Szám: 117-4/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. március 28-án
13.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Bédy István, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor,
dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, dr. Kőhalmi László, Kovács István,
Ladányi Attila, Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor, Prettl
János, Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, Kiss Ferenc, Nagy Attila közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, Brantmüller Judit, a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség csoportvezetője, dr.
Vajda János, a Pécsi Járási Hivatal vezetője, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 16 fő megyei képviselő
van jelen.
A napirend meghatározására térve 7. napirendi pontként indítványozza napirendre
venni a „Tájékoztató az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósítandó mezőgazdasági tevékenység előkészítéséről” című előterjesztést.
Kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük, javaslatuk az indítvánnyal, illetve a
meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben.
A képviselők részéről javaslat, észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a „Tájékoztató az Ős-Dráva Startmunka
Mintaprogram keretében megvalósítandó mezőgazdasági tevékenység előkészítéséről” című előterjesztés 7. pontként történő napirendre vételére vonatkozó indítványát.
A közgyűlés az indítvánnyal 16 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot a
napirendre vételre figyelemmel.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
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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
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal Ügyrendje módosításának előkészítése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.
20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2013. évre tervezett programokról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának
véleményezése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósítandó
mezőgazdasági tevékenység előkészítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatások visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és
működési szabályzat rendelkezése szerint – lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó
pártok és szervezet képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak,
vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő
kérdésekről.
Szőcs Norbert képviselő: az elmúlt napokban Komlón járt, ahol értesült a testület
azon döntéséről, hogy a város egy bizonyos részén 17 lakást építenek 300 millió
forintos támogatással a cigányság felzárkóztatására. Véleménye szerint a pénz a
felzárkóztatás újabb megcélzására felesleges. A Sportvölgyben élő, felzárkózni nem
akaró lakosok nem kérnek ebből és természetesen a környéken élő, többségi helyi
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lakosok sem. A pénzt miért nem munkahelyteremtésre fordítja inkább a város? Miért
erőlteti a kormány ezt a programot? Az ellenérték, munka nélküli osztogatással rossz
példával járnak elő a cigányság, a felnövekvő generáció körében.
Megdöbbentette a komlói időközi választás kopogtató „cetlije”, ami egy sima
fénymásolat, elkészítése egy gyerek számára sem kihívás. Kéri az ügy hivatalos
kivizsgálására a Főjegyző urat, mert a Jobbik frakció szerint ezt több mint aggályos.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a Baranya Megyei Önkormányzatnak nincs köze
Komló város képviselő-testülete döntéséhez. Javasolja képviselőtársának, hogy a
Jobbik komlói képviselője által forduljanak ezzel a kérdéssel, véleménnyel a város
vezetéséhez.
A felszólalás második felének megválaszolására a Megyei Főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: mint a Területi Választási Iroda vezetője
tájékoztatja képviselőtársát arról, hogy ebben az esetben a helyi választási irodával
kell felvenni a kapcsolatot, a létező bizonyítékokat a választási eljárásról szóló törvény
alapján a választási bizottság elnökének címezve, kifogás formájában kell benyújtani.
Az ajánlószelvények rendelkeznek biztonsági védettséggel, elvileg ilyen eset nem
fordulhat elő. Ígéri, személyesen is jelezni fogja a helyi választási iroda felé a
képviselő úr által elmondottakat.
Fuchs Gábor képviselő: ezúton gratulál Harkány, továbbá Vajszló nemrégiben megválasztott új polgármesterének.
A kihelyezett kormányülés hírének nagyon örültek, annak meghiúsulását sajnálják.
Tájékoztatást kér arról, lesz-e, s ha igen, mikorra tervezi a kormány a kihelyezett
ülését.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: Miniszter úr külföldi programjai miatt mondta le a
kormányülést, nincs szó arról, amit a sajtó állított, azaz, hogy elmarad a kormányülés.
Ugyanezen a helyszínen, egy közeli időpontban lesz a kihelyezett kormányülés, a
megye lakosságát időben értesíteni fogják arról. Hangsúlyozza, nem lemondásról van
szó, hanem technikai időbeni csúsztatás fog történni.
A képviselők részéről a napirend előtt 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 és a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.
Szóbeli kiegészítése: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták,
illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
16/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a
mellékletekkel elfogadja;
2. a VOKE Vasutas Művelődési Ház rendezvényei költségeihez 50 ezer forint támogatás biztosítását az elnöki keret
terhére tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje
módosításának előkészítése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az előzetes felhatalmazás
régen nem volt szokás, véleménye szerint arra abban az esetben van szükség, ha
bizonyos irányt akar adni a testület a jogszabályváltozásnak. Jelen esetben törvényi
rendelkezések miatt kell módosítani a szervezeti és működési szabályzatot, ezért
nem szükséges a felhatalmazás.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
17/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy készítse elő a Baranya Megyei Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: dr. Göndöc András, megyei főjegyző
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3. 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: előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, az előterjesztést véleményezte
a könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolták az előterjesztést.
Szőcs Norbert képviselő: az önkormányzati tartalékra pályázott 109.997 ezer forint
hova tűnt, miért kell ezzel az összeggel a költségvetés főösszegét megváltoztatni?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra a Megyei Főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a tavalyi évben az 1,5 milliárd forintos önkormányzati tartalék keretre a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be
109.997 ezer forint összegű támogatás elnyeréséért. A megyei önkormányzat a
központi költségvetésből 30.497 ezer forint összegű támogatásban részesült, arról a
februári ülésen értesült a testület. Az önkormányzat költségvetésébe a megpályázott
összeg beépítésre került, ezért azt ki is kell vezetni; a költségvetés az elnyert
támogatás összegét tartalmazza.
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
3/2013. (III. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 14.) 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.
Szőcs Norbert képviselő: tudni szeretné, hogy a 68.408 ezer forint dologi kiadás mit
tartalmaz.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke a Megyei Főjegyzőnek ad szót.
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Dr. Göndöc András megyei főjegyző: az Ős-Dráva közmunka program keretében ismét 420 fő foglalkoztatására nyújtott be pályázatot az önkormányzat, az újabb
foglalkoztatás előkészítéséről a 7. napirendi pont keretében tárgyal majd a testület. A
program lebonyolításához szükséges eszközökről készült kimutatás rendelkezésre áll,
Képviselő úr tájékozódhat a részletes listából, mely a védőruháktól a védőoltásokig
mindent tartalmaz.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: a költségvetés meghatározó tételei az Ős-Dráva programmal kapcsolatos kiadások, bevételek. Nincs még
egy önkormányzat, amely ilyen költségvetéssel rendelkezik, ilyen programot gesztorál.
Ez büszkeségre ad okot. A frakció elismerését fejezi ki, a közgyűlés elnöke
kormánybiztossá történő kinevezéséért, a nemes feladathoz sok erőt, kitartást
kívánnak. A kormány rendkívül fontosnak tartja a program végrehajtását, a kinevezés
által a program súlya is nagyobb lett.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a kinevezéssel az Ormánság, az Ős-Dráva program
kapott rangot, számára ez a feladat nem hatalom, hanem szolgálat. Az Ős-Dráva
program egy komplex vidékfejlesztési program, a kormánybiztosi iroda a Vidékfejlesztési Minisztériumban működik, a Miniszter Úrtól kapja az utasításokat, felé
beszámolási kötelezettsége van. A kormánybiztosi iroda a programban érintett
tárcákkal összehangolja a munkát.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: nem vitatva a projekt jelentőségét az a véleménye, hogy a program segít elfedni azt a tényt, hogy a megyei
önkormányzat nem egy valódi önkormányzat. A megyei önkormányzat, mint területi
önkormányzat nem felel meg azoknak az alapvető feltételeknek és normáknak, amivel
egy területi önkormányzatnak, egy területi autonómiának rendelkeznie kell. A
területfejlesztés, a vidékfejlesztés rendkívül fontos feladat, de ez csak egy ügy.
Jelenleg még ez az egy ügy is csak alig van, tervezgetnek csak egyelőre, bizonyos
visszavonásokról, névmódosításokról döntögetnek. Ez egy atipikus önkormányzat.
Nem lenne vele gond, ha tanácsnak, ha bizottságnak neveznék, de így az önkormányzatiságnak nem felel meg. Örülne, ha lényegesen kiterjedtebb lenne az
önkormányzat feladata. Enyhén szólva képmutatásnak tartja keményen támogatni
önkormányzatiságot, autonómiát akkor, amikor a saját megyék nem kapnak ilyet.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez az egy ügy,
ez a feladat meghatározza a megye következő másfél évtizedét. A területfejlesztési
terv 2030-ig meghatározza a megye fejlődését. A 2014. és 2020. évek között az uniós
fejlesztési pénzek 10 %-át a megyei önkormányzatok fogják megkapni, ez Baranya
megyének 35 milliárd forintot jelenthet. Ez nem egy kis ügy. Az Ős-Dráva program egy
nemes feladat, nem egy fedő program.
Pávkovics Gábor képviselő, a Fidesz-KDNP frakció vezetője: a jövőben a témában
önmérsékletet fog tartani, de most még elmondja, a területfejlesztés annál fontosabb
feladat, mint egy ügyként említeni.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
a
4/2013. (III. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.

5. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2013. évre tervezett programokról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
18/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Baranya Megyei Önkormányzat 2012 évi nemzetközi
tevékenységéről, a 2013 évre tervezett programokról szóló
tájékoztatót elfogadja;
2. felkéri elnökét, hogy évente adjon átfogó tájékoztatást a
nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

6. napirendi pont: Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták.
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
19/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosítási javaslatának egyeztetési
anyagával kapcsolatban megfogalmazott, az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti észrevételekkel, javaslatokkal.
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a megfogalmazott javaslatok
figyelembe vétele mellett a tárgyi dokumentum megfelelő alapot biztosít az Országos Területrendezési Terv befejezéséhez.
7. napirendi pont: Tájékoztató az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósítandó mezőgazdasági tevékenység előkészítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: támogatja az előterjesztést,
de véleménye szerint egy ilyen projektet le tudna szervezni egy ormánsági város,
vagy a Kormányhivatal, vagy a munkaügyi hivatal is. Megismétli a korábban
megfogalmazott véleményét, olyan dolgot tesz az önkormányzat, amivel elfedi, nincs
valódi feladata.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: a 40 fő foglalkoztatása arra szolgál, hogy
előkészítse az újabb 420 fő közmunkás, ezúttal mezőgazdasági tevékenység keretében történő foglalkoztatását. Az értékteremtő munkával gyógynövény termesztés
valósul meg, a közmunkások foglalkoztatása május 1-jével veszi kezdetét.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a feladat egyedi, nincs tudomása arról, hogy
más önkormányzat gyógynövény termesztés céljával foglalkoztatna közmunkásokat,
jellemzőbb a konyhai haszonnövények termesztése a program keretében.
Szőcs Norbert képviselő: a tájékoztató tartalmával egyetért, de kéri, a jövőben ne az
ülés napján kapják kézhez a képviselők az előterjesztést.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: elnézést kér, de az előkészítés ütemezése
csak részben függ a hivataltól. Az eredményesség érdekében dinamikusan kell
reagálni a döntéshozók pályázati felhívására. Ebben az esetben a feladat jellegéből
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adódóan, a szervezeti és működési szabályzat rendjéhez képest rövidebb időn belül,
gyorsabb ügyintézésre volt szükség.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a terület előkészítését is időben kell elkezdeni,
mert a természet is egy befolyásoló tényezője a program sikerének.
Ladányi Attila képviselő: támogatja az előterjesztést, mert hasznos értékteremtő
munkát adnak a közfoglalkoztatottaknak ebben a programban. Az öröme azért nem
teljes, mert most nem 8 órában nettó 47 ezer forintért fognak dolgozni a közmunkások, hanem 6 órában nettó 36 ezer forintért.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: csak az előkészítés ideje alatt 6 órás a munkaidő,
május 1-től a 420 fő közmunkás 8 órás munkarendben fog dolgozni.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
20/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az
Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósuló mezőgazdasági tevékenység előkészítésére vonatkozó Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatandó közfoglalkoztatás megvalósítását.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a program
megvalósításához szükséges dologi kiadásokat 1 millió Ft
erejéig a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

8. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt
támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, s a testületnek tárgyalásra javasolták.
Szőcs Norbert képviselő: az előterjesztésben arról olvasott, hogy a határozat
kihirdetése számszaki hiba miatt nem történt meg, a végrehajtás felfüggesztésre
került. Milyen számszaki hiba történt?
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a következő napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatos a kérdés, ezért azt az aktuális napirendi pont tárgyalásakor fogja
megválaszolni.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
21/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a
Lakiter Európa Kft. 2003. évi TTFC előirányzatból „Csatornagyártó csarnok építése” című pályázatára megítélt
24.000.000,- Ft támogatást a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben a 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés g) pontja alapján tekintettel
arra, hogy a Támogatott ellen felszámolási eljárás indult.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. február 11.
- tőke összege: 24.000.000,- Ft
- kamat összege a visszavonás napjáig: 10.630.165,- Ft
A visszavont támogatást és kamatait az Államkincstár által
vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számlára, a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30
napon belül kell befizetni.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Támogatottat, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, valamint felkéri a Magyar Államkincstárt, hogy a
felszámolási eljárásba kapcsolódjon be.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatások visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták és a testületnek tárgyalásra javasolták. Az előterjesztés I. és II. pontjában
foglaltakat a testület a 2013. február 14-ei ülésén már tárgyalta, arról döntött, de a
határozat nem került kihirdetésre és végrehajtásra, mivel az előterjesztés szövege és
a határozat számszakilag nem volt összhangban.
A közgyűlés elnöke szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
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Dr. Göndöc András megyei főjegyző: tájékoztatja a testületet arról, hogy a februári
ülést követően törvényességi észrevételt tett, mert a kamatszámítás módja
technikailag rossz volt, ezért került vissza ma az előterjesztés a testület elé.
Bédy István képviselő: a Harkány Város Önkormányzatának megítélt támogatás
visszavonásáról nem kíván szavazni, mert a szerződéskötésben aláíróként részt vett.
Keczeli Jenő képviselő: a Szentlőrinc Város Önkormányzatának megítélt támogatás
visszavonásáról nem kíván szavazni, mert a szerződéskötésben aláíróként részt vett.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. és II. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat I. és II. pontjával 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodás mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat III. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat III. pontjával 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartózkodás mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat IV. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat IV. pontjával 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartózkodás mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés a tárgyban adott fenti szavazataival a következő határozatot hozza:
22/2013. (III. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 84/2012.
(XI. 29.) Kgy. határozatával visszavonta 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 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Támogatott a támogatás visszavonása miatt
keletkezett 5.160.055 Ft (tőke összege: 2.500.000 Ft és a
kamat összege: 2.660.055 Ft) tartozást 2013. április 15-vel
kezdődően 36 hónap alatt fizesse vissza a 1003200000285135-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Somberek Község Önkormányzata 2002. évi TEKI előirányzatból „Orvosi rendelő felújítása és átalakítása” tárgyú
fejlesztés megvalósítására megítélt támogatását a
020013602K 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, valamint a
Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal
növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől
számított 20 munkanapon belül, a 10032000-0028513500000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. február 14.
- visszavonás összege: 186.769,5 Ft (tőke összege:
94.599 Ft és kamat összege a visszavonás napjáig:
92.170,5 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 28,51 Ft
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Harkány Város Önkormányzata 2005. évi CÉDE előirányzatból „Turistaház felújítása” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt támogatást a 020011105D 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, valamint a
Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől
számított 20 munkanapon belül, a 10032000-00282022-
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00000000 számlaszámra,
számának megjelölésével.

a

támogatási

szerződés

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. február 14.
- visszavonás összege: 1.706.827 Ft (tőke összege:
997.000 Ft és kamat összege a visszavonás napjáig:
709.827 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a
2005.11.07-én felvett 256.000 Ft-ra 77,15 Ft/nap és a
2006.12.07-én felvett 741.000 Ft-ra 223,31 Ft/nap
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
a Szentlőrinc Város Önkormányzata 2001. évi CÉDE
előirányzatból 1.634.000 Ft támogatásban részesített
„Egészségügyi központ épületének felújítása” tárgyú
020001501D számú támogatási szerződés 7. pontja
alapján az értékesített épületrészek alapterületére eső
igénybe vett támogatás arányos, jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összegét.
Tekintettel arra, hogy a működtetési kötelezettségének a
Támogatott csak részben tett eleget, továbbá az értékesítésre vonatkozóan a BMTT hozzájárulását nem kérte, a
Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett (az
értékesített épületrészek alapterületére eső 43,05 %)
támogatás összegét, 490.770 Ft-ot 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. §-val és 34. §-val összhangban, a Támogatási
Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben
visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-00282022-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2012. december 19.
- visszavonás összege: 1.110.872 Ft (tőke összege:
490.770 Ft, kamat összege a visszavonás napjáig:
620.102 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a 2001. 08.
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31-én felvett 140.770 Ft-re 44,35 Ft/nap és a 2002.
02.12-én felvett 350.000 Ft-ra 110,27 Ft/nap
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

10. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről bejelentés, interpelláció nem hangzik el.

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai együttműködését, jelzi, a munkaterv szerint 2013. április 18-ra tervezi a
közgyűlés következő ülését összehívni. Az ülés résztvevőinek kellemes húsvéti
ünnepeket kíván, majd az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

