Szám: 50-14/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. május 31-én
11.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó
Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli
üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Bédy István, dr. Gulyás Emil, Keczeli
Jenő, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László, Ladányi Attila, Mester
László, Miklós József, Pávkovics Gábor, Prettl János, Szatyor
Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor, Kovács István, dr.
Szakács László közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei
aljegyző, Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Várhalmi Zsolt, a Sportszövetségek Szövetségének
elnöke, Kófiás Endre, a Baranya Megyei Diáksport Tanács
elnöke, a sajtó munkatársai, a megyei önkormányzat hivatalának dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 14 fő megyei
képviselő jelen van.
A napirend meghatározására térve a napirendi javaslatról levenni indítványozza az
5. „Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról” című napirendi
pontot. Az érintett település polgármesterének megkeresésére egyeztetést kezdeményez a minisztériummal, hogy a kistelepülések ne szenvedjenek további hátrányt
az ilyen kimenetelű beruházások esetében. A fejleményekre figyelemmel egy későbbi időpontban kerül napirendre a téma szükség szerint.
Ladányi Attila képviselő: üdvözli a napirendi pont levételére vonatkozó indítványt.
Az érintett önkormányzatnak nincs lehetősége a pályázati pénz, s annak kamata
visszafizetésére. Korábban Tótszentgyörgy önkormányzata került hasonló helyzetbe, kéri a közgyűlés elnökének hathatós segítségét mindkét ügy megoldásához.
A képviselők részéről további észrevétel nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi pont levételére vonatkozó
javaslatát.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pont levételére vonatkozó javaslattal e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslat egészét a változtatás
figyelembevételével.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését képviselő tag delegálása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (V...) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (V...) önkormányzati
rendelete Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy.
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Együttműködési Megállapodás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztatók
a) Tájékoztató az Ős-Dráva mintaprogramhoz kapcsolódó Startmunka programról
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
b) Tájékoztató Baranya megye területfejlesztési tervezési feladatairól
Előadó: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
6. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint – lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó
pártok és szervezet képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak,
vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő
kérdésekről.
Szőcs Norbert képviselő: az Országgyűlés június 4-ét, a trianoni békediktátum
napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A nemzeti összetartozás
melletti tanúságtétel jegyében egyperces néma felállással emlékezzen a testület.
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Az ülés résztvevői egyperces néma felállással emlékeznek.
Napirend előtt további hozzászólásra nincs igény a képviselők részéről.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a Területfejlesztési Koordinációt és Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó Bizottság május 29-ére összehívott ülése lemondásra
került, a mai napra összehívott ülés pedig határozatképtelen volt; az előterjesztések
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával, illetve véleményezésével kerülnek a testület elé.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlését képviselő tag delegálása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
a testületnek tárgyalásra javasolta. A határozati javaslat 2. pontját a hiányzó névvel
kiegészíti, a közgyűlés képviseletének ellátására Kiss Ferenc delegálását javasolja.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: véleménye szerint a feladatra
nem politikai jellegű megbízást kellene adni. A képviselet teljesítése esetenként
utazással, szabadidő feláldozással jár, tisztelet annak, aki elvállalja. Az elmúlt
évtizedekben az ilyen és az ehhez hasonló helyzetekben az ellenzék kapott lehetőséget a megjelenésre, a szerep betöltésére. Ebben az esetben politikai ellentétek
nem lelhetők fel az érdekek képviseletében, ezért az e fajta hatalomkoncentrálást
teljesen értelmetlennek tartja. Ez rossz fényt vet az önkormányzatiságra, a demokráciára.
Keczeli Jenő képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén is elhangzott ez
az észrevétel, akkor kértek javaslatot az ellenzéki frakcióktól, de más személyre
szóló indítvány nem érkezett.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: nem hatalom koncentrációról van szó. Kiss Ferenc
képviselőre azért esett a javaslat, mert ő abban a térségben él, ahol az M9-es
nyomvonala áthalad Baranyán. Helyi érintettként látja el a lakosság és a megye
képviseletét.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
45/2012. (V. 31.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat
mellékletét képező, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
Szervezeti és Működési Szabályzatát változatlan formában
jóváhagyja.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Baranya Megyei Közgyűlés
képviselőjeként Kiss Ferenc képviselőt delegálja.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez 50.000 Ft,hozzájárulást biztosít a 2012.évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(V...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és
Ügyrendi bizottság, továbbá a könyvvizsgáló. A bizottság a testületnek változatlan
tartalommal tárgyalásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a megyei önkormányzat
életében még nem fordult elő, hogy törvényességi észrevételt kapott volna a
költségvetése. A hivatali munkatársaknak jogszabály alkotási ámokfutásban, káoszban kellett összeállítaniuk a költségvetést, aminek ilyen következményei lettek. A
jogszabálysértések föltárásának örül; a módosítás nagyságrendjének mértékét,
jellegét és lehetséges okát problémának tartja. Ebből az ügyből, ebből a törvényességi észrevételből az tűnik ki, hogy a kormányzó többség rászorulna egy önálló
pénzügyi bizottságra, hogy ilyen nagyságrendű és jellegű hibák ne fordulhassanak
elő. Ez az előterjesztés megerősítette abban, hogy a szervezeti és működési
szabályzat módosításakor foglalkozni kell az önálló pénzügyi bizottság létrehozásával. A jelen ügy kapcsán ezt megfontolásra javasolja.
Szőcs Norbert képviselő: a felhívás 1. b) pontjában szerepel, hogy a bevétel és a
kiadás összegének számszaki és szöveges megjelölése eltérést jelez. Ez miként
fordulhat elő? A Főjegyző Úrtól tájékoztatást kér a köztisztviselői illetményalap
meghatározásával kapcsolatban, véleménye szerint egy régóta meglévő problémáról van szó. Az előterjesztés 5. oldalán személygépkocsi cseréről olvasott.
Kíváncsi, a csere mellett szóló felsorolt indokok forintra váltása a beszámításkor
milyen árhoz vezet. Milyen autóban gondolkodik az önkormányzat; nem lesz az
irritáló?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra szót ad dr. Göndöc András megyei
főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény a kormányhivatalok önkormányzati ellenőrzési jogkörét, felügyeleti
eszköztárát bővítette és hangsúlyosabbá tette. A felhívás a legenyhébb formája a
törvényességi észrevétel-skálának. A fennálló jogtechnikai problémák úgy kerülnek
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orvoslásra, hogy azzal egyben példát is mutasson a megye. Az illetményalappal
kapcsolatos probléma országosan jellemző a megyei önkormányzatoknál és a
megyei jogú városoknál a megváltozott jogszabályi környezet következtében.
Hangsúlyozza, a lehető legmagasabb szintű szakmaiságra törekszik a hivatal. Ezek
az alapvetően jogtechnikai jellegű észrevételek a rendelet módosításával korrigálhatók. Jogszabály értelmezési kérdéseket is fölvet a megoldás formája. A korábbi jogszabály nagyobb mozgásteret adott az önkormányzatoknak az illetményalap eltérítésére; a mai napig a korábban meghatározott illetményalapot kell
használni a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2003. évi módosítása
értelmében. Mindazon megyei önkormányzatok és megyei jogú városok költségvetése tartalmazza az illetményalapra történő utalást, ahol az államigazgatásban
érvényes illetményalapnál magasabb az illetményalap a 2001. év óta.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a gépjármű cserével kapcsolatban szól a kalkulált
magas javítási költségről, a szükséges alkatrészcserékről, az üzemeltetést megdrágító magas olajfogyasztásról. Összességében gazdaságosabb az autó cseréje a
régi beszámításával. Az utazások száma, a jármű használata az Ős-Dráva program
miatt is megnövekedett, a csere időszerűvé vált. Nincs szándék irritáló, luxus autó
vásárlására.
Ladányi Attila képviselő: az autó cseréjére vonatkozó választ nem tudja elfogadni,
egy takarékos háztartásban egy 7 éves autót megjavítanak. A környezettudatos
szemlélettel ez nem összeegyeztethető gondolkodás. Kérdése: a törvényességi
felhívásra történő korrigálásnak van-e költség kihatása?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra szót ad dr. Göndöc András megyei
főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: többletköltség nem keletkezik a korrigálás
révén.
Pávkovics Gábor képviselő: az illetményalap tekintetében a 2001. év óta áll fenn ez
a probléma, a közgyűlés szakbizottságai azóta nem vették észre ezt a hibát. Most
szakbizottság nélkül is kiderítette a törvényességi ellenőrzés, ezzel tehát nem lehet
egy önálló pénzügyi bizottság szükségességét indokolni.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
13/2012. (……) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
46/2012. (V. 31.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja II-B-4-10351/2012. számú törvényességi felhívásában foglaltaknak a
Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 13/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet megalkotásával tesz eleget.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr.
Göndöc András megyei főjegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről a Baranya Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját a jelen határozat, valamint a megalkotott rendelet megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2012. május 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(V...) önkormányzati rendelete Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, az előterjesztést a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolja.
Ladányi Attila képviselő: véleménye szerint jogtechnikai és nem tartalmi a módosítás, így akár támogatható is, viszont annyira rossznak tartja a megye területrendezési tervét, hogy nem fogja szavazatával támogatni a módosítást.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
14/2012. (……) önkormányzati rendeletet
a Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelet
módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
47/2012. (V. 31.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005.(V.12.) Kgy. rendelet módosításáról tájékoztassa az érintett szervezeteket.
Határidő: 2012.július.15.
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
2. A Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció és Baranya Megye Fejlesztési Programja kidolgozása során kezdeményezi Baranya
Megye Területrendezési Tervének aktualizálását, felülvizsgálatát.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás a Pécsi Sport Nonprofit Zrtvel
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Vári Attila urat, a Pécsi Sport Nonprofit
Zrt. vezérigazgatóját, olimpiai bajnokot, Várhalmi Zsolt urat, a Sportszövetségek
Szövetségének elnökét, Kófiás Endre urat, a Baranya Megyei Diáksport Tanács
elnökét.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a testületnek
változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
Ladányi Attila képviselő: gratulál Vári Attila olimpiai bajnok teljesítményéhez.
A megyei önkormányzat eddig 2 millió forinttal támogatta a megyei sport feladatok
ellátását együttműködve a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a
Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal. Értesülése szerint a Diáksport Tanács a
támogatások, a bevételek mintegy 80 %-át a díjazottak érmeire költötte, illetve a
terem bérleti díjakra, nem került sor tiszteletdíj kifizetésre, honoráriumra. Nagyon
bízik abban, hogy a 2 millió forintos támogatást a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is a
gyerekekre költi majd. Megjegyzi, szerencsésebbnek tartotta volna, ha azokat a
nyugdíjas testnevelő tanárokat, iskolaigazgatókat és testnevelést szerető tanárokat
támogatná az önkormányzat, akik eddig a Diáksport Tanácsot működtették,
rászolgáltak arra, hogy ezt a támogatást a jövőben is megkapják. Munkájukat, a
sport érdekében kifejtett tevékenységüket megköszöni.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: a megyei önkormányzat kezdeményezésére
elkezdődött egyfajta kommunikáció a Sportszövetségek Szövetsége, a Diáksport
Tanács és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. között. A Sportszövetségek Szövetsége és a
Diáksport Tanács olyan humán erőforrással, olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik, hogy kikerülhetetlen szereplője a megyei sportéletnek. A Pécsi Sport
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Nonprofit Zrt. nyitott, mindkét szervezettel felvette a kapcsolatot és a jövőben együtt
fogják ellátni ezt a feladatot.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
48/2012. (V. 31.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a jelen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel kötendő Együttműködési Megállapodást, egyben felkéri a közgyűlés elnökét
a megállapodás aláírására.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a jelen
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal kötött Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, egyben felkéri a közgyűlés elnökét a megállapodás megszűntetésének aláírására.
Határidő: 2012. május 31. (a megállapodások aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. napirendi pont: Tájékoztatók
a) Tájékoztató az Ős-Dráva mintaprogramhoz kapcsolódó Startmunka
programról
Előadó: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke prezentáció keretében tájékoztatja a testületet
a Startmunka program helyzetéről. /A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete./
Ladányi Attila képviselő: köszöni a tájékoztatást, a program végrehajtásának
irányát nagyon jónak tartja. Kérdezi, hogy a keletkezett nagyobb energiaértékű
zöldhulladék, nyesedék újrahasznosítása miként történik.
A közgyűlés elnöke bemutatja, majd válaszadásra kéri Salamon Balázs program
menedzsert.
Salamon Balázs program menedzser: a Dráva-menti vízi-társulat igényt tart az
általa kezelt területen letermelt zöldhulladékra, a másutt kitermelt botfát a dolgozók
részére tűzifának kiadják, illetve folyamatban van egy kazánprogram kidolgozása
egy pályázati lehetőség elnyeréséhez.
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Ladányi Attila képviselő: köszöni a választ. A bio-üzemű kazánok működtetésére
most fog nyílni pályázati lehetőség, ez jó irány a kistelepüléseknek, ebben a megyei
önkormányzatnak is felelőssége van. Örül annak, hogy a bemutatott képeken a tarégetésnek nyoma sincs, ezáltal a ritkaszámba menő flóra és fauna élettér nincs
veszélyeztetve. A további munkához sok sikert kíván.
A közgyűlés elnöke lehetőséget ad Salamon Balázsnak a reflektálásra.
Salamon Balázs program menedzser: köszöni a támogatást, a megerősítést. A
program végrehajtása kapcsán az érintett önkormányzatokkal együttműködve törekednek az ott élő emberek segítésére.
A programnak fontos célja, hogy megőrizze azokat a természeti értékeket, amivel az
Ormánság és a Dráva medence rendelkezik.
Dr. Gulyás Emil képviselő: szeretné, ha a tájékoztatás legközelebb nem szóban,
hanem írásban történne. Kérdései: készül-e foglalkoztatási terv a 400 fő közmunkában résztvevő vonatkozásában, amiből látszik, ki, milyen területen (önkormányzat vagy munkaterület szerint) mikor, mit dolgozik? Készül-e megvalósulási
terv? Kéri, ha lehetséges a jövőben ezek is képezzék részét a tájékoztatóknak.
A közgyűlés elnöke válaszadásra kéri Salamon Balázs program menedzsert.
Salamon Balázs program menedzser: a legfőbb cél, hogy a programban résztvevők
értékes munka által legyenek visszavezetve a munka világába. Az említett
beszámolókat havi szinten beküldik a Munkaügyi Központba, tehát ez folyamatosan
rendelkezésre áll, ez a munkabérek és a támogatás lehívásának fő feltétele.
Természetesen egy tervezési időszak, sok-sok egyeztetés előzi meg a munkaterületek kiosztását, információval napi szintű lebontásban tud szolgálni. A
nyilvántartások vezetése kötelező. Jelenleg a vízfolyások újraélesztésén dolgoznak,
a víz visszatartása az egyik fontos eszköze a megvalósuló programnak.
Szőcs Norbert képviselő: tudni szeretné, Garé község részt vesz-e a programban.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: Garé község nem a tervezési terület része,
nem vesz részt a programban.
Szőcs Norbert képviselő: biztos volt a válaszban, a kérdést azért tette fel, mert a
községben a képviselő-testület felhatalmazása nélkül a polgármester egy személyben döntött fakitermelésről. Szeretné tudni, ilyen miként fordulhat ilyen elő.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri Szőcs Norbert képviselőt, hogy az ülés után
térjenek vissza a garéi fakitermelés kérdésére. A dr. Gulyás Emil képviselő részéről
elhangzott, az írásbeli tájékoztató készítésére vonatkozó kérést támogatja.
Előrevetíti annak lehetőségét, hogy a testület adandó alkalommal egy munkaterületen tegyen látogatást és a helyszínen tájékozódjon. A tekintetekből és a
fejbólintásokból azt olvassa ki, hogy erre képviselőtársai részéről egyöntetűen van
igény, ezért egy ilyen program előkészítésére, valamint írásba foglalt tájékoztató
készítésére kéri Salamon Balázs program menedzsert.
A tájékoztatóval összefüggésben további kérdés nem hangzik el.
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b) Tájékoztató Baranya megye területfejlesztési tervezési feladatairól
Előadó: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Göndöc András megyei főjegyző prezentáció keretében tájékoztatja a testületet
a megye területfejlesztési tervezési feladatairól. /A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv 2. számú melléklete./
A tájékoztatóval összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a képviselők
részéről.

6. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját
megköszöni; jelzi, a testület következő ülését 2012. június 28-ra tervezi összehívni;
a soron kívüli ülést bezárja.
K. m. f.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

