Szám: 50-10/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. március 22-én
11.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó
Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Barkó Béla, Bédy István, dr. Gulyás
Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, Kovács István, dr. Kőhalmi László,
Ladányi Attila, Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor,
Prettl János, Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor, dr. Szakács László közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: a társszervek vezetői, a városok polgármesterei, dr. Petőfi
Attila rendőr vezérőrnagy, országos rendőr-főkapitány helyettes, Magó Erzsébet, a Belügyminisztérium Területrendezési
Osztályának vezetője, Schuchmann Péter, a PEST-TERV Kft.
ügyvezető igazgatója, Korontos Zoltán r. ezredes, a Pécsi
Rendőrkapitányság vezetője, dr. Váczi István r. alezredes, a
Komlói Rendőrkapitányság vezetője, Garamvári Gábor r.
alezredes, a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetője, Balogh
László r. alezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője, Dr.
Harmati Béla r. alezredes, a Szigetvári Rendőrkapitányság
vezetője, 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 16 fő megyei képviselő
jelen van.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük,
javaslatuk a napirendi javaslathoz.
A képviselők részéről észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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2. Beszámoló Baranya megye 2011. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, a 2012. évi feladatokról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (III...) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012. (III...) önkormányzati
rendelete Baranya Megye módosított Területrendezési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolat rendszerének áttekintése és stratégiai irányvonalainak meghatározása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6 A Baranya Megyei Önkormányzat tagként történő részvétele az „M9” Térségi
Fejlesztési Tanácsban
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban
történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez (létszámcsökkentés)
kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint – lehetőséget biztosítok 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.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: aggodalmát fejezi ki az
újságokban olvasható hír miatt, mely szerint a múzeumok csőd közeli állapotba
működnek. Úgy gondolja - attól függetlenül, hogy az intézményfenntartói feladatok a
Kormányhivatalhoz kerültek - a megyei önkormányzat felelőssége továbbra is
fennáll a térségfejlesztési feladatai révén. Az intézményrendszer esetleges
megszűnése a megye fejlődése szempontjából is hatalmas visszalépés lenne. A
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baranyai az ország második legnagyobb múzeumi hálózata; a felhalmozott értékek
megőrzése nagyon fontos feladat. Kéri a közgyűlés elnökét, hogy minden
lehetséges módon és eszközzel segítse a csődhelyzet elkerülését.
Kiss Ferenc képviselő: a Víz Világnapja alkalmából szól arról, hogy az elmúlt
évszázadokban még a patakok vize iható volt, gyerekként az ásott kutak vizét itta.
Ma a talajvíz fertőzött, fogyasztása ártalmas az egészségre, alig van olyan geológiai
környezet, ahol a víz veszély nélkül iható. Kéri, mindenki gondolkodjon el azon, mi
kerül az unokái poharába, ha a szennyezés, a szemetelés, a környezetszennyezés
így folytatódik.
Napirend előtti további szólásra nincs igény a képviselők részéről.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és
a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést, a kiegészítő előterjesztést a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolta. A
kiegészítő előterjesztés módosított határozati javaslatot tartalmaz.
Szóbeli kiegészítése az előterjesztés „A bizottságok tevékenysége” című fejezetéhez: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták, illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A §-a értelmében az egy régió területén működő
megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. 2012. március 21-én Gelencsér Attila úrral, a Somogy Megyei Közgyűlés
elnökével és dr. Puskás Imre úrral, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökével
megalakították a Dél-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot.
A Fórum tagjai a Baranya Megyei Közgyűlés elnökét kérték fel a Fórum elnöki
tisztségének betöltésére, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát a
titkársági feladatok elvégzésére, továbbá a Regionális Monitoring Albizottságba
tagnak Pohl Marietta alelnököt, póttagnak dr. Farkas Anett aljegyzőt delegálták.
Szól arról, hogy szerdán hivatalában fogadta Roland Galharaguet urat, Franciaország magyarországi nagykövetét. Tájékoztatta őt a megyei önkormányzat megváltozott feladat-rendszeréről, továbbá arról, hogy Baranya a területfejlesztési feladatok
tekintetében különleges helyzetben van, mert kiemelt, mintaértékű területfejlesztési
programot indíthat az Ormánságban. Ígéretet tett, megteremti annak lehetőségét,
hogy francia befektetői csoportok megismerhessék a programot. A tárgyalások 1-2
hónapon belül folytatódnak a nagykövet úr hivatalában az aktuális kérdések átbeszélésével, reméli, a baranyai emberek számára előnyös együttműködés veszi
kezdetét. A találkozón szólt a megyében található két borvidékről is, ebben a témában szintén folytatnak majd tárgyalásokat. Tájékoztatja kép-viselőtársait arról, hogy
az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésének 2013 őszén vagy 2014 tavaszán
esedékes ülése Baranya megyében kerül megrendezésre. Ez a bemutatkozási
lehetőség nagy jelentőségű és ígéretes.
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Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy március végén találkozik az Eszéki zsupánnal, majd április közepén a Zadari zsupánnal. A megbeszélések fő témája a
határ menti és a határon átnyúló együttműködés lehetőségei.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kifejezi örömét a francia
nagykövettel történt kapcsolatfelvétel miatt; véleménye szerint ez kifejezetten jót
tehet a francia-magyar kapcsolatoknak a pécsi vízszolgáltatónál történt események
után. Reményei szerint kedvező tendencia indítása következhet, több területen ismét eredményes együttműködés alakulhat a megyei testvérkapcsolatokban.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a szóbeli kiegészítésre figyelemmel a
módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
26/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót, valamint a kiegészítő előterjesztést elfogadja;
2. a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány részére az I.
Baranyai Szólótáncfesztivál megrendezése költségeihez az
elnöki keret terhére 25 ezer forint támogatást nyújt.
Határidő: 2012. április 6.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont: Beszámoló Baranya megye 2011. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a
határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, a 2012. évi feladatokról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya
megye rendőr-főkapitánya
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Petőfi Attila rendőr-vezérőrnagyot,
országos rendőr-főkapitány helyettest, Dakos József rendőr dandártábornokot,
Baranya megye rendőr-főkapitányát, dr. Varga-Koritár György megyei főügyészt, dr.
Ambrus Ágnes rendőr ezredest, bűnügyi igazgatót, Dobó Ferenc rendőr ezredest,
rendészeti igazgatót, Korontos Zoltán rendőr ezredest, dr. Váczi István rendőr
alezredest, Garamvári Gábor rendőr alezredest, Balogh László rendőr alezredest,
dr. Harmati Béla rendőr alezredest a városi rendőr-főkapitányságok vezetőit.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s a testületnek
változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.
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Szóbeli kiegészítésre Dakos József társelőterjesztőnek ad szót.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: a beszámoló tényeken alapul, de az állomány munkája valójában a leírtaktól jóval több,
az állomány 10 szolgálati ág és 4 szakszolgálati ág formájában hajtja végre a
feladatokat. Védik és képviselik a nemzeti és az európai értékeket, érdekeket, tevőlegesen részt vállalnak az integrált biztonság megteremtésében, integrált határellenőrzést hajtanak végre. Minden tevékenységük a közrend, a közbiztonság
megteremtése, fenntartása érdekében hat. A 2011. év kulcskérdése volt az új
rendszer, az új struktúra kialakítása, a kormányzati feladatok területi összehangolása, a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel való együttműködés rendjének meghatározása.
Baranya megye minden településének van rendőre, a közbiztonsági hálót sűrűbbre
„fonták”, a körzeti megbízotti rendszer stabilizálódott, a rendőrőrsök felújítási programja folytatódott. A rendőrszakmai munka és a célok összhangja biztosított, a
vezetés egységes, a rendőr-főkapitányság eredményessége meghaladja az országos átlagot.
A határon átnyúló együttműködés keretében eredményesen pályázott Magyarország
és Horvátország a délszláv háború idején telepített aknamezők felszámolása érdekében. Pozitív elbírálásban részesült a Magyar–Horvát Kapcsolattartási Szolgálati
Hely (Mohács Folyami Határátkelőhely épületében történő) rendszerbe állításával
kapcsolatos pályázatuk is. Ehhez a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott
segítséget ezúttal is megköszöni.
A konkrét közbiztonsági, bűnügyi helyzet alakulása kapcsán úgy fogalmaz, hogy a
megyében a bűncselekmények száma az előző évek statisztikai nagyságrendjének
megfelelően alakult; számszerűsíti a bűncselekményi főcsoportokon (személy elleni,
közlekedési, házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni, államigazgatás,
igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni, közrend elleni, vagyon elleni, gazdasági bűncselekményeken) belüli változásokat.
A bűnüldöző tevékenységük vonatkozásában elmondja, nyomozati eredményességük – a közbizalom elleni bűncselekmények statisztikai számbavételénél bekövetkezett egységes értelmezésből adódóan – elmarad a tavalyi évben elért értéktől,
de magasabb az országos átlagnál.
A közrend érdekében tett intézkedéseik reagáló képessége javult, a közterületi
jelenlétük növekedett. A személyi sérüléssel járó, a halálesettel járó, a súlyos kimenetelű közlekedési balesetek száma csökkent, a könnyű sérüléssel járó balesetek
száma 3 %-kal nőtt. Az igazgatásrendészeti, szabálysértési szakterületen a feljelentések számában csökkenés következett be. A közlekedési bűncselekmények
száma 5 év alatt felére csökkent – „sikerágazatról” beszélhetünk.
Megduplázódott viszont a kábítószerrel való visszaélések száma; a megelőzési
tevékenység keretében szakmai konferenciát, drogprevenciós napot, az oktatási
intézményekben előadásokat tartottak.
A határrendészeti tevékenységük biztonságos, a határátkelőhelyeken forgalomnövekedés tapasztalható, a horvát féllel az együttműködésük harmonikus.
A 2012. évben fő célkitűzésük a megyében élők és az idelátogatók biztonságának
garantálása, mely cél teljesítése érdekében 20 markáns feladatot határoztak meg a
szolgálati és szakszolgálati ágaknak.
A megyei közgyűlés korábbi és a jelenlegi tisztségviselőinek, képviselőinek
munkáját, támogatását megköszöni.
A közgyűlés elnöke dr. Varga-Koritár György megyei főügyésznek ad szót.
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Dr. Varga-Koritár György megyei főügyész: a rendőrség a 2011. évben szakszerűen, hatékonyan és törvényesen látta el feladatát. Budapest után Baranyáról
szólt a legtöbb rendőrségi hír a médiákban, a szubjektív biztonság ilyen hírek
hallatán nem erősödik, ennek ellenére különösebben aggasztó jeleket nem látni. A
droghelyzet javítása érdekében a kereskedőkkel, a terjesztőkkel szemben maximális
szigorral kell fellépni.
A közlekedés területén a fenyegetettség szerepe, eszközölése eredményes volt, a
rendőri jelenlét hatása célt ért el.
A felderítettség száma nőtt, ennek visszatartó ereje tetten érhető.
A 20 pontos feladat-meghatározás 5., 6. pontjaira külön felhívja a figyelmet, és az
operatív eszközök alkalmazására buzdítja a rendőri szerveket.
A rendőri és az ügyészi szervek együttműködését eredményesnek és harmonikusnak tartja.
A közgyűlés elnöke dr. Petőfi Attila országos rendőr-főkapitány helyettesnek ad szót.
Dr. Petőfi Attila országos rendőr-főkapitány helyettes: az országos rendőri vezetés
nevében köszönti az ülés résztvevőit, tolmácsolja, Hatala József országos rendőrfőkapitány jó munkát kíván a beszámoló megtárgyalásához - szolgálati úton
Romániában tartózkodik, emiatt van távol az ülésről. Rendőrszakmai szemmel nézve a dicséretes eredményt nehéz helyzetben, fokozott központi elvárások, feszített
gazdálkodási feltételek mellett teljesítette a megyei rendőrség állománya a 2011.
évben. Baranya egy értékteremtő végvár, így vélekednek Hatala úrral egyetemben.
A bűnözés struktúrája, összetétele változik, a nyers erőszak felől a gazdasági,
pénzügyi bűncselekmények felé tolódnak el a hangsúlyok. Egyre szervezettebbé és
nemzetközivé válik a bűnözés. Az intézkedési aktivitás fontos a bűncselekmények
számában történő visszaesés tekintetében. Az egyik-másik területen mutatkozó
enyhe számszaki emelkedés ellenére a nemzetközi világban is szép ez a rendőri
teljesítmény.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi tevékenysége jó, jogszerű,
szakszerű volt, ezért a beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolják. A 2012.
évi feladatok meghatározásával az Országos Rendőr-főkapitányság egyetért, a
további munkához a központi feltételrendszert biztosítják. A megye és a megye
városai képviselő-testületei támogató munkáját megköszönik.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az MSZP megyei frakciója
elismerését és köszönetét fejezi ki a rendőrség állományának, mert rohanó jogalkotás mentén, erősen változó jogi és gazdasági környezetben teljesítettek ilyen jól.
Munkájukat minden tekintetben segíteni kell. Nem von le a teljesítményből, de azt
gondolja a közlekedési vétségek számának csökkenésében szerepet játszik a
gazdasági környezet is, kevesebben és kevesebbszer használják autójukat – az
emberek elszegényednek, továbbá e tekintetben is hatása van a megépült
autópályának. Összességében köszöni és gratulál a rendőrségi munka eredményességéhez.
Kovács István képviselő: a megyei cigányság nevében köszöni meg a rendőrség
tevékenységét. Örülnek annak, hogy a rendőrök nagy számban vannak jelen a
közutakon, a köztereken, a falvakban, a városokban; a biztonságot jelentik a
többségi társadalom részére. Az állománynak további jó munkát kíván.
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A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
27/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2011. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, a 2012. évi feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári
alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(III...) 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 a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták; véleményezte
az előterjesztést a könyvvizsgáló, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kifogásolja azt a megoldást,
hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet függelékének kiegészítése az önkormányzat alapadataival nem önálló előterjesztés keretében kerül a
közgyűlés elé, hanem e napirendi pont határozati javaslatába foglalva. Jelzi,
szavazatával emiatt nem fogja támogatni az előterjesztett döntési javaslatot.
Szőcs Norbert képviselő: a Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése kinek a megrendelésére és milyen célzattal készül, kinek/kiknek lesz
hozzáférhető?
Pohl Marietta a közgyűlés alelnöke: reflektál a képviselőtársa dr. Gulyás Emil által
megfogalmazott kritikára. Az államháztartásról szóló törvény szerint elkülönültek a
hivatal és az önkormányzat feladatai. A törvény szerint a szakfeladatokat belső
szabályzatban szükséges rögzíteni mivel a helyi önkormányzat nem rendelkezik
alapító okirattal.
A költségvetés módosítását egyrészt a Startmunka-program támogatására benyújtott kérelem indokolja. A támogatási szerződés március 19-én aláírásra került,
az önkormányzat a 448 millió forint költségvetésű közmunka programot április 1jével indíthatja, 420 fő foglalkoztatásával. A költségvetés módosítását másrészt a
geotermikus energiakészlet felmérése elnevezésű IPA projekt indokolja. A pályázatot még a 2011. évben indította az önkormányzat; ez a feladat szorosan
kapcsolódik az önkormányzat új feladataihoz.
Szőcs Norbert képviselő: számára a vízkincs jelenlegi, de még inkább jövőbeni
fontosságára tekintettel érdekes, kik juthatnak majd hozzá a felmérés eredményéhez.
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A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja a
8/2012. (III. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
28/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékét az alábbiak szerint kiegészíti a Baranya
Megyei Önkormányzat alapadataival:
Baranya Megyei Önkormányzat alapadatai
Megnevezés: Baranya Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Pénzforgalmi számla száma: 10024003-0031930800000000
Adószáma: 15724007-1-02
Nyilvántartási száma: 724001
Adóalanyisága: Alaptevékenység tekintetében tárgyi adómentes
Alaptevékenysége:
841112
Önkormányzati jogalkotás
841353
Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával,
feldolgozásával, hasznosításával összefüggő
támogatások
841382
Területfejlesztési és területrendezési feladatok
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
842155
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
931201
Versenysport tevékenység és támogatása
931301
Szabadidősport (rekreációs sport tevékenység
és támogatása)
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931901
931903

Sportszövetségek és szabályozó testületek
működésének támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az alapadatok törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke az ülés vezetését átadja Pohl Marietta alelnök
asszonynak.
4. napirendi pont: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2012.
(III...) önkormányzati rendelete Baranya Megye módosított
Területrendezési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: köszönti Magó Erzsébetet, a
Belügyminisztérium Területrendezési Osztálya vezetőjét és Schuchmann Pétert, a
PEST-TERV Kft. ügyvezető igazgatóját.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Szót ad Schuchmann Péter ügyvezető igazgatónak.
Schuchmann Péter, a PEST-TERV Kft. ügyvezető igazgatója prezentáció
keretében szól
a területrendezési terv feladatáról,
a módosítás indokairól, céljairól, főbb lépéseiről,
a területfelhasználás és a települések település-szerkezeti terveinek
viszonyáról,
a megyei területrendezési terv illeszkedéséről az országos területrendezési
tervhez,
a megye övezeti tervéről:
- a rendelet módosítás részét képező övezetekről:
a magterület övezetről,
a szántó terület övezetről,
az erdő övezetről,
a tájképvédelmi terület övezetről,
a világörökség várományos területről,
a vízminőség védelmi terület övezetről,
az ásványi nyersanyag-gazdálkodás terület övezetről,
a belvízjárta terület övezetről,
az együtt tervezendő térségek övezetről,
a földtani veszélyforrás terület övezetről,
a széleróziónak kitett terület övezetről,
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetről,
- a határozattal elfogadásra kerülő, a megyei területrendezési terv módosítását képező további intézkedésekről;
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-

a megye térségi szerkezeti tervéről:
- erdőgazdálkodási térségről,
- mezőgazdasági térségről,
- szélerőmű elhelyezésére alkalmas térségről,
- hagyományosan vidéki települési térségről,
- vízgazdálkodási térségről,
- gazdaságfejlesztési térségről,
- turizmusfejlesztési térségről,
- borvidék térségről,
- új beépítésre szánt térségről.

Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: szót ad Magó Erzsébetnek, a Belügyminisztérium Területrendezési Osztálya vezetőjének.
Magó Erzsébet, a Belügyminisztérium Területrendezési Osztálya vezetője: köszöni
az ülésre szóló meghívást. A terv tartalmilag megfelel az Országos Területrendezési
Tervről szóló törvény előírásainak, elfogadásával az önkormányzat eleget tesz a
törvény elvárásainak. Köszöni, hogy a közgyűlés forrást biztosított a terv határidőre
történő módosításához. A parlament 2011 decemberében módosította a törvényt,
ezáltal a területrendezésre vonatkozó részek pontosításra kerültek, de a törvény
módosítása nem érinti a megyei területrendezési terv elfogadását. A törvény
módosítása megerősítette a megyei önkormányzatok szerepkörét azzal, hogy a
területfejlesztési feladatok ellátását is a megyei önkormányzatokhoz telepítette. A
megyei területrendezési terv nem fogja akadályát képezni a jövőben készülő megyei
területfejlesztési koncepciónak, hiszen a területrendezési terv egy keretterv, amely
gyakorlatilag a peremfeltételét határozza meg a fenntartható területfejlesztésnek. A
határozati javaslat számos javaslatot fogalmaz meg a Belügyminisztérium számára
a soron következő országos területrendezési terv felülvizsgálatához, ami a 2013.
évben lesz esedékes. A szakmai egyeztetésekre a jövő év I. félévében kerül sor,
akkor a megyei önkormányzatoknak is megküldik a törvény módosítására vonatkozó
javaslatot.
Ladányi Attila képviselő: az előkészítők munkáját megköszöni. A terv hiányosságaként említi a vasútfejlesztést. Az egyéni közlekedés költségei magasak, a
tömegközlekedést fejleszteni kell. A csapadékvíz felfogását elemi érdeknek tekinti,
ennek is hangsúlyt kell kapnia. Hatékonyabb vízvédelemre van szükség,
szorgalmazni kell a szervestrágyázást, a környezetbarát növényvédelmet. Sürgeti a
megyében az ökológiai gazdálkodást.
A megújuló energiák felhasználása tekintetében javasolja, hogy a szélenergia
mellett, a napenergia és a biomassza hasznosítására is tegyenek lépéseket.
A turizmusfejlesztés vonatkozásában hiányolja a Kelet-Mecsek térségét, amely a
szelíd turizmus központja lehetne, kettő zarándokút is keresztezi ott a hegy
vonulatait. A civil társadalom véleményét is indokolt „becsatornázni” a tervbe.
A határozattal javasolható intézkedések vonatkozásában van még „belenyúlási”
lehetősége a testületnek, ezzel jó lenne élni a megye érdekében.
Az előkészítés során 5-6 éves, bizonyos tekintetben már elavult anyagból dolgozott
a tervező iroda a hangsúly, a fenntarthatóság szemszögéből. A fejlesztés és a
tervezés összhangjának megteremtése elemi érdeke a régiónak.
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Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: az építő kritikát, a felvetéseket megköszöni.
Kiss Ferenc képviselő: tiszteli képviselőtársa Ladányi Attila elhivatottságát, de
hangsúlyozza, a speciális szakmai ismeret fontossága a környezetvédelem tekintetében elengedhetetlen. Halászatból él, nap, mint nap tapasztalja a környezetvédelem élettani szerepét. Az élelmiszertermelésnek fontos pillére például a
műtrágyázás, mely során szigorú szabályok mellett a hatóanyag töredékét
használják csak a 15 évvel ezelőtti mennyiségekhez képest. Véleményt formálni
meggondolatlan környezetvédelmi kiszólásokkal nem szabad. Tudni kell, hogy a
szerves trágya hatóanyag kijuttatásának jogi szabályozása rossz. A környezetvédelmet megfelelő módon kell támogatni.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: véleménye szerint, ha a
területrendezési terv korlátozná az önkormányzat fejlesztési lehetőségeit, akkor
nagyon fontos érdekek fogalmazódhatnak meg pro és kontra. Az alternatív
javaslatokat a közgyűlésnek ismernie kell. Nem baj, ha átpolitizáltak a kérdések;
örömmel venné, ha mozgástere lehetne ebben a közgyűlésnek, ha jobbítani tudja a
közgyűlés a rendezési tervet, akár késhet is pár hónapot a döntés.
A képviselők részéről további hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a
9/2012. (III. ..) önkormányzati rendeletet
Baranya megye módosított területrendezési tervének elfogadásáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
29/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
Baranya Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásairól szóló melléklet szerinti dokumentumokat, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 53/2005. (IV. 28.)
Kgy. határozatot.
Határidő: 2012. március 22. (az elfogadásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 11. § (1) bekezdés (h) pontja szerint biztosítani
kell a településrendezési tervek megyei tervvel való össz-
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hangját. E folyamatos tevékenység érdekében a következő
intézkedések szükségesek:
a) Az elfogadott megyei területrendezési terv, a megyei
területrendezési szabályzat és a megyei területrendezési ajánlások közzététele a megye hivatalos honlapján.
Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
b) Települési önkormányzatok tájékoztatása a terv tartalmáról.
Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
c) A településrendezési tervek készítésénél és felülvizsgálatánál felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megyében minden települési önkormányzat a megyei területrendezési
tervvel összhangban lévő, az OTÉK szerinti szabályozásra épülő, korszerű településrendezési tervvel rendelkezzen.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
d) Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői
számára
- a jóváhagyott megyei területrendezési tervről,
- az elfogadott szabályozási ajánlásokról
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A megyei területrendezési terv legalább 5 évente történő
(illetve az OTrT következő felülvizsgálatához illeszkedő)
felülvizsgálatát el kell végezni.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Közgyűlés az OTrT soron következő felülvizsgálata során
kezdeményezi az M60 út Pécs–Barcs–országhatár nyomvonalszakaszának - a már megvalósult autópálya folytatásaként - gyorsforgalmi útként történő szerepeltetését, összhangban az ország 2011-ben elfogadott gyorsforgalmi és
közúthálózat fejlesztési koncepciójában foglaltakkal valamint
az M60 és az 57. sz. főút között Kozármisleny térségében
szerepeltetett átkötés főútként való rögzítése.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OTrT
soron következő felülvizsgálata során kezdeményezi a Pécs
– Kaposvár 400kV-os távvezeték törlését.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja Baranya Megye Területrendezési Terve és a megye területfejlesztési koncepciójának az összhangját.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyeztetve a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésével közösen
(szinkronban a Somogy megyei területrendezési terv
felülvizsgálati dokumentációjával)
- az érintett települések bevonásával kezdeményezik egy
olyan tanulmány elkészítését, amely feltárja a VillányBarcs vasútvonal hasznosítási lehetőségeit,
- az M60-as Szigetvár-Barcs közti szakaszának lehetséges nyomvonaláról egyeztetést kezdeményeznek a közlekedési tárcával az OTrT következő felülvizsgálatakor.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. A Közgyűlés az OTrT legközelebbi felülvizsgálatához a
jelenleg hatályos törvényhez képest az alábbi módosításokat
igyekszik érvényesíteni:
- A törvény 6.§ (2) bekezdés c) pontját úgy célszerű
módosítani, hogy a 85% mezőgazdasági és erdőterület
terület-felhasználási kategóriák mellett a fennmaradó
területen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely
települési terület-felhasználási egység kijelölhető legyen.
A jelenleg hatályos normaszöveg a nagyvárosias kizárásával csak lakóterület kijelölését engedi meg.
- A törvény 8.§ (1) bekezdését úgy célszerű módosítani,
hogy a szőlő termőhelyi kataszter II. osztályú területein
kellő indokoltság esetén kijelölhető legyen a településrendezési tervekben beépítésre szánt terület. A jelenleg
hatályos szabályozás egyként tiltja az I. és a II. osztályú
szőlőkataszterbe sorolt területeken a beépítésre szánt
terület-felhasználás kijelölését.
- A törvény 8.§ (2) bekezdését úgy célszerű módosítani,
hogy „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter II.
osztályú területein kellő indokoltság esetén kijelölhető
legyen a településrendezési tervekben beépítésre szánt
terület. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a
Gyümölcs Termőhely Kataszter az I. és a II. osztályú lévő
földrészletek beépítésre szánt területté nem minősíthetők.”
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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9. A Közgyűlés az érintett magyarországi és horvátországi
megyékkel egy közös kezdeményezés keretében fontosnak
tartja és támogatja, hogy Európai Uniós pályázati támogatással készüljön el a Dráva határmenti térség komplex
fejlesztési koncepciója és területrendezési terve.
Határidő: 2012. december 31. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. A megyei főépítészi feladatok ellátásának biztosítása.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tiffán Zsolt a közgyűlés elnöke
5 napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatrendszerének áttekintése és stratégiai irányvonalainak
meghatározása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: óvja a testületet, hogy
bármelyik nemzetközi kapcsolatát is úgy értékelje, nem kívánja folytatni. Az
érintettek adott esetben nem jó szívvel olvashatják, hogy negatívan értékeli a
közgyűlés a velük való kapcsolattartást. Egyetért azzal, hogy bizonyos nagy
költséggel járó nemzetközi kapcsolatokat nem küldöttség útján kell ápolni,
diplomáciai kapcsolatokat levelezés útján is lehet folytatni. A megye gazdasága
szempontjából nem szabad elzárkózni, ha a legapróbb szándék, lehetőség is
mutatkozik az együttműködésre. Nem kifogásolja az előterjesztést, de árnyaltabban
fogalmazott volna adott esetben.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
30/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatrendszerének áttekintéséről és stratégiai irányvonalainak
meghatározásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi;
2. felkéri elnökét, hogy évente adjon átfogó tájékoztatást a
nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat tagként történő részvétele az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsban
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
31/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az
„M9” Térségi Fejlesztési Tanácsban a Baranya Megyei
Önkormányzat szavazati jogú tagként való részvételét, egyben
felkéri a közgyűlés elnökét az érintett partnerekkel való további
egyeztetésre a Tanács működési feltételeiről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött
támogatási szerződések alapadataiban történt változásról,
valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai –
feladatkörük szerint – megtárgyalták, illetve véleményezték és a testületnek
változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az ülés levezető elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
32/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen
határozat 1. számú mellékletében szereplő 1-6. alszámokkal
jelzett beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási
szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő 1-16. alszámokkal
jelzett számlavezető pénzintézet, valamint bankszámlaszám módosításokhoz hozzájárul. Bankszámlaszám megszűnése esetén a felhatalmazó levél a támogatási szerződés
módosítás hatályba lépését követően törölhető.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 3. számú mellékletében szereplő 1-10. alszámokkal
jelzett adószám változásokhoz hozzájárul.
4. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez csatolt mellékletekkel.
8. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási
szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai
megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
33/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi Szentkatalin Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE
előirányzatból 3 588 000,- Ft támogatásban részesített
„Csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó árokrendezések II.
ütem” című, 020007307D támogatási szerződés számú
pályázata vonatkozásában a Kedvezményezett székhelyének változását az alábbiak szerint:
Szentkatalin Község Önkormányzatának címe: 7681
Szentkatalin, Fő u. 47.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Csányoszró Község Önkormányzata 2009. évi LEKI
előirányzatból 2.059.464,- Ft támogatásban részesített
„Járdafelújítás I. ütem” című, 020005009L számú támogatási
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szerződésben foglalt megvalósulási hely változásához az
alábbiak szerint:
A támogatási szerződés 1.3. pontja szerinti megvalósítás
helye: 7964 Csányoszró, Kossuth u., 158/4 hrsz.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2007. évi LEKI
előirányzatból 5.716.000,- Ft támogatásban részesített
„Óvoda felújítása” című, 020006607L számú támogatási
szerződés címének, valamint a fejlesztés funkciójának,
műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
A tervezett 33 m² járda helyett 20 m² készült el, továbbá a
tetőfóliázás csak az előtető esetében készült el. Az elmaradt
tételek helyett az eredeti tetőhöz csatlakozó, azzal azonos
minőségű, a járda védelmét biztosító előtető került
kialakításra.
A módosítással nem érintett tételek megvalósultak, a
pályázat összköltsége nem változik.
Az épület funkciójának megváltozása miatt a támogatási
szerződés 1. a) pontja szerinti fejlesztés megnevezése
„Családi napközi felújítása” címre változik.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Magyarbóly Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE
előirányzatból 1.196.334,- Ft támogatásban részesített
„Járdafelújítás az Ady utcában” című, 020008009D számú
támogatási szerződésben foglalt megvalósulási hely változásához az alábbiak szerint:
A támogatási szerződés 1.3. pontja szerinti megvalósítás
helye: 7775 Magyarbóly, Ady Endre u. 10-22, hrsz: 423.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Sámod Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 283.617,- Ft támogatásban részesített „Könyvtár
eszközállományának bővítése” című, 020006607D számú
támogatási szerződés keretében foglalt eszköz cseréjéhez
az alábbiak szerint:
A beszerzést követően a Phonic AM220 típusú keverőpultot
lecserélték egy Yamaha MG82CX típusú eszközre.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kislippó Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 633.000,- Ft támogatásban részesített „Kislippó orvosi
rendelő felújítása” című, 020009307D számú támogatási
szerződés műszaki tartalmának változásához az alábbiak
szerint:
Az eredeti költségvetésben szereplő lámpatestek valamint
az 1 db csőventillátor helyett azonos értékben 2 db feles fali,
és 5 db mennyezeti lámpatest, 4 db fénycső, 1 db kültéri
lámpa és a WC-be 1 db 5 l-es forróvíztároló került
beépítésre.
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7. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez (létszámcsökkentés) kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
34/2012. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1.

úgy dönt, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú
mellékletének 7. b) pontjában szabályozott, a megyei
önkormányzatnak a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez biztosítandó támogatás igénylésére pályázatot nyújt
be az alábbi tartalommal:

a)

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában 1 fő főfoglalkoztatásban, határozatlan köztisztviselői jogviszonyban
álló jogviszonyának megszüntetésére a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények
állami fenntartásba adásával összefüggésben került sor. A
kormánymegbízott döntése alapján a foglalkoztatottat a
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ nem vette át
és ezzel a foglalkozatott jogviszonya a törvény alapján
megszűnt;

b)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2012.
Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Önkormányzat
Hivatala létszámkerete 2 fő köztisztviselői jogviszonyának
megszűnése után a 39 főről legalább 37 főre csökken;

2.

Megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szervénél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkor-

19
mányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
3.

A megszüntetett álláshelyek öt évig nem kerülnek visszaállításra.

Határidő: 2012. március 31. (a pályázat benyújtására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Szőcs Norbert képviselő: a Jobbik frakció kezdeményezésére a helyi pénzzel
kapcsolatban előterjesztés készült az elmúlt évben a közgyűlés tárgyban illetékes
bizottsága ülésére. Ismét foglalkozni szeretne ezzel a témával, ezért felvilágosítást
kér, hol tart a helyi pénz bevezetése.
Pohl Marietta, az ülés levezető elnöke: képviselőtársa az interpellációra a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint 15 napon belül kap írásban
választ, az a közgyűlés következő ülésén ismertetésre kerül.
Képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját megköszöni; jelzi, a testület
következő ülését a munkatervnek megfelelően 2012. április 19-re készíti elő a
hivatal. A testület ülését bezárja.
K. m. f.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

Pohl Marietta
a közgyűlés alelnöke

