Szám: 50-21/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. szeptember 26án 14.00 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. 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:

dr. Szakács László közgyűlési tag.

Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Farkas Anett megyei
aljegyző, Takáts Gyula, Villány város polgármestere, a megyei
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 18 fő megyei
képviselő jelen van.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük,
javaslatuk a meghívó szerinti napirendi javaslathoz.
Szőcs Norbert képviselő: az 5. és a 6. napirendi ponthoz az előterjesztéseket a
tegnapi bizottsági ülésen kapták meg a képviselők. Fontos-e, hogy megtárgyalja
azokat ma a testület?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: mindkét előterjesztést megtárgyalták és a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolták a bizottságok, azok testület által történő
megtárgyalása ma fontos.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről javaslat, észrevétel,
további kérdés nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 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. Tag delegálása a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.
20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetértékelő munkarészének tervezetéről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. 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
9. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. Együttműködési keretmegállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a
Verőce-Drávamente Zsupánság között
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
13. Interpellációk, bejelentések
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.
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Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a sajtóból és a személyes
tapasztalás útján arról szereztek tudomást, hogy a korábban önkormányzat által
fenntartott intézmények működésében problémák merültek föl az elmúlt időszakban.
Bizonyos felelőséget a továbbiakban is érezni kell ezen intézmények irányába, ezért
javasolják, hogy az intézményvezetőktől az új működési rend tapasztalatairól, a
működési sikerekről és nehézségekről kérjen az önkormányzat tájékoztatást.
Kíváncsiak lennének a szolgáltatásokat igénybevevők véleményére is, az oktatás, a
kultúra, a szociális ellátás, az egészségügy, a gyermekvédelem tekintetében.
Véleménye szerint a tájékoztató anyag a jövő év elejére elkészülhetne.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri képviselőtársát, foglalják írásba a frakció
kérdéseit, ígéri, azt eljuttatja a Kormányhivatalba és azokhoz a szervezetekhez, akik
az intézmények mögött állnak, a beérkező tájékoztatást pedig megosztja a testülettel.
Barkó Béla képviselő: örömmel olvasta a nyáron az önkormányzat által támogatott
sajtó oldalán, hogy szépül a megye. Szomorúan tapasztalják a képviselők, hogy a
közgyűlés elnökén és alelnökén kívül másnak nincs lehetősége megszólalni ebben a
lapban. Arról olvasott, hogy ütemesen, dinamikusan fejlődik a megye, az Ormánság
az Ős-Dráva program kapcsán. Már kezdeményezte, hogy a programról kapjon
bővebb ismertetőt a testület. Jó lenne, ha a képviselők elmondhatnák véleményüket
a programmal kapcsolatban, lehet, elhangzana egy-két megfontolandó ötlet.
Kérte már, most megismétli, tárják a testület elé a külsős megbízási szerződéseket.
Több sajnálatos, tragikus esemény is történt a nyáron a megyében, most bizonyos
Daflics ezredes is szolgál ilyen eseményekkel, hírekkel. Kéri a JOBBIK frakció
nevében egy vizsgáló bizottság felállítását, amely fényt deríthetne arra, milyen
kapcsolat van Daflics ezredes és a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a megyei
napilapban megjelent fényképen szereplő megyei képviselő között.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy a mai
ülésen kézhez kapnak a képviselők egy 2012. október 12-ére szóló meghívót. Ezen
nap programján szerepel az Ős-Dráva program helyszíneinek bejárása az Ormánságban, valamint a Programiroda és a közfoglalkoztatási program bemutatása.
Természetesen sor kerülhet majd területfejlesztéssel kapcsolatos egyéb feladatok
megvitatására is.
A másik két felvetett téma vonatkozásában kéri képviselőtársát, hogy kérdéseit
írásba jutassa el hozzá.
A napirend tárgyalása előtt a közgyűlést alkotó pártok és szervezet képviselői
részéről további szólásra nincs igény.

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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolta; a bizottsági ülésen elhangzott ész-
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revételre figyelemmel az előterjesztéshez módosított 3. számú melléklet készült és
került kiosztásra. Szóbeli kiegészítése az előterjesztés „A bizottságok tevékenysége” című fejezetéhez: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták, illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
Felidézi, hogy a testület júniusi ülésén Ladányi Attila képviselő az uránbányászat
újraindításával kapcsolatban tett fel kérdést. Tájékoztatja képviselőtársát, hogy felvette a kapcsolatot a kitermelés újraindítása kérdésével foglalkozó szakemberekkel,
akik ígéretet tettek arra, hogy a témáról aktuális időben akár személyesen tájékoztatják a testületet egy ülés alkalmával.
Ugyancsak a legutóbbi ülésen kért Szőcs Norbert képviselő a sérült útszakaszok
javításának módjára vonatkozó kérdéseire választ. Kérdéseit a MAGYARKÖZÚT
Nonprofit Zártkörű Rt. Baranya Megyei Igazgatóságának továbbította a hivatal,
képviselő úr írásban kapott választ.
Tájékoztató tartására kérte fel dr. Budai Gyula urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkárát, továbbá Dakos József rendőr dandártábornok urat, Baranya megye
rendőr-főkapitányát. Hivatali elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak jelen lenni,
tájékoztatójukra a közgyűlés következő ülésén kerülhet sor.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a kormány július 17-én kormányhatározatban 25 milliárd forint forrást biztosított az Ős-Dráva programra. A felhasználásra
két ütemben nyílik lehetőség, 12,5 milliárd forint a 2014. évig, a forrás másik fele
pedig 2014 és 2020 évek között használható fel. Az említett, október 12-i ormánsági
látogatás alkalmával kapnak részletes tájékoztatást a képviselők a folyamatban levő
projektek pályázati szakaszairól, illetve a további projektek tervezési helyzetéről. Az
elmúlt héten a kormány ülésén vett részt és ott adott tájékoztatást a program
jelenlegi állásáról és további fázisairól, és elmondta azt is, hogy a megyei testület
egyhangúlag áll a program mögött.
A beszámoló mellékletében adott tájékoztatást a horvátországi szomszédos megyék
vezetőivel tartott találkozóról. Szeptember elején tárgyalt Verőce-Drávamente megye
zsupánjával, s holnap egy nem hivatalos tárgyalás keretében folytatják a
párbeszédet. Az egyik legfontosabb programelemnek tekinti - a horvátok uniós
csatlakozási folyamatára figyelemmel és egy intenzívebb közlekedés elérése céljából
- Vejti térségében a drávai kompátkelés újraindítását. A kormánynál e kezdeményezés sikerre talált. A kompközlekedés lehetőségének technikai megvalósításán túl határállomásokat is kell majd létesíteni. Verőce mindehhez partner,
mindkét fél bízik az átkelési lehetőség jövő évi indításában.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a 71/2011. (VI. 16.) Kgy.
határozat végrehajtása tekintetében – az érintett ingatlanok értékesítése
vonatkozásában – frakciójuk nem érzi kellő mélységűnek az értékmeghatározásokat,
ezért a beszámolót szavazatukkal nem fogják támogatni.
Üdvözlik és maximálisan egyetértenek azzal, hogy a közvetlen határszomszéd
horváth megyékkel jó kapcsolatot kell építeni, ápolni. A kapcsolatok intenzívebbé
tétele az Ős-Dráva programhoz való kapcsolódás által mindenképpen hasznos, a
programból adódható, esetleges ellentmondások is kiküszöbölhetők.
Szőcs Norbert képviselő: az ingatlanértékesítésekkel foglalkozó említett határozat
kapcsán kifejti, a Pécs, Király utcai és a Balatonlelle 3193/B/15 hrsz-ú ingatlan eladá-
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si árát alacsonynak találja, ezért kéri a tárgyban keletkezett iratokat, az ingatlanforgalmi értékbecslést.
Kérdezi, a megyejárás augusztus 13-i bólyi programja, miként alakult?
Dr. Kőhalmi László képviselő, a volt Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 2011
augusztusában a bizottság a közgyűléstől átruházott hatáskörében tárgyalt és
döntött ingatlanértékesítésről. A bizottság kellő mélységben foglalkozott a döntés
előkészítésével.
Pávkovics Gábor képviselő, a volt Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke: a
bizottság a szokásos rend szerint járt el; miután a közgyűlés értékesítésre kijelölte az
ingatlanokat, a minimumár megjelölésre került, elkészültek az értékbecslések,
pályáztatás történt, beérkeztek az ajánlatok, majd szerződéskötésre került sor. Senki
ne gondoljon vízparti villákra, itt 20-24 m²-es függőfolyosós, felújításra szoruló
társasházi lakásokról van szó. Az ingatlanok az aktuális, reális piaci árértéken
kerültek értékesítésre.
Fuchs Gábor képviselő: a közgyűlés elnöke által megosztott információkat
megköszöni. Az Ős-Dráva programot a testület minden tagja támogatja; a
nyilvánosságtól nem kell félni, a bevonandók körét szélesíteni kell, ez is a siker egyik
záloga lehet. Az ellenzéki pártok is igénylik az információt; nagyon szép gesztusnak
tartja a jelzett októberi tájékoztatást szolgáló testületi programot, reméli, hogy az
együttműködés az Ormánság felemelkedését fogja szolgálni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a megyejárás nem kötelező, hanem saját
elhatározású feladat. Bólyban érdektelenség miatt elhalasztásra került a program, a
megjelentek meghívást kaptak a mohácsi konzultációra. Hangsúlyozza, nem egyszeri alkalomról van szó, valószínű, még ebben az évben megismétlik a megyejárást
ezeken a helyszíneken; a kezdeményezés egyébként sikeresnek bizonyult.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a szóbeli kiegészítésre figyelemmel a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
57/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
A közgyűlés elnöke az október 12-ére szóló meghívó kiosztásával párhuzamosan szóban
is ismerteti a programot.
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2. napirendi pont: Tag delegálása a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták.
Pohl Marietta alelnök asszony delegálására a Területfejlesztési Koordinációt és
Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó Bizottság javaslatára figyelemmel tesz
javaslatot; az előterjesztést a bizottságok a testületnek változatlan tartalommal
elfogadásra javasolták. Alelnök Asszony írásban úgy nyilatkozott, hogy a nyilvános
tárgyalásba beleegyezik.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: frakciójuk tagjai úgy gondolják,
a demokratikus működéshez hozzátartozna a személyes, de legalább telefonon
történő egyeztetés a testületben működő frakciók és képviselőcsoport vezetőivel. Ezt
már többször szóvá tette korábban is. Nem a személy ellen, hanem az eljárási mód
miatt tartózkodni fognak a szavazás során.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
58/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012.
szeptember 30-ig megalakítandó Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottságba Pohl Mariettát, a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnökét delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: Alelnök Asszonynak jó munkát kívánunk a Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottságban.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, s a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a javasolt törlések
esetlegesnek tűnnek számára, az eljárás módját kifogásolja. A megyei önkormányzatok háttérbeszorítását érzi, a jelentéktelenítés sorába tartozónak tekinti, hogy ilyen
nagyon általános feladataik sem lehetnek a megyei testületeknek. Tudomásul veszik
a szándékot, de jelzik nemtetszésüket.
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Szőcs Norbert képviselő: a változtatások után a közgyűlés elnöke lesz a
munkáltatója a főjegyzőnek?
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: tartalmilag az önkormányzat feladatainak és a
hatályos jogszabályoknak megfelel ezzel a módosítással az alapító okirat.
Az önkormányzati törvény alapjaiban változtatja meg az önkormányzatok működését,
ennek egyik részeleme, hogy a képviselőtestület hatásköréből 2013. január 1-jével
kikerülnek a jegyző személyével összefüggő döntéshozatalok, a polgármesterek
kapják meg a feladatot.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
59/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a)
számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az 1.
b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító
okiratát;
2. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fent megjelölt okiratokat a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának küldje meg;
Határidő: 2012. október 4.
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
3. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a változások átvezetéséről
szóló határozat megérkezését követően a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét módosítsa.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
4. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a módosított előterjesztést a bizottságok
megtárgyalták, illetve véleményezte az előterjesztést a könyvvizsgáló, valamint a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.
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Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a tájékoztató az egyik
legfajsúlyosabb napirendi pontja a mai ülésnek. Hipotetikus kérdésként teszi fel: mi
lenne, ha a közgyűlés ezt a tájékoztatót nem fogadná el. Ez persze nem fordulhat
elő, hiszen többségben vannak a Fidesz frakció képviselői. A kérdés az előterjesztés
elkészültének körülményei, időpontja, a módosítás időpontja miatt fogalmazódott
benne. A testület tagjai az első tájékoztatást szeptember 15-én kapta. Mindez
nevezhető formális kérdésnek, de tartalmilag is problémát lát, ami az önkormányzati
rendszer megváltoztatásával kapcsolatos. Az antidemokratikus irányvonal
eredménye az, hogy a megyei önkormányzat féléves beszámolóját egy hivatal
hagyja jóvá. Ez megdöbbenti, bár tudja, ez beleillik abba a vonalba, ami mostanában
történik, de ezt nem helyesli. Az egész ügyet, hogy az előkészítés során hibázott
valaki, nem „verné” a pénzügyes kollégák nyakába, a problémát abban látja, hogy a
jogszabálycsomag a megyei önkormányzati feladatok átcsoportosításával
kapcsolatban egy átláthatatlan káoszt teremtett. Tehát nem csodálkozik azon, hogy
ez a beszámoló elsőre nem sikerült. Akik a jelenlegi hivatal létrehozásában
közreműködtek elgondolkodhatnának, hogy ennek a rendkívül nehéz feladatnak a
megoldásához biztosítottak-e a személyi feltételek. A jelenlegi helyzetet
megalázónak nevezi.
Keczeli Jenő képviselő: a tájékoztató számszakilag jó, a hivatal helyesen járt el;
hangsúlyozza, ez egy tájékoztató a képviselőtestület részére az önkormányzat
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. Reméli, ezek a számok az MSZP frakció
tagjai által is elfogadhatók, s a jövőben is konstruktívan dolgoznak együtt a frakciók.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
60/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I.
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
5. 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.
Barkó Béla képviselő: sajnálattal tapasztalta a tegnapi bizottsági ülésen, hogy a
működés menete a testületi ülések előkészítése tekintetében nem változott, hiszen az
5. és a 6. napirendi pontok anyaga a helyszínen került kiosztásra, azokból felkészülni
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nem tudtak a képviselők. A szervezeti és működési szabályzat másként rendelkezik
az előterjesztések rendelkezésre bocsátása tekintetében.
Ismét felemlíti, hogy a külsős szerződésekről már többször kért írásbeli tájékoztatást,
de nem kapott, holott a szabályzat erre vonatkozóan is rendelkezik.
Bejelenti, hogy az említett két előterjesztést a frakció tagjai szavazatukkal nem fogják
támogatni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megismétli, a bizottságok megtárgyalták, illetve a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte az előterjesztést, a testületek a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolták azt.
Dr. Kőhalmi László képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a szervezeti
és működési szabályzat 11. § (6) bekezdésére hivatkozva megerősíti, hogy az eljárás
a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: jogilag nem tartja problémának
a szokásos eljárási rendtől való eltérést, de véleménye szerint költségvetés esetében
nem illik a főszabálytól eltérni.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
16/2012. (IX. ..) 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.
6. napirendi pont: Tájékoztató Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciója
helyzetértékelő munkarészének tervezetéről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Felkéri dr. Göndöc András megyei főjegyzőt a prezentáció megtartására.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a helyzetértékelésről szóló anyagot
terjedelménél fogva CD-n kapták meg a képviselők. Ez tartalmazza a „Nemzeti
Fejlesztési Alap 2020” dokumentumot, amely az országos területfejlesztési koncepció alapját képezi, s melynek társadalmasítására október-november hónapokban
kerül sor. Az alulról tervezés menetében ehhez készül a megyei területfejlesztési
koncepció.
Tájékoztatja a közgyűlést a prezentáció keretében
- az országos és a megyei tervezési folyamatról, a fejlesztési koncepció készítésének időbeni ütemezéséről;
- az EU, az országos és a megyei tervek kapcsolatáról, a tervezési hierarchiáról;
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- a szakmai elvárásrendszerről;
- a partnerségi együttműködés rendszeréről;
- a helyzetfeltárás munkaanyagáról.
A kiadott anyag áttanulmányozására az érdemi adatokkal alátámasztott javaslatok
megfogalmazására elegendő idő van. A bizottsági üléseken már elhangzott, hogy a
stratégia alkotás – mely a kiadott anyag II. fejezete – még egyeztetés alatt áll, egy
következő ülésen önálló témaként kerül majd a testület elé. Elsődleges cél, hogy a
megye társadalmi, gazdasági, környezeti állapotán túl a megye egyedi adottságait,
problémáit, lehetőségeit kell feltárni és azokat meg kell ismertetni az országos
döntéshozókkal. Így lehet célzottan erre a megyére vonatkozó stratégiai programokat
kidolgozni. Egyik ilyen elemnek tekinthető az Ős-Dráva program, ami remélhetőleg
egy integrált területfejlesztéssé- beruházássá fog válni. Baranyában a megyeszékhelyhez aprófalvas térségek kapcsolódnak, a megyében hiányos a termelőszektor, gyenge a gazdasági statisztikai adatsor, ugyanakkor kedvező a természeti
környezet, jók a geopolitikai adottságok, kiválóak a kulturális adottságok, a megyei
közlekedés és a megközelíthetőség javult, az egyetemi innováció potenciális
lehetőség, a mezőgazdasági adottságok, a kihasználatlan lehetőségek jelen vannak,
kedvezőek az együttműködési lehetőségek a határos déli államokkal, kedvezőek az
adottságok a biomassza és a napenergia hasznosításához, fejlett az egészségügyi
és a szociális rendszer. A képviselőktől érdemi javaslatokat kér, vár.
(A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv 1. számú melléklete, a helyzetértékelés a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
Ladányi Attila képviselő: a többség nagyvonalúságán fog múlni, hogy az ellenzék
építő jellegű kritikáit elfogadják, vagy sem. A parttalan, politikai síkon folytatott
vitáktól tartózkodik, ez viszont most az a napirendi pont, amiért megyei képviselőnek
érdemes lenni. Megérti, hogy a megváltozott struktúrát nehéz elfogadni azoknak a
képviselőknek akik korábban az intézményrendszer működésén dolgoztak. Végtelen
fontosnak tartja, hogy az itt eltöltött időben a területfejlesztés kérdése minden
képviselőnek ugyanolyan feladatot és felelőséget jelentsen. A stratégia alkotás
folyamatában minden képviselőnek kötelessége azon dolgozni, hogy a lehető
legtöbbet hozhasson ki a közgyűlés ebből a helyzetből. Az uniós keretek szűkülni
fognak 2014 és 2020 évek között. Maximálisan kell most teljesíteni, a lehető legtöbb
pénzt kell a megyébe hozni, s azt a leghatékonyabban, a legésszerűbben kell
elkölteni. Képviselőtársait az építő jellegű kritikákra, javaslatokra kéri, mert pártoktól
függetlenül közös sikerről, vagy közös kudarcról lehet majd beszélni. Mindenkit
partnerszámba kell venni. Véleménye szerint jó kezdeményezés volt a megyejárás, s
megköszöni az október 12-re, az Ős-Dráva program helyszíneire szóló meghívást.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszöni a konstruktív javaslatokat, észrevételeket,
valamint a megyejárás jelentőségének elismerését. Mint említette, ebben az évben
azt még megismételni szeretnék. Reméli, hogy a közéleti szereplők, az
önkormányzati szereplők, a gazdasági élet szereplői új információkhoz jutottak, s a
következő találkozáskor már konkrétabb párbeszédek alakulnak.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás a képviselők
részéről nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

11
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
61/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte és
tudomásul veszi a Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetértékelő munkarészének tervezetéről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2012. szeptember 26.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

7. 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
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
62/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kákics Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 1.019.000,- Ft támogatásban részesített „Az új
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése II.
ütem” című, 020002107L számú támogatási szerződés
keretében felújított ingatlan Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola részére heti egy alkalommal esti oktatások időtartamára történő használatba adásához.
A pályázat keretében az ingatlan akadálymentes megközelítésének kialakítása valósult meg, és a Támogatott ebben az
épületben vállalta a polgármesteri hivatal akadálymentesített
ügyfélfogadásának működtetését. A használtba adással
egyidejűleg azt működteti, így a használatba adással a
pályázat célja nem sérül.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Szulimán Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból 1.529.566,- Ft támogatásban részesített „Kultúrház
felújítása” című, 020000709L számú támogatási szerződés
megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló kultúrház helyrajzi száma
telekösszevonás következtében 110/1 hrsz-ről 119/5 hrsz-re
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változott. Az ingatlan tulajdoni lapon szereplő megnevezése
kultúrházról faluházra módosult.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Endrőc Község Önkormányzata 2008. évi LEKI előirányzatból 1.440.000,- Ft támogatásban részesített „Endrőc
községben teleház kialakításához eszközbeszerzés” című,
020008008L számú támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
Az eredetileg tervezett Develop Ineo 163 típusú fénymásoló
helyett egy KONICA-MINOLTA Bizhub 163 típusú fénymásoló gép került beszerzésre.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom és az összköltség változatlan.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kislippó Község Önkormányzata 2007. évi TEKI előirányzatból 1.512.000,- Ft támogatásban részesített „Faluház
felújítása” című, 020002007K számú támogatási szerződés
műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
Az eredetileg tervezett 18 db álmennyezeti lámpa helyett
csak 16 db került beépítésre (így fénycsőből is 72 db helyett
csak 64 db került elhelyezésre), így a hiányzó 2 db
lámpatest helyett azonos értékben 2 db színpadi megvilágító
reflektor, valamint 2 db kültéri, bejárat feletti lámpa került
beépítésre.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom változatlan.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan
hozzájárul Komló Város Önkormányzata 2006. évi TEHU
előirányzatból 20.936.320,- Ft támogatásban részesített „1
db szelektív hulladékgyűjtő, - szállítójármű beszerzése”
című, 020000406H számú támogatási szerződés keretében
beszerzett Renault Premium 370.26 S típusú jármű BIOKOM
Kft. részére történő bérbeadásához, tekintettel arra, hogy a
működtetést és támogatási szerződésben foglalt célnak
megfelelő szolgáltatás nyújtását biztosította a Támogatott.
Továbbá tekintettel arra, hogy az egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet szerint a kötelezettségvállalás időtartama lejárt, a támogatási szerződés lezárható.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázat
lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatot
aláírja.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan
hozzájárul Komló Város Önkormányzata 2005. évi TEHU
előirányzatból 6.841.000,- Ft támogatásban részesített
„Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése” című,
020001605H számú támogatási szerződés keretében
beszerzett Renault Mascott típusú jármű BIOKOM Kft.
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részére történő bérbeadásához, tekintettel arra, hogy a
működtetést és támogatási szerződésben foglalt célnak
megfelelő szolgáltatás nyújtását biztosította a Támogatott.
Továbbá tekintettel arra, hogy az egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet szerint a kötelezettségvállalás időtartama lejárt, a támogatási szerződés lezárható.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázat
lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatot
aláírja.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Old
Község Önkormányzata 2007. évi TEKI előirányzatból
1.252.443,- Ft támogatásban részesített „Ravatalozó
felújítása” című, 020004107K számú támogatási szerződés
műszaki tartalmának változásához az alábbiak szerint:
A pályázat keretében nem került kivitelezésre a harangláb,
az apácarács, valamint az előtető 4 db helyett 3 db
oszloppal készült el, továbbá elkészült az előtető csatornázása, valamint az előtető elkészítéséhez szükséges
tételek kerültek beépítésre illetve módosításra a költségvetésben (pl. fűrészelt szarufák, gerinccserép, hajópadló
burkoláshoz stb.).
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom és az összköltség változatlan.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan
hozzájárul Sellye Város Önkormányzata 2006. évi TEHU
előirányzatból 4.460.400,- Ft támogatásban részesített „A
szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek bővítése 1 db szelektív hulladékgyűjtő, - szállító jármű beszerzésével” című,
020000306H számú támogatási szerződés keretében
beszerzett Renault Master típusú jármű BIOMARK 2000 Kft.
részére történő bérbeadásához, tekintettel arra, hogy a
működtetést és támogatási szerződésben foglalt célnak
megfelelő szolgáltatás nyújtását biztosította a Támogatott.
Továbbá tekintettel arra, hogy az egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet szerint a kötelezettségvállalás időtartama lejárt, a támogatási szerződés lezárható.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázat lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatot aláírja.
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kővágószőlős Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE
előirányzatból 3.784.000,- Ft támogatásban részesített
„Egészségügyi létesítmény átalakítása, akadálymentesítése”
című, 020013507D számú támogatási szerződés műszaki
tartalmának, valamint a fejlesztés címének, megvalósítás
helyének változásához az alábbiak szerint:
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A további – ÁNTSZ előírásoknak megfelelő – működés
biztosítása érdekében a pályázat keretében kialakították a
fogászatot, mozgáskorlátozott WC-t. A működőképesség
biztosítása érdekében összenyitották a háziorvosi és fogorvosi részt, kialakították a szolgálati mellékhelyiségeket,
átalakításra került az épület villamos rendszere, viszont
elmaradt az akadálymentesítés.
Támogatási szerződés 1.a) és 1.d) pontja az alábbira
módosul:
- a fejlesztés megnevezése: Egészségügyi létesítmény
átalakítása
- a megvalósítás helye: 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u.
2/A, hrsz: 125.
A módosítással a pályázat célja nem sérül, a módosítással
nem érintett műszaki tartalom és az összköltség változatlan.
10. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. 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
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
63/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő 1-13. 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 1-53. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a
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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 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen
határozat 3. számú mellékletében szereplő 1. alszámmal
jelzett adószám változáshoz hozzájárul.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 4. számú mellékletében szereplő 1. alszámmal jelzett
számlavezető pénzintézet, valamint bankszámlaszám módosításhoz hozzájárul.
5. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
9. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a módosított határozati javaslattal
a bizottságok megtárgyalták, s a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra
javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
64/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. jelen határozat mellékletében szereplő 1-185. alszámokkal
jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási
szerződések lezárásához, tekintettel az egyes területfej-
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lesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai
támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9.) Korm. rendeletben foglaltakra;
2. felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához
szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja;
3. továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. október 15. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.

10. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
65/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a
Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja,
hozzájárul a 2005. évi TEKI előirányzatból támogatásban
részesített - 020001505K támogatási szerződés szerint Magyaregregy Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) „Az általános iskola alsó szintjének
épületgépészeti felújítása” című pályázat működtetési
funkciójának változásához, tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat önhibáján kívül nem tudott eleget tenni az
iskola működtetésének. A felújított épület képzések és
különböző rendezvények helyszíne, így az Önkormányzat a
szerződésből eredő működtetési kötelezettségének eleget
tett.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyaregregy
Község Önkormányzata „Az általános iskola alsó szintjének
épületgépészeti felújítása” tárgyú beruházása vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetett, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. október 12. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

11. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Szőcs Norbert képviselő: mi lesz most az óvodával Magyaregregyen?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a község önkormányzata eladta az épületet.
Ladányi Attila képviselő: a gyerekeket már korábban is átvitték a családok
Szászvárra óvodába. Együttérez az önkormányzattal, ezért tartózkodni fog a
szavazás során. Kéri a közgyűlés elnökét, hogy az ilyen esetekben – természetesen
a törvényi keretek között – próbáljon meg valami módon segíteni, például
részletfizetési lehetőség felajánlásával.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: sajnos az önkormányzat részéről, hibájából
szerződésszegés történt.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás a képviselők
részéről nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
66/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
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 Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az
egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és
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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 10032000-0185063300000000 számlaszámra, a támogatási szerződés
számának megjelölésével.
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
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 534 Ft
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2012. szeptember 30. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. napirendi pont: Együttműködési keretmegállapodás a Baranya Megyei
Önkormányzat és a Verőce-Drávamente Zsupánság között
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s a
testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolták.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: támogatja a keretmegállapodást, bár túlzottan egyszerűnek tartja annak szövegezését. A jövőre nézve
célszerűnek tartaná, ha a partner-jelölt feladat- és hatásköréről, gazdálkodásáról is
tájékoztatást kapna a testület, „váljék láthatóvá, kivel” köt megállapodást az
önkormányzat.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a javaslatot megfogadja, kinyilvánítja, reményei
szerint a keretmegállapodást sikerül tartalommal megtölteni. Tájékoztatásul
elmondja, az első, nem hivatalos munkamegbeszélésre holnap kerül sor a Zsupán
úrral.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás a képviselők
részéről nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
67/2012. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat
és Verőce-Drávamente Zsupánság között kötendő együttműködési keret-megállapodást, és felkéri elnökét a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. október 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.

13. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Szőcs Norbert képviselő: ismételten kéri az önkormányzat által kötött „külsős”
megbízási szerződéseket.
A képviselők részéről további szólásra nincs igény.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai együttműködését, jelzi, a munkaterv szerint november 22-én tartja következő
ülését a testület. Szól arról, hogy az október 10-i Megyenapi megemlékezésre ebben
az évben Pécsváradon kerül sor; a meghívó kiosztásra került a közgyűlés tagjai
részére; az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

