Szám: 50-28/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 29-én
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pohl Marietta, Barkó Béla, Bédy István, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor,
dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László, Kovács
István, Ladányi Attila, Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor,
Prettl János, Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol van:

Tiffán Zsolt közgyűlési tag.

Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei
aljegyző, Schubert József, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Turós Izabella, a
Baranya Megyei Területi Agrárkamara elnökhelyettese, Erdélyi
József, a Baranyai Református Egyházmegye műszaki ügyvezetője, Takáts Gyula Villány város polgármestere, a megyei
önkormányzat hivatalának dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: köszönti a megjelenteket,
majd megnyitja a közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 17 fő
megyei képviselő jelen van.
A testületi munka kezdése előtt tájékoztatja képviselőtársait, hogy dr. Szakács László
képviselő 2012. október 26-án kelt írásbeli nyilatkozatában 2012. november 1-jei
hatállyal lemondott a megyei közgyűlési mandátumáról. A Baranya Megyei Területi
Választási Bizottság a 2012. november 6-i ülésén, a 3/2012. (XI. 6.) TVB határozatával
a megüresedett mandátumot a jelölő szervezet bejelentése alapján Nagy Attilának adta
ki.
Köszönti dr. Berke Gyula urat, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnökét,
egyben felkéri, adja át a megbízólevelet, majd vegye ki az esküt.
Dr. Berke Gyula, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a
választási bizottság határozatát, átadja a megbízólevelet, majd kiveszi az esküt.
Nagy Attila a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a
közgyűlés előtt esküt tesz képviselői munkájának megkezdéséhez. A megbízólevél és
az esküokmány átvételét igazoló jegyzék a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
A képviselő-testület létszáma 19 főre egészül ki, az ülésen jelenlévő képviselők száma
18.
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Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: megköszöni dr. Berke Gyula
úr, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság elnöke közreműködését.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük, javaslatuk a meghívó szerinti napirendi javaslathoz.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről javaslat, észrevétel nem
hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. KÖZMEGHALLGATÁS: A területfejlesztés aktuális helyzete
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletének, valamint a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. támogatási szerződése, 2013. évi
üzleti terve
Előadó: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. A Baranya Megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró–értékelő dokumentumának elfogadása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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12. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
13. 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
14. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
15. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
16. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
17. Interpellációk, bejelentések
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: tájékoztatja képviselőtársait
arról, hogy Szatyor Győző, a közgyűlés tagja – Kós Károly díjas faművész, a Népművészet Mestere – művészeti munkássága elismeréséül, finn földön, a Finn Oroszlán
Lovagrend Keresztjét vette át a közelmúltban. Gratulál a cím elnyeréséhez.
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.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a fideszes megyei elnökök az
Azori szigeteken töltött luxusnyaralásukkal a megyerendszert járatták le. A Baranya
Megyei Nyomozóhatóság szerint nem történt semmi, de frakciótársaival a „semmire” is
kíváncsiak, hiába nem vettek azon részt Baranyából. Amikor a megyerendszer
átalakítása megtörtént – a megyéket megfosztották vagyonuktól és feladataik jelentős
részét elvették, majd eggyel kiegészítették – akkor ennek nem volt igazán visszhangja,
mert a közvélemény úgy érezhette, hogy ezeknek az embereknek ennyi is jár. Fontos
lenne, hogy a megyei önkormányzat a rehabilitáció után visszakerüljön jogai körébe, s a
közvélemény is megváltozzon. Örülne, ha részletes tájékoztatást kaphatnának arról, mi
történt ebben az ügyben, ha kiderülne, valóban teljesen „tiszta” ez az ügy a megyét
illetően, s az nem vet rossz fényt a megyei önkormányzatra.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: a kérdés rendőrségi szakmai
ügy. Nyomatékosítja a képviselőtársa részéről is elhangzottat, azaz, hogy Baranya
megyéből senki nem vett részt abban.
A képviselők részéről további szólásra nincs igény.
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: KÖZMEGHALLGATÁS: A területfejlesztés aktuális helyzete
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: köszönti a közmeghallgatás
résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat. Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke ez év
augusztusában megyejáráson vett részt. A konzultáció célja a helyi igények felmérése,
megismerése, a javaslatok fogadása volt, hogy azokat már a megyei koncepció
tervezési szakaszában figyelembe tudja venni az önkormányzat. Jó tervezet a helyben
érintettek megkérdezésével és aktív bevonásával készíthető, ezt szolgálja a témában
mára meghirdetett közmeghallgatás is.
Kéri Riegl Gábort, a hivatal munkatársát, a területfejlesztés 2012. évtől megváltozott
feladatrendszeréről, a fejlesztés irányairól, a prioritásokról, az uniós, az országos és a
megyei tervezési folyamatok kapcsolódásáról szóló prezentáció megtartására.
Riegl Gábor vezető-főtanácsos prezentációjának dokumentuma a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: kéri dr. Tótsimon Pétert, a
hivatal munkatársát a 2005. és a 2012. évek közötti időszak területfejlesztéséről szóló
prezentáció megtartására.
Dr. Tótsimon Péter vezető-főtanácsos prezentációjának dokumentuma a jegyzőkönyv
3. számú melléklete.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: a közmeghallgatás résztvevőinek ad lehetőséget hozzászólásra, kérdések feltevésére.
Bánkuti Ferenc pécsudvardi lakos: a vasúti közlekedéshez kapcsolódik hozzászólásával. A köszönet szavaival kezdi és említi fel, hogy a 2009. év őszén Pécs-Villány
viszonylatában járatsűrítési kérelmet nyújtott be a hivatal közreműködésével és az
érintett települések polgármestereinek támogatásával, melynek eredményeként az
említett vonalon a 2011. évben indításra került egy új járatpár. Ezért a köszönet. Nem
megoldott viszont az említett vonalon a közlekedés Pécsről Villány, Magyarbóly
irányába 17.00 óra és 21.00 óra között. Ez a bejáró diákokat és munkavállalókat
hátrányosan érinti, őket több órás várakozással sújtja. Kéri a megoldáshoz a képviselők
segítségét, a kérés támogatását, illetve továbbítását.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: Bánkuti Ferencnek köszöni a
lakóhelye és a térségért érzett elkötelezettségét; a testülethez intézett kérést a
területfejlesztési koncepció tükrözni fogja.
Nagy Attila képviselő: a térségfejlesztésről és a lehetőségek kitárásáról szólva is nagy
segítség lenne a vállalkozásoknak a bürokrácia visszaszorítása. Az ebbéli igyekezetet
örömmel venné a vállalkozói szféra, és talán maguk a közigazgatásban dolgozók is.
Szól arról, hogy a sellyei kistérségben nincs főút (két-számjegyű), nincs mellékút
(három-számjegyű), a „legmagasabb rendű” út négy-számjegyű. Több helyen viszont
sikerült útfelújítást végezni a kistérségben. A 67-es számú út megépítését szigetvári
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elkerülővel Sellyéig, majd az országhatárig, s ott a híddal történő átkelés megoldását
nagyon fontosnak tartja a megye, illetve a nyugati térség nyitása szempontjából.
Hiányolja, hogy a munkacsoportokban nincsenek közvetlenül választott képviselők,
polgármesterekre és kistérségek vezetőire gondol.
A megyeszékhely meghatározza a megye képességeit és lehetőségeit.
Sajnos tudomásul kell venni, ahogy a prezentációban is elhangzott, hogy gyenge a
megye lobbi-tevékenysége.
A környezeti, a gazdasági, a társadalmi fejlesztési irányok és a lehívott források összefüggését tekintve azt látja, hogy a felmérés nagyon jó dolog, de kell hozzá cselekvési
terv. Erre a területfejlesztési koncepció megfelelő lesz, reméli, annak eleme lesz a
konklúzió levonása. A már szerződéssel lekötött 8000 milliárd forint kétharmadának a
felhasználása még mindig visszavan, a munka dandárja elvégzetlen, azaz a megyei
közgyűlésnek vannak még lehetőségei.
Barkó Béla képviselő: örömmel olvasta a mai ülésre készült helyzetértékelést, mert a
területrendezési terv tavasszal történt módosítása vitájában elhangzottakból sok feladat
beépült az anyagba. Ezek: az M6, M60 utak meghosszabbítása, a Pécs-Pogány
repülőtér fejlesztése, a vasúthálózat fejlesztése, a tömegközlekedési infrastruktúra
fejlesztése - megyén belüli és megyei elérhetőség tekintetében is, utak és járatok
vonatkozásában -, a védett természeti értékek körébe bekerült a Villányi hegység, a
Szabad Vállalkozási Zónák sorába bekerült Pécs és Komló. Véleménye szerint e két
város mellett még Bóly és Mohács városokat is szerepeltetni kellene.
Nemcsak a régión belüli megyékre kellene kitekinteni, hanem a régiókat is hasznos
lehet összevetni egy kimutatásban.
A 2005. év óta több terv készült a megye gazdaságának növekedése, a népesség
stabilizálása érdekében. A terveket nem követte aktivitás, mert a helyzetértékelés
szerint mindkét területen visszaesés tapasztalható. A terv akkor ér valamit, ha nem egy
íróasztal fiókjába kerül. A feladatok mögé nagyon fontos határidőt szabni. Most sem lát
határidőket a jogszabályi kötelezettség idején túl.
Véleménye szerint az egyeztetést, a véleményezést a körjegyzőségek szintjéig kellene
levinni.
Szeretné végre azt is látni, hogy a területfejlesztés milyen konkrét feladatokat jelent a
megye szintjén. Egyelőre terveket és koncepciókat gyártanak, meg kell nézni, hogy a
megyei önkormányzat területfejlesztési szerepe közepette a testület a mai ülésén
milyen horderejű témákat tárgyal. Hathatós feladatok kellenek.
Fuchs Gábor képviselő távozik az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 17 főre
változik.
Keczeli Jenő képviselő: a lobbi-tevékenységgel kapcsolatban elhangzott kritikára
reagálva hangsúlyozza
- a megyék között a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése a legnagyobb,
- az Ormánságban 25 milliárd forint forrás kerül felhasználásra az ott élők javára,
- a Szentlőrinc határában épült cementgyár – attól függetlenül, hogy milyen birtokban
van – adót fizet az önkormányzatnak.
A tervek és azok megvalósulása közt mindig van eltérés. A fejlesztés irányának
meghatározásához tervek kellenek. A megyei önkormányzat a törvény rendelkezése
szerint végre ezzel a feladattal foglalkozhat. A frakcióknak, ellenzékieknek és
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kormánypártinak, tartalmas együttgondolkodásra, együttműködésre kell törekedniük a
megye előrejutása érdekében, még ha nincs is mindig, mindenben teljes egyetértés.
Elkezdődött és folytatódik az útfelújítás az Ormánságban. Egyetértés van abban, hogy
az M60-as utat meg kell építeni Barcsig, és meg kell építeni a 67-es számú utat is; kéri,
a maga lehetőségei és keretei szerint mindenki lobbizzon ezért.
A területfejlesztésbe Pécs Megyei Jogú Várost is be kell vonni, volt idő, amikor a megye
és Pécs külön működött e tekintetben.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök dr. Göndöc András megyei
főjegyzőnek ad szót reflektálásra.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: véleménye szerint a szakmai vélemények sok
tekintetben egyeznek.
A 2014-2020. évek közötti időszakra komplex közútfejlesztési terv készül, melyben
szerepelni fog az M60-as út Verőcéig tartó megépítése és az M6-os út összekötése a
horvátországi A5 autópályával. Így Baranya megye – földrajzi értelemben véve – a
térség központja tud maradni. Ez vonatkozik a vasútfejlesztésre is.
A munkacsoportok a saját területükön irányítják, koordinálják a stratégiai munkát. A
közgyűlés tagjainak módjuk lesz a munkacsoportok ülésén részt venni. A
munkacsoportok operativitását, a munka hatékonyságát rontaná a résztvevők körének
tovább szélesítése. Az anyagok természetesen a közgyűlés, az érintett szervezetek és
a lakosság irányába is el fognak jutni. Adatlap készül, melynek segítségével az
önkormányzatok lehetőségeit, igényeit, projektjeit kívánja felmérni, megismerni a
megye a 2013. évi programlista összeállítása céljából. A stratégia alkotó munka „kapui
még nyitottak”, bármilyen javaslatot szívesen fogad a megye. A direkt programozásra a
2013. évben „kerül pont” azzal, hogy a megyei szinten támogatott programok köre
meghatározásra kerül.
Ladányi Attila képviselő: bízik abban, hogy a munka előre haladtával, amikor a
koncepcióból több részlet fölmutatható, az érdeklődés fokozódni fog. Örül, hogy az
együttműködésre a hajlandóság minden frakció részéről megvan. Köszöni, hogy a
Környezet Munkacsoport üléseit vezetheti. A munkacsoport olyan koncepciót szeretne
kezéből kiadni, ami egy koherens javaslat az épített és a természeti környezet
egységben kezelésére.
A munkacsoport tagjai egyetértenek abban, hogy a jólét és a jól lét között komoly
különbség van, a hangsúlyt a jól létre helyezik.
Cél, hogy a 2014. és a 2020. évek közötti időszak csökkenő támogatása –
Magyarország kb.: 6000 milliárd forinttal számolhat – ellenére a lehető legtöbb forrás
jusson Baranyába, továbbá cél annak leghatékonyabb felhasználása. Ennek érdekében
a Környezet Munkacsoport törekedni fog Pécs város fejlesztési terve és a megye
fejlesztési koncepciója összhangjára. Ehhez a munkához garancia a munkacsoportban
résztvevő szakértők tevékenysége, de a munkában szívesen látná a civil szakmai
képviseletet is.
A jó munka reményében mindenkinek sok sikert kíván.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a közmeghallgatásnak más a
célja, mint hogy a képviselők mondjanak véleményt, de az elhangzottak nagy részével
egyetért. Néhány pontosítást szükségesnek tart elmondani: a megyei jogú város nem
volt része a megyének, mint ahogy most sem; strukturálisan nem lehetett összhang. A
város és a megye kompromisszumokra kényszerültek, így valósultak meg fejlesztések.
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Ezek a fejlesztések nem voltak mindig tökéletesek, erre példaként említi az M6 út
nyomvonalának - nem ideális - kijelölését. Baranya megyének korábban az országgyűlésben a második legnagyobb lobbi-ereje volt.
A közös fellépés értéke abban kell visszaigazolódjon, hogy az elköltött pénzek hatékony
fejlődést segítsenek elő. A fenti példánál maradva, az autópálya forgalma növelhető, ha
kötődik a horvátországi A5 autópályához, illetve van kapcsolódása Barcs irányába. Ez
európai kitekintésben is fontos elérési lehetőséget teremtene, ezért a fejlesztés
prioritást kell kapjon.
A Pécs-Pogány repülőtér működésére muszáj lesz jelentősebb pénzt szánni ahhoz,
hogy Európa észak-nyugati irányából is kapcsolódási pontja legyen a megyének.
Egyelőre helyi támogatás nélkül nem gazdaságos a működés, de idővel önfenntartóvá
tud válni.
A lobbi-erő gyengébb most, s bár értékeli azt a forrást, ami ide került, de a gazdasági
fejlődéshez ennél több kell.
Keczeli Jenő képviselő: hangsúlyozva megismétli, az Ormánságban felhasználható 25
milliárd forint lobbi-tevékenység eredménye; az elmúlt kormányzások alatt ilyenre nem
volt példa. Nem itt tartana a megye, ha korábban ennyi forrás kerül ide.
Dr. Bokor Béla képviselő: nagy lehetőség van a testület előtt. Orientálhatják 7 évre a
megye fejlődésének irányát, egy jó stratégiába beépíthetők azok a programok, amelyek
a megye területi függőségéből, szociális, kulturális, gazdasági helyzetéből következnek.
Fontos, hogy a közgyűlés minden eszközzel segítse a konzultációk társadalmasítását,
serkenteni kell, hogy vélemények fogalmazódjanak meg a fejlesztési elgondolásokról.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök – további szólási igény nem
lévén – a közmeghallgatás résztvevői érdeklődését, közreműködését megköszöni.
2. 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
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolta.
A beszámolóval összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
71/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
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b) a Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak az Alapítvány
és a Pannon Magyar Ház tevékenysége költségeihez, a
Határon Túli Magyarok 20 éves jubileumi fesztiválja
megrendezéséhez 800 ezer forint támogatást nyújt, egyben
felkéri elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. november 30. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. napirendi pont: Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztés az MSZP
frakció vezetőjével egyeztetésre, illetve az ülésen kiosztásra került. Az érintett képviselő az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásába – írásban – beleegyezett.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
72/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési
Koordinációt és Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó
Bizottság tagjának Dr. Szakács László helyére Nagy Attilát
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az ülés elnöke Nagy Attila képviselőnek jó munkát kíván a bizottságban.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati
rendelet, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: a bizottságok a testületnek
változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták az előterjesztést.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a Kormányhivatal részéről
megfogalmazott észrevétel jogilag helyre tette azt a problémát, amit korábban ő is
jelzett. Számára a szemlélet volt igazán érdekes. A szervezet-változással kapcsolatban
a hatástanulmányból azt olvassa ki, hogy a költségek növekedni fognak. Módosítani
lehet a szervezetet, ha több a feladat, de talán lehetne a költségszintet tartani.
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Szőcs Norbert képviselő: a 2. számú melléklet II. fejezete 2. pontja szerinti feladat
felsorolásban véleményezésről, koordinálásról, figyelemmel kísérésről, elősegítésről,
közreműködésről, szakmai segítségről, nyilvántartásról olvas, a döntéshozatalt hiányolja.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja
a
19/2012. (XI. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
73/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítását a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
5. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
A tájékoztatót véleményezte a könyvvizsgáló, továbbá a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság.
Szőcs Norbert képviselő: véleménye szerint az 1.a) melléklet és az 1.b) melléklet
mindösszesen sorainak összesített adatai az 1. melléklet összesített adatával kell,
megegyezzen. Ez összegszerűen nem egyezik, vagy számszaki hiba van, vagy a
táblázatok címében történt elírás. Az 1. melléklet II/2. Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel sorában az előirányzat és a teljesítés százaléka nincs
összhangban.
Az ülés elnöke Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsost, az előterjesztés készítőjét
kéri válaszadásra.
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Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsos: az 1.a) és az 1.b) táblázatok mindösszesen
sorainak összege azért nem egyezik, mert az intézményfinanszírozást az
önkormányzat a kiadási oldalon, a hivatal pedig a bevételi oldalon tartalmazza. A
halmozódásra az 1.b) táblázat lap alján, a megjegyzésben van utalás.
A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel sorában az előirányzat és az abból
teljesítés százaléka valóban téves, azért elnézést kér.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
74/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: a bizottságok a testületnek
változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták az előterjesztést, azt véleményezte a
könyvvizsgáló, továbbá a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.
Szőcs Norbert képviselő: a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének hiányát 109.997 forintban állapítja meg a rendelet-tervezet. Ez a hiány miből
adódik?
Az ülés elnöke Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsost, az előterjesztés készítőjét
kéri válaszadásra.
Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsos: ez az összeg a megyei tartalékra benyújtott
pályázat összegének felel meg.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
pályázat benyújtásáról még tavasszal döntött a testület, a pályázat befogadásra került,
de az elbírálás még folyamatban van.
A képviselők részéről hozzászólás, további kérdés nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a
20/2012. (XI. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.

7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták;
a koncepciót véleményezte a könyvvizsgáló, továbbá a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság;
Szőcs Norbert képviselő: a testület ülésein már sokszor elhangzott, hogy az úgynevezett nagypolitika ne kerüljön a közgyűlés elé, ennek fényében különösen érdekesnek
találja az előterjesztés I./1. „A gazdaságpolitika fő vonásai és az államháztartás várható
alakulása 2013. évben” című fejezetét. Idézi: „Az adó-átalakítások hatására a nettó
keresetek a bruttó átlagkereseteket meghaladó mértékben emelkednek, amely 2013ban a reálbérek emelkedését eredményezi.” Ezt a mondatot „erősnek” találja, ugyanis a
reálbérek számos összetevő – infláció, állami szubvenció szektoronkénti elosztása, a
kereseti határhajlandóság változása – hatására alakulnak még. Az adó, vagy bármilyen
teher csökkentése, különösen nyitott gazdasági modellnél, nem biztos, hogy a várt
reálbér emelkedést fogja eredményezni. A Széll Kálmán Terv hatására tervezett 2,2 %os foglalkoztatottság növekedést azért tartja érdekesnek, mert a NAV azt jelentette,
hogy 300 ezer adózó „tűnt el” a rendszerből. Ez külföldre távozást jelent véleménye
szerint. Az optimista hangvételnek örül, a végrehajtáshoz sok sikert kíván.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az előterjesztés szakmai részéhez nincs észrevétele, de jelzi, frakciójuk nem fogja szavazatával támogatni a koncepció elfogadását. Az anyag költségvetési fordulatot sugall, pedig a helyzet nem olyan
derűs, mint amilyen az előterjesztésből kiolvasható, az optimizmust elképesztőnek
nevezi.
A munka törvénykönyve módosításával kapcsolatban megjegyzi, az egy munkás és
alkalmazott nyúzó törvény volt, annak módosítását bármilyen szempontból előtérbe
helyezni nonszensz.
A 2013. évi államháztartási célok és keretek között olvasható, hogy Magyarország
gazdasági fejlettsége közelítsen az Európai Unió átlagához. Hiányolja az „arra
törekszik” szövegkörnyezetet.
A füllentések kora lejárt, bizonyos szervezett agymosásnak pedig nem lenne helye
hivatalos iratokban. A felvezető szöveg a valóságnak ellent mond; ezek leírására nem
lenne szabad utasítani az előterjesztések készítőit.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, további hozzászólás
nem hangzik el.
Nagy Attila közgyűlési tag távozik az ülésről, a jelenlevő képviselők száma 16 főre
változik.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
75/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi
költségvetés elkészítése során
1. célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és pénzügyi lehetőségtől függő tervezését;
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 feladatrendszerhez kapcsolódó költségvetési keretek meghatározása.
c) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges előirányzatok biztosítása.
d) A közgyűlés működéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása.
e) Az önkormányzat hivatala személyi és dologi előirányzatainak felülvizsgálata a hatékony működés érdekében.
3. költségvetési lehetőségei szerint támogatást biztosít a területi
nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához, továbbra
is segíti szakmai feladataik, célkitűzéseik, tervezett tevékenységeik megvalósítását.
Határidő: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. napirendi pont: A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. támogatási
szerződése, 2013. évi üzleti terve
Előadó: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Barkó Béla képviselő: a szerződés szerint 17 millió forintot ad az önkormányzat a Kftnek. A szervezet nevéből arra lehetne következtetni, hogy megyei fejlesztéssel foglalkozik majd a társaság. Az üzleti tervben a tevékenysége körében többek között a
következők olvashatók: vagyonkezelés, kommunikáció, humán kutatás, fejlesztés, piacés közvélemény kutatás. Mire fog fordítódni a 17 millió forint? Mit takar a 14 millió forint
értékű alvállalkozói szerződés, a 600 ezer forint rezsiköltség?
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: reméli, a működés már néhány hónap múlva
igazolni fogja, hogy ez a társaság a megye fejlődését szolgálja. A Kft. a megyei
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önkormányzat által megalkotandó és a munkacsoportok által kijelölt stratégiai irányok
mentén kidolgozza, illetve kidolgoztatja a megvalósíthatóságot és illeszthetőséget a
megyei koncepcióhoz. A stratégiaalkotó munka mentén ki fog derülni, hogy a munkacsoportok milyen tématerületeket dolgoztatnak ki a társasággal, illetve a társaság
útján. Így fogja segíteni és szolgálni az önkormányzat munkáját ez a szervezet. A 17
millió forintot működési támogatásként biztosítja az önkormányzat, ez a költségvetésben áthúzódó költségként jelenik meg, ezt az összeget nem kell visszautalni a
központi költségvetésbe.
Az induló üzleti tervbe alvállalkozókat kell beállítani, mert nem cél egy földuzzasztott
apparátus kialakítása, cél az alacsony menedzsment költségekkel történő működés.
Barkó Béla képviselő: kettőséget vél az önkormányzat munkáját és a Kft. tevékenységét illetően, ugyanazokat a feladatokat végzi az önkormányzat is és a Kft. is.
Ismételten kérdezi, milyen alvállalkozói szerződések köttetnek, mit takar a 600 ezer
forint rezsiköltség?
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a munkacsoportok meghatározzák azokat az
irányokat, illetve koordinálják azt a munkát, amit a stratégiaalkotó feladatok kapcsán a
megyének meg kell tennie. A koncepció lezárása, elkészítése nem zárja le azt a
területfejlesztési feladatsort, amit a megyének el kell látnia. Ez a folyamat megalapozza
azt a programalkotó munkát, amiben a konkrét fejlesztési irányokat, célokat kell
meghatározni. A Kft. munkája lesz ezeket projektté alakítani. A hivatal nem rendelkezik
olyan szakemberekkel, olyan tudós emberekkel, akik ezeket a stratégiai irányokat a
saját rálátásukkal, szakmai tudásukkal ki tudnák egészíteni. A jövő évi feladat, a területi
programok kidolgozása során fogják a szakemberek a megyei önkormányzat, a
munkacsoportok, valamint a bizottságok munkáját segíteni.
Ladányi Attila képviselő: kiadási oldalon a 7. pontban miként szerepelhet nyereség?;
bevételi oldalon mit takar az értékesítés árbevétele, és mit a pénzügyi műveletek
bevétele?
Az ülés elnöke válaszadásra dr. Tótsimon Péternek, a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Kft. ügyvezetőjének ad szót.
Dr. Tótsimon Péter, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. ügyvezetője: a mérlegegyensúly miatt kellett nyereséget beállítani, továbbá, hogy a következő években a
Kft. tudjon pályázatokban részt venni. Veszteséges tevékenységet folytató szervezet
nem minden pályázatban vehet részt. Rezsiköltséget azért kellett betervezni, mert a
megyei önkormányzat állami tulajdonban levő ingatlanban van elhelyezve, s nem tudni
még pontosan, milyen módon kerül rendezésre az irodák és az infrastruktúra
használata. Ez a keretösszeg ezt a célt szolgálja, természetesen azon lesznek, hogy
minél olcsóbban és gazdaságosabban működjenek.
Értékesítési árbevétele saját szervezésű konferenciákból, fórumokból lehet a kft-nek.
Kamatbevétele pénzügyi műveletekből keletkezhet a társaságnak, hisz az átvett
pénzeszköz – támogatás – nem azonnal, hanem fokozatosan kerül felhasználásra,
tehát egy része leköthető.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: tájékoztatja képviselőtársait
arról, hogy Felügyelő Bizottságot állított föl az önkormányzat, tagjai az ilyen és ehhez
hasonló kérdéseket felteszik majd a Kft. működése kapcsán.
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Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: egyetért a Főjegyző Úr által
elmondottakkal és az előterjesztésben foglaltakkal, mert jelen pillanatban nincs szakmai
képessége és kapacitása az önkormányzatnak ezen feladatok ellátására. Ezért kell a
Kft., a társaság pedig alvállalkozókat fog igénybe venni. Ez a megoldás most támogatható, de hosszú távon nem jó ez az út. Az önkormányzat jogelődjénél presztízs volt
dolgozni, kiváló szakemberek voltak az apparátusban, az ilyen munkákat nem kellett
kiadni.
Az ülés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
76/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy
az Önkormányzat 17.100.000 Ft. támogatást biztosít a
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű
Társaság (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) részére, a határozat
melléklete szerinti támogatási szerződés alapján.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.
Határidő: 2013. december 31. (az üzleti terv végrehajtására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont: A Baranya Megyei területfejlesztési koncepció helyzet-feltáró–
értékelő dokumentumának elfogadása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
77/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció előkészítő fázisának keretében elkészült helyzetfeltáró-értékelő vizsgálatot, illetve doku-
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mentumot megismerte és megállapítja, hogy a munkarész
megfelel a további tervezés alapjául.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyzetfeltáróértékelő dokumentáció részét képező Partnerségi tervet elfogadja és megállapítja, hogy annak időarányos végrehajtása
megtörtént.
3. A közgyűlés felkéri elnökét a széleskörű egyeztetési eljárás
lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásra kerülő munkarészeit
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a „Nemzeti Fejlesztés 2020” című dokumentum egyeztetési anyaga az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
javaslatok figyelembevételével megfelelő alapot biztosít az
Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció továbbtervezéséhez.
10. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi
munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
78/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §
(1) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől
eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást
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javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén
folytatólagos ülést hívjon össze.
Határidő: 2012. december 14. (a közlésre), egyebekben a
munkaterv szerint
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
11. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
terve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az ülés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
79/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat
1. számú és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2013. december 31. (az ellenőrzési terv végrehajtására)
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
12. 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, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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80/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Drávasztára Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból 2.437.953,- Ft támogatásban részesített „Vendégszoba és kiszolgáló létesítmény kialakítása” című,
020002107L számú támogatási szerződésben foglalt működtetési kötelezettségének felfüggesztéséhez, a kötelezettségvállalás időtartamának módosításához az alábbiak szerint:
Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében felújított ingatlanon
jelenleg Európai Uniós forrásból felújítást végeznek, a jelenleg
is folyó munkálatok (tető és nyílászáró csere) miatt a vendégszoba és a kiszolgáló létesítmények nem működnek, így a
Kedvezményezett a támogatási szerződésből eredő működtetési és szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget
tenni.
A Közgyűlés hozzájárul az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
35/2012. (III. 9) Korm. rendelet 15. § alapján a működtetési
kötelezettség felfüggesztéséhez 2012. augusztus hónaptól 24
hónapos időtartamra. Ezzel együtt a kötelezettségvállalás
időtartama 2015. június 28 helyett, 2017. június 28-ig tart.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Szederkény Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 6.700.000,- Ft támogatásban részesített „Önkormányzati épület felújítása” című, 020007109K számú támogatási szerződés keretében felújított ingatlan funkciójának megváltozásához, valamint bérbeadásához az alábbiak szerint:
Az ingatlan vendégház funkció helyett bérlakásként üzemel,
így a Közgyűlés 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. § alapján hozzájárul annak bérbeadásához azzal, hogy a fenti
szerződésből eredő fenntartási, működtetési, szolgáltatásnyújtási kötelezettségeket továbbra is a Támogatott teljesíti.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Ózdfalu Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból
1.857.000,- Ft támogatásban részesített „Kerítés építés” című,
020003807L számú támogatási szerződés műszaki tartalom
módosításához az alábbiak szerint:
Tervezett műszaki tartalom
850 db kerítésléc
1700 db csavar
1 db kilincs
---

Megvalósult műszaki
tartalom
568 db kerítésléc
1136 db csavar
2 db kilincs
2 db kertajtó

A pályázat összköltsége változatlan, a módosítással a projekt
célja nem sérül.
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4. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
13. 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, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
A képviselők részéről az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
81/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő 1-3. alszámokkal jelzett
beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (2. számú melléklet) szereplő 1-22. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.
(III. 9.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja.
3. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
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14. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az ülés elnöke - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
82/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. jelen határozat mellékletében szereplő 1-347. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, tekintettel az egyes területfejlesztési és
önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási
előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
35/2012. (III. 9.) Korm. rendeletben foglaltakra;
2. továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. december 04. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
15. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
83/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. mint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja,
hozzájárul a 2004. évi TEKI előirányzatból támogatásban
részesített Bezedek Község Önkormányzata (továbbiakban:
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önkormányzat) „Nemzetiségi klub kialakítása I. ütem”
(020000504K sz.) és „Nemzetiségi klub kialakítása II. ütem”
(020020005K sz.) tárgyú pályázatait érintő épület térítésmentes vagyonátadásához és a pályázataiban lévő szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átadásához;
2. továbbá hozzájárul az önkormányzat 020000504K sz.
„Nemzetiségi klub kialakítása I. ütem”, tárgyú, illetve
020020005K sz. „Nemzetiségi klub kialakítása II. ütem” tárgyú
pályázatai vonatkozásában a támogatási szerződések lezárásához;
3. felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetett, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. december 4. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
16. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, ülést vezető elnök: az előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, a testületnek tárgyalásra javasolták.
Kiegészítése az előterjesztés határozati javaslata II. pontjához:
- a kamat összege a visszavonás napjáig: 2.660.055 Ft,
- a napi kamat összege: 534 Ft.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
84/2012. (XI. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2012. (IX.
26.) Kgy. határozatával visszavonta Magyaregregy Község
Önkormányzata 2002. évi CÉDE előirányzatból „Óvoda fűtéskorszerűsítése” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt
támogatását a 020000602D számú támogatási szerződés 7./d)
pontjának megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.
a)

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2012. szeptember 26.,
- tőke összege: 1.500.000 Ft,
- kamat összege a visszavonás napjáig: 1.955.342 Ft,
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- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 534 Ft;
b)

a 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (8) bekezdése
értelmében hozzájárul a visszavont támogatás 36 egyenlő részletben való teljesítéséhez;

c)

a közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. december 4. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Hásságy Község Önkormányzata 2003. évi TEKI előirányzatból „Önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítása faluház
kialakítása céljából” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt
támogatását a 020001903K számú támogatási szerződés 7/d.)
pontjának megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az
egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és
területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6)
bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, az Áht. 64/B. §
(2) bekezdésében rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20
munkanapon belül, a 10032000-01850633-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.
a)

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2012. november 29.,
- tőke összege: 2.500.000 Ft,
- kamat összege a visszavonás napjáig: 2.660.055 Ft,
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a
2003.11.27-én felvett 1.500.000 Ft-ra 493,15 Ft/nap és
a 2004.04.09-én felvett 1.000.000 Ft-ra 328,77 Ft/nap;

b)

a közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. december 4. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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17. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Szőcs Norbert képviselő: kéri a Területi Választási Bizottság tagjainak névsorát.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: a kérés teljesítésének nem látja
akadályát. Megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai együttműködését,
jelzi, december harmadik hetében soron kívüli ülés összehívása válhat szükségessé;
az ülést bezárja.
Kmf.

Pohl Marietta
a közgyűlés alelnöke
az ülés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

