla és a kapcsolódó
bankszámlák vezetésére kötött bankszámlaszerződést, egyben
felkéri a Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Főjegyzőt az OTP
Bank Nyrt-nél meglévő bankszámlaszerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére, és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

8. napirendi pont:

azonnal
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai – a
Pénzügyi Bizottság kivételével – megtárgyalták, s a közgyűlésnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolják; a koncepciót véleményezték a kisebbségi önkormányzatok és a könyvvizsgáló.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció elnöke: az elmúlt 20 évben ilyen
koncepciót még nem látott. Ennek a speciális helyzet is oka nyílván, de ez a
koncepció tartalmatlan. Idézi az I/1. fejezetből: „Az elmúlt időszak nemzetközi
gazdasági fejleményei azt valószínűsítik…”, a I/2. fejezet címét: „A megyei
önkormányzat jövőbeni lehetséges feladatai”, a határozati javaslat 2. a) pontjából:
„…ésszerű, takarékos gazdálkodás...”, 2. d) pontjából: „A közgyűlés működéséhez
szükséges dologi kiadások felülvizsgálata”. Kinek van fogalma arról, milyen keretek
között fog működni az önkormányzat, milyen dologi kiadások merülnek föl? Erről sem
az előterjesztő, sem az előterjesztés készítője nem tehet. A jogszabályalkotás
következményei a december utolsó napjainak történései. Ez a jogbiztonságot
globálisan sérti. A megyei önkormányzat költségvetése akkora lesz, mint egy
kistelepülésé. A jelen ismeretek szerinti nem tudni, mit fog csinálni a megyei
önkormányzat az elkövetkező fél évben. A legkorrektebb az lenne, ha fél évre – amíg
a jogszabályi háttér rendeződik – felfüggesztenénk tevékenységünket. Az nem
vitatható, hogy ha a megyei önkormányzatnak lesznek a területfejlesztésben valódi
feladatai, forrásai és érdemi döntési lehetőségei, akkor ez a megyei önkormányzati új
feladatrendszer egy jó megoldás lehet. Ebből a koncepcióból semmi nem olvasható
ki.
A működéshez az új struktúrát, az új szabályzatokat kialakíthatják, de akkor is nagy
problémának tartja, hogy a megyék elkövetkező néhány hónapos, esetleg éves
működése az objektív körülmények miatt méltatlan lesz a megyeiség ezer éves
tradícióihoz.
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Szeretnének érdemi munkát végezni ellenzéki oldalról is. A mai ülés tapasztalata
alapján kéri, ha észrevételüket, javaslatukat megfogalmazzák, az kapjon is figyelmet,
ha kérdést tesznek föl, arra kapjanak is választ.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: az elhangzott építő
kritikát megköszöni, kéri, mindenki emlékezzen a most elhangzottakra hónapok
múlva is, a közös munka során is. A ténylegesen összeálló nagy feladathalmaz
ellátásához szükségeltetik is a hatékony együttműködés, nagyon örülne, ha ahhoz az
MSZP frakció is hozzájárulna.
A koncepció egy jogszabály-tervezet környezetben formálódott. Nem csak magas
költségvetéssel lehet egy szervezetet jól működtetni, nem csak a költségvetés
nagysága határozza meg a feladatok hatékony ellátását. Az eredményes és
minőségi feladatellátáshoz kíván a frakcióknak sikeres együttműködést.
Dr. Kőhalmi László képviselő: a jelen jogi környezetben ezek az irányok határozhatók meg, számtalan végrehajtási rendelkezés hiányzik még. Erre figyelemmel
konkretizálni nem lehetett, de amennyire lehetséges, az illetékességi pontok meghatározásra kerültek. Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz, elfogadásra alkalmas.
Keczeli Jenő képviselő: hangsúlyozza, ez koncepció, konkrét számokat a költségvetés fog tartalmazni. A feladatokat hozzávetőlegesen tudni már, de hogy konkrétan
milyen összegű költségvetésből kell gazdálkodni, az ma még nem látható. A koncepciót elfogadásra javasolja.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: reményei szerint a konstruktivitás jegyében érdemi
munkát fog végezni a közgyűlés. Idéz a könyvvizsgálói véleményből: „A könyvvizsgáló a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját
jogszabályszerűnek ítéli, és megállapítja, hogy az elkészítésekor megismerhető
jogszabály-tervezetek alapján készült el, mindazonáltal alkalmas arra, hogy a benne
meghatározottak figyelembevételével az önkormányzat felkészüljön az életbelépett
jogszabályi változásokra, melyhez a könyvvizsgáló minden segítségét megadja.”
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
7/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi
költségvetés elkészítése során
1. célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának
biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és pénzügyi
lehetőségtől függő tervezését;
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2. elrendeli az alábbi szempontok figyelembe vételét:
a) Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a saját bevételi források bővítése, ésszerű, takarékos gazdálkodás és működés biztosítása,
b) A változó feladatrendszerhez kapcsolódó költségvetési
keretek meghatározása,
c) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges előirányzatok biztosítása,
d) A közgyűlés működéséhez szükséges dologi kiadások
felülvizsgálata,
e) Az önkormányzat hivatala személyi és dologi előirányzatainak a megváltozott feladatokra figyelemmel történő
felülvizsgálata a működés költséghatékony feltételeinek
kidolgozása;
3. költségvetési lehetőségei szerint támogatást biztosít a területi
kisebbségi önkormányzatok feladatainak ellátásához,
továbbra is segíti szakmai feladataik, célkitűzéseik, tervezett
tevékenységeik megvalósítását.
Határidő: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének beterjesztése
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: emlékeztet arra, hogy a következő napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. Kéri, 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 50-2/2012. számú jegyzőkönyv készül.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke az SZMSZ 16. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot:
Tárgy: A Közgyűlés Elnöke esetleges összeférhetetlen tisztségéhez való
hozzájárulás
8/2012. (I. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi Tiffán Zsoltnak, a közgyűlés elnökének az összeférhetetlenség fennállásával és annak megszüntetésével
kapcsolatos bejelentését.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke a Dél
Baranyáért Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét
betöltse.

10. 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, az ülést bezárja.
K. m. f.

…………………………
Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

……………………………………….
Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

…………………………
Dr. Kőhalmi László
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke

……………………………………….
Pohl Marietta
a közgyűlés alelnöke

