Szám: 50-24/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. október 25-én 10.00
órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Tiffán Zsolt, 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, Miklós József, Prettl János,
Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Mester László, Pávkovics Gábor, dr. Szakács László közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei aljegyző, Dakos József r. dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya, Hajgató Zoltán pénzügyőr ezredes, a Dél-dunántúli
Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság regionális főigazgatója, Szűcs Edit, a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete megyei igazgatója, a megyei önkormányzat hivatalának
dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés
soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 16 fő megyei képviselő jelen van.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük, javaslatuk a meghívó szerinti napirendi javaslathoz.
Dr. Gulyás Emil képviselő: célszerűnek tartja, hogy a 3. a) és b) napirendi pontok
tárgyában készült előterjesztéseket – azok tartalmi összefüggésére figyelemmel –
együtt tárgyalja meg a testület, de azokról természetesen külön-külön szavazzon.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztések a napirendi javaslatban is egy
pontot képeznek.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről javaslat, kérdés, további
észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. Tájékoztató Baranya megye közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dakos József r. dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. a) A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. alapítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba sorolására
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi kiírásához
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozással
bejelenti, a 3. napirendi pont tárgyalása idejére zárt ülést rendel el.
A közgyűlés elnöke a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezése szerint – lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó pártok és szervezet
képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak, vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő kérdésekről.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a demokráciát felemlítve szól
arról, hogy a sajtóban folyamatosan olvasható, ezrek, tízezrek távoznak az országból
Nyugat-Európába. Egy felmérés szerint a lakosság ötöde tervezi az elköltözést.
Szükséges lenne elemezni, tisztázni az okokat, az ellentmondásokat. Meg kellene
magyarázni, miért megy valaki egy „tündérországból” a „hanyatló” nyugatra. Nem a
legjelentősebb gazdasági okokra gondol. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a
demokrácia visszaállításához nem kell pénz és sok idő sem. A kétharmados hatalmi
arrogancia visszafogása, a politikai ellenfelek tisztelete segítene ezen az ügyön.
Hatalmas probléma ez a megyében is. A maga helyén mindenkinek segítenie kellene.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri képviselőtársait a napirend előtti felszólalások 2
perces időkeretének tartására.
A napirend tárgyalása előtt a közgyűlést alkotó pártok és szervezet képviselői részéről
további szólásra nincs igény.
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

Tájékoztató Baranya megye közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dakos József r. dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Dakos József rendőr dandártábornok urat,
Baranya megye rendőr-főkapitányát, a napirendi pont előadóját, aki képviselői kérésre
ad tájékoztatást a megye közbiztonsági helyzetéről. Átadja a szót a napirendi pont
előadójának.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: a megye
közbiztonsági helyzetéről, kiemelten a személy elleni bűncselekmények alakulásáról
készült az írásba foglalt tájékoztató. Ezt kiegészíti azzal, hogy sajnálatos, de október 5én Pécsen újabb emberéletet követelő bűncselekményre került sor; az elkövetőt október
12-én elfogták. Az ülésen jelen van Korontos Zoltán rendőr ezredes, a Pécsi
Rendőrkapitányság vezetője, valamint Dobó Ferenc ezredes rendészeti igazgató,
kérdéssel hozzájuk is fordulhatnak a képviselők.
Szőcs Norbert képviselő: Bándy Kata gyilkossági ügyének vizsgálata lezárult?
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: a szakértői
vélemény megérkezését követően az ügy lezárásra, vádképes állapotba kerül. Amit az
ügyben eddig tényként közöltek, azok megerősítésre kerültek a nyomozati munka során.
Szőcs Norbert képviselő: az említett gyilkossági ügyben felmerült-e rendőri szál
elkövetőként a nyomozás során?
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: nem érti a
kérdést.
Szőcs Norbert képviselő: köszöni a választ.
Barkó Béla képviselő: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, milyen intézkedéseket
tett/tesz a rendőrség a halálos kimenetelű bűncselekmények megelőzése, a közbiztonság jobb megítélése érdekében.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: a
tájékoztató az elmúlt tíz év emberölési adatait tartalmazza. Évente jellemzően 11-13
emberölésre került sor, ebben az évben 9, de volt év, amikor 25 ilyen bűncselekmény
történt. A rendőrségi munka vonatkozásában azt tartja fontosnak, hogy az elkövetőket –
már évek óta – egy héten belül elfogják. Kritika ezért nem érheti a rendőrséget. A
közrend és a közbiztonság nem rendőrségi szolgáltatás, hanem közös társadalmi
termék. Mindenki, akinek a biztonsági dimenzióban szerepe van, teszi a dolgát. Az
életellenes cselekmények megelőzésével mindig kiemelten foglalkoznak.
Barkó Béla képviselő: köszöni a választ; a kérdés nem számonkérő volt. Kérdezi, hol
tart a Daflics ezredes ügy.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: büntető
eljárás folyik Bagó Ferenccel szemben közrendvédelmi tevékenység jogosulatlan
végzése miatt, továbbá ellene 3 szabálysértési eljárás is folyamatban van. Baranyában
Bagó Ferenc legitim tevékenysége nem volt tetten érhető.
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Keczeli Jenő képviselő: véleménye szerint társadalmi problémáról van szó, amikor az
emberek olyat cselekszenek, amelyet nem az értékrend diktál. A tájékoztató alapos,
kellően részletes. Az ország sok megyéjében rendőrfőkapitányt váltottak, Baranyában
az eredményes, jól végzett munka miatt erre nem került sor, ehhez gratulál. A
felderítettségi mutatók, a gyorsasági mutatók elismerésre méltók, jó úton jár a megyei
rendőrkapitányság; a további munkához minden dolgozónak sok sikert kíván.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: egyetért azzal, hogy a bűnözés
társadalmi jelenség, nem a rendőrség csinálja, a rendőrség harcol ellene. Véleménye
szerint a büntetés elkerülhetetlensége a legfontosabb visszatartó erő. Az emberölés, a
legsúlyosabb bűncselekmény felderítésében a rendőrség kiváló munkát végzett, mert
minden bűncselekményt felderített, ezért köszönet és elismerés illeti a rendőrség
valamennyi munkatársát.
Kovács István képviselő: a Baranya megyei romák nevében köszönetet mond a
kiemelkedő rendőrségi tevékenységért. Lakóhelyén, Mohácson a romák is és a többségi
társadalom is biztonságban érzik magukat, ezért köszönetét fejezi ki és további jó
munkát kíván.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya: az elismerő
szavakat, továbbá a megyei önkormányzat segítségét megköszöni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni a tájékoztatást, a kérdésekre adott
válaszokat; a rendőrség állományának további eredményes munkát kíván.
2. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint; az előterjesztést véleményezte a
könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták az előterjesztést.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett megalkotja a
17/2012. (X. ..) 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 – utalva az ülés napirendjének meghatározásakor a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó bejelentésére – kéri a következő napirendi pont tárgyában nem
érintett résztvevőket, várakozzanak az előtérben, továbbá az informatikus munkatársakat
a zárt ülés feltételeinek megteremtésére.
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Zárt ülés
A zárt ülésről az 50-25/2012. számú jegyzőkönyv készül.
Nyilvános ülés
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a Baranya
Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012.
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja a
18/2012. (X. ..) 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.
A közgyűlés elnöke kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot:
68/2012. (X. 25.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy
megalapítja a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságot (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
A gazdasági társaság törzstőkéje: 500.000.- Ft
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
a) ügyvezetőjének 2013. január 31-ig dr. Tótsimon Péter (szül. hely,
idő: Pécs, 1959. március 24, an.: Rom Márta, cím: 7634 Pécs,
Pázmány Péter u. 11.) jelöli ki.
b) Felügyelő Bizottságába 2017. október 25-ig az alábbi
személyeket jelöli ki:
- Keczeli Jenő (szül. hely, idő: Pécs, 1961. június 14., an.:
Orbán Teréz, cím: 7940 Szentlőrinc, Virág u. 20.)
- Salamon Balázs (szül. hely, idő: Pécs, 1974. július 26., an.:
Bakó Éva, Anna, cím: 7627 Pécs, Puskin tér 16.)
- Bánkúti Ferenc (szül. hely, idő: Pécs, 1948. december 09.,
an.: Kovács Anna Mária, cím: 7762 Pécsudvard,
Felszabadulás u. 76/A.)
- Fuchs Gábor (szül. hely, idő: Pécs, 1974. november 9., an.:
Kaponya Anna, cím: 7635 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 28.)
- Sarosác Gyula (szül. hely, idő: Pécs, 1966. május 24., an.:
Gócza Ilona, cím: 7761 Kozármisleny, Gárdonyi G. u. 39.)
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3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát,
valamint a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. napirendi pont: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba
sorolására
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: örömmel vette és támogatja az
előterjesztést, mely által területfejlesztéssel foglalkozhat a testület. Reméli, újabb és
újabb ilyen feladat kerül a közgyűlés elé, továbbá, hogy a megye gazdasági fejlődését
elősegítő döntéseket hozhatnak, indukálhatnak.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: különös jelentősége van ennek a besorolásnak,
hiszen szükséges, hogy Baranya ezen a vízi hálózaton a közlekedésben megfelelő
rangot kapjon. Kéri képviselőtársait, hogy politikai hovatartozástól függetlenül minden
ilyen kezdeményezést támogassanak.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
69/2012. (X. 25.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a következő javaslattal forduljon a közlekedésért felelős miniszterhez:
Hazánk a tagállami közlekedési miniszterek fórumán kezdeményezze, hogy a transzeurópai közlekedési folyosók bel-vízi/folyami
törzshálózatba tartozó Dunán - Csepel mellett - Magyarországnak
további legalább két kikötője
a felső dunai szakaszon található Győr-gönyűi kikötő,
valamint
az alsó dunai szakaszon található Mohácsi kikötő
kapjon TEN-T törzshálózati besorolást.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyben megbízza
elnökét, hogy a közgyűlés jelen döntéséről tájékoztassa a GyőrMoson-Sopron, Bács-Kiskun, Pest, Tolna és Fejér megyei közgyűlések elnökeit.
Határidő: 2012. november 1. (a tájékoztatásra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi kiírásához
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
70/2012. (X. 25.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy
az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, egyben
felkéri elnökét a jelen határozat mellékletét képező tartalmú
Megállapodás aláírására.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri továbbá
elnökét, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése során az 1. pontban meghatározott ösztöndíjhoz szükséges
fedezet biztosítását vegye figyelembe.
Határidő: 2012. október 26. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott megállapodás mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
6. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai
együttműködését, jelzi, a munkaterv szerint november 22-én tartja következő ülését a
testület. A soron kívüli ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

