Szám: 117-11/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 13-án
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal 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 közgyűlési
tagok.
Távol vannak: Nagy Attila, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Végi Melinda megyei
aljegyző, Brantmüller Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa, Sárdi Petra, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízott csoportvezetője,
Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Várhalmi Zsolt, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke, 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 17 fő megyei képviselő
van jelen.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselő-társait, van-e észrevételük,
javaslatuk a módosított meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben.
A képviselők részéről javaslat, észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított meghívó szerinti napirendi
javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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
2. Együttműködési megállapodás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel, valamint a Pécsi
Sport Nonprofit Zrt beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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3. Döntés a Baranya Megyei Értéktár Bizottság felállításáról és a Baranya Megyei
Értéktár létrehozásáról
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. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a „Területfejlesztési tevékenység
támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára”
ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati alapra
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt
változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatások visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatott szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből
megítélt támogatás visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. Kitüntető díjak adományozása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: jelzi, a „Kitüntető díjak adományozása” című
előterjesztést az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel zárt ülés
keretében tárgyalja meg a testület.
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: reményei szerint a folyók
áradásán, ezen az országot ért megpróbáltatáson hamarosan túl lesznek az érintett
területek lakosai. Frakciója nevében köszönetet mond az árvíz elleni védekezésben
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közreműködő szakembereknek, irányító szervezeteknek, önkénteseknek. A
munkában nagy összefogás tapasztalható, a szokásos mértékhez képest a politika
most kevésbé „nyomult”, bár Miniszterelnök úr visszafogottabb lehetett volna.
Összességében örülni kell a hatalmas munka ilyetén való ellátásának.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: örülni lehet annak, hogy az ország miniszterelnöke
a gátakon van, nem Kubában nyaral.
Dr. Bokor Béla képviselő: ki-ki a maga módján együttérzéssel és segítséggel fordul
az árvíz sújtotta emberek felé. Baranya megyében három helyszínen közvetlenül éli át
a lakosság a nehézségeket, a küzdelmet a vízzel. Példa nélküli az összefogás, a
fegyelem. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a civil szervezetek, az önkormányzatok
erejüket nem kímélve teszik a dolgukat, de ki kell emelni az ott élők ebbéli
tapasztalatát, hozzáállását is. A kárfelmérés után is idő kell, míg lelkileg
megnyugszanak az érintettek. Javasolja, a testület nevében írjon köszönő levelet a
Közgyűlés Elnöke mindazokat megszólítva, akik ebben a munkában részt vettek,
illetve kiemelni javasolja a tűzoltók önzetlenségét.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a javaslatot köszöni, megfogadja. Az árvízi munkálat
nem ér véget az ár levonulásával, azt követően a homoktöltéseket el is kell bontani.
Ez a nagyon nehéz feladat vissza van még, ezért a levélben ahhoz további segítséget
fog kérni. A képviselőket is arra kéri, a környezetükben élők figyelmét még hívják fel a
további közreműködésre.
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 javasolja.
Szóbeli kiegészítése: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták,
illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
Dr. Gulyás Emil képviselő: a határozati javaslat tartalmazza a 6-os számú
főközlekedési út fejlesztésével kapcsolatos, munkatervben szereplő napirendi pont
törlését. Ez az út, a közlekedők naponta tapasztalják, katasztrofális állapotban van,
rendbetétele elemi szükséglet, azzal foglalkozni kellene az M6-os és az M60-as
autópályák megépítése ellenére is.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: felhívja képviselő-társa figyelmét a Kormány múlt
hónapban elfogadott, Baranya megye közlekedésfejlesztése aktuális faladatairól
szóló határozatára, mely az előterjesztés 2. oldalán olvasható is. Arra figyelemmel
javasolja a határozati javaslat 4. pontjában a napirendi pont munkatervből történő
kivételét.
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Dr. Gulyás Emil képviselő: köszöni a választ, azt elfogadja.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
27/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatás-körben hozott döntésekről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel
elfogadja;
2. a Misina Mentőcsoport Egyesület részére 30 ezer forint
működési célú támogatás biztosítását az elnöki keret
terhére tudomásul veszi;
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. a Tanac Kulturális Egyesület részére a fellépések költségeihez 100 ezer forint támogatás biztosítását az elnöki keret terhére tudomásul veszi;
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. „A Baranya megyei közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos
elképzelések, különös tekintettel a 6-os számú főközlekedési út fejlesztésére a horvát országhatárig” című napirendi pontot a 2013. évi munkatervéből kiveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

2. napirendi pont:

Együttműködési megállapodás a Pécsi Sport Nonprofit
Zrt-vel, valamint a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti Vári Attila urat, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt
vezérigazgatóját. Jelzi, az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és a testületnek
változatlan tartalommal elfogadásra javasolják. A beszámoló kiegészítésére ad szót
Vári Attila úrnak.
Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt vezérigazgatója: szervezetük a megyei
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról 2 millió forint támogatás
mellett gondoskodik az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. Alapvető
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feladatuk a megye területén működő diáksport szervezetekkel való együttműködés,
illetve ezen szervezetek működési feltételeinek segítése, az iskolai területi
versenyrendszerek kialakítása, továbbá az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolítása, valamint a kapcsolattartás az országos rendszerrel. Az elmúlt évben
korcsoportonként közel 60 megyei döntőt rendeztek 110 iskola részvételével, ami
összesen 50 ezer fő részvételét jelenti. A saját költségen rendezett versenyeken
kívül, a pályázati lehetőségekkel élve sok országos döntőn tudtak szerepelni, illetve
számtalan versenyt sikerült a megyébe „hozni”.
Az önkormányzati forrást alapvetően versenybírói díjazásra fordították. A rendezvényeiken sok nyugdíjas pedagógussal dolgoznak együtt, ők nagyon jól tudják
inspirálni, kezelni a gyerekeket a szabadidős rendezvények tekintetében is.
A Diáksport Szövetség régiós irodája felállításához szakma-elméleti hátteret
biztosítottak, ami számukra is sok hasznos információval szolgál.
A 2013/2014. tanévi jövőképre térve szól arról, hogy a Sportszövetségek Szövetsége
által eszközfejlesztést szeretnének megvalósítani, s törekszenek megállapodást kötni
a MOB-bal. Nagy feladat vár szervezetükre a Baranya megyei tankerület törzsidőn
kívüli feladatai ellátásában.
Az együttműködést a sportélet minden területén jónak és fontosnak tartja.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
28/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a jelen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodást, egyben felkéri a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. július 1. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi
Sport Nonprofit Zrt. által benyújtott 2012-2013. évi beszámolót, elszámolást jóváhagyja, a tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés 2.
számú mellékletét képező dokumentummal.
A közgyűlés elnöke megköszöni Vári Attila vezérigazgató közreműködését és a Pécsi
Sport Nonprofit Zrt. munkáját.
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3. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Értéktár Bizottság felállításáról
és a Baranya Megyei Értéktár létrehozásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, és a módosított határozati javaslatra figyelemmel változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolják a testületnek. Az érintettek írásban nyilatkozták, hogy az
előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásába beleegyeznek.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: egy politika-mentes szervezet
létrehozásáról szól az előterjesztés, részt is vállal a bizottságban, mert bízik abban,
hogy valóban ilyen lesz a szervezetben végzett munka. Voltak már jónak ígérkező
ügyek, de „elcsúsztak” más irányba, ezért jelzi, ha itt is ilyet fog tapasztalni, akkor
nem vesz részt tovább a bizottság munkájában.
Dr. Bokor Béla képviselő: támogatja az értéktár létrehozását. Szükséges, hogy a
megye, mint egység figyeljen a saját hagyományaira, korábbi és jelen értékeire,
hivatott azokat megőrizni a jövő számára. A megyei identitás tudatot erősíteni fontos.
A megyei turisztikai kínálatot is bővíteni, javítani lehet a hiteles forrásokból származó
tárgyakkal, szellemi örökséggel.
A közgyűlés elnöke – kérdés, további hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja
a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
29/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény 4. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján felállítja a Baranya Megyei Értéktár Bizottságot, és
létrehozza a Baranya Megyei Értéktárat. A Baranya Megyei
Értéktár Bizottság tagjai közé a következő tagokat választja:
Szervezet

Bizottsági tag

Tisztség

Baranya Megyei Közgyűlés

Szatyor Győző

elnök

Baranya Megyei Közgyűlés

Bédy István

tag

Baranya Megyei Közgyűlés

Dr. Bokor Béla

tag

Baranya Megyei Közgyűlés

Dr. Gulyás Emil

tag

Baranya Megyei Közgyűlés

Mester László

tag

Baranya
Megyei
Igazgatósága

Walterné Müller Judit

tag

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya
Megyei Levéltára

Dr. Ódor Imre

tag

Nemzeti Művelődési
Baranya Megyei Iroda

Halmai-Nagy Róbert

tag

Dr. Szabolcsiné Orosz
Hajnalka

tag

Múzeumok

Intézet

–

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpont

Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (4)
bekezdése alapján a Baranya Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról értesítse a Hungarikum Bizottságot.
Határidő: 2013. július 16. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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: előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, az előterjesztést véleményezte
a könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolják az előterjesztést.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
megalkotja a
8/2013. (VI. ..) önkormányzati rendeletet
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: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013
pályázati alapra
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya Me-
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gyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
30/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az
Államreform operatív program keretében megvalósuló, a
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régióikban lévő megyei önkormányzatok számára” című
ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati felhívásban
szereplő célok megvalósítását és a pályázat benyújtását.
2. A Közgyűlés egyben felkéri elnökét, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a pályázat benyújtása-, majd
nyertes pályázat esetén annak lebonyolítása érdekében.
Határidő: 2013. június 29. (a benyújtásra), 2014. június 30. (a
megvalósításra)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke bemutatja a testületnek Sárdi Petrát, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség megbízott csoportvezetőjét, aki Brantmüller Judit, a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa feladatait veszi át. Sárdi
Petrának munkájában sok sikert kíván.
6. 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 közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
A közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

9
31/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Magyarlukafa Község Önkormányzata 2008. évi LEKI előirányzatból 2.000.000,- Ft támogatásban részesített
„Magyarlukafa közösségi házainak (orvosi rendelő, teleház
és közösségi ház) felújítás” című, 020001508L számú
támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
telekalakítás következtében 30/2, 059/11 hrsz-ról 30/2, 90
hrsz-ra változott.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Szulimán Község Önkormányzata 2008. évi LEKI előirányzatból 1.000.000,- Ft támogatásban részesített
„Szulimán község belterületén járda felújítása” című,
020002308L számú támogatási szerződés megvalósulási
helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
telekalakítás következtében 115/1, 119/2, 129, 130 hrsz-ról
115/1, 119/3, 129, 130 90 hrsz-ra változott.
3.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Újpetre Község Önkormányzata 2008. évi TEKI
előirányzatból 912.100,- Ft támogatásban részesített
„Fűnyíró gépek vásárlása című, 020007908K számú
támogatási szerződés vonatkozásában a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításához az alábbiak szerint:
A fűnyírók pótlására beszerzett eszközök (FS130 típusú
aljnövényzet tisztító) esetében 2013. december 31-ről
2017. április 8-ra módosul a kötelezettség-vállalási időszak
vége.
A pályázat keretein belül beszerzett többi eszközre
vonatkozó kötelezettség-vállalási időszak vége változatlanul 2013. december 31-e marad.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Sárok Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból támogatott „Közösségi ház és sportcentrum felújítási
munkálatai – külső felújítás és tetőcsere” című,
020019009D támogatási szerződés számú pályázatával
kapcsolatos részletfizetési kérelméhez a Rendelet 20. §
(8)-(11) bekezdéseinek figyelembevételével, az alábbiak
szerint:
A visszafizetési kötelezettség kezdete: 2013. május, a
kötelezettség lejárata 2016. április, így a részletfizetés
időtartama 36 hónap. A Kedvezményezett köteles minden
tárgyhó 15. napjáig a havi részlet befizetésére.
A visszafizetési kötelezettség egyszeri, 20 munkanapot
meg nem haladó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett összeg után a késedelmi kamat kerül a
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késedelem időtartamára felszámításra. A teljes fennálló
tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés
napjáig terjedő időszakra számított késedelmi kamat
terheli, amennyiben a kedvezményezett második alkalommal késedelembe esik.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Okorág Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból támogatott „Közösségi ház tetőfelújítása I.
ütem” című, 020003707L támogatási szerződés számú
pályázatával kapcsolatos részletfizetési kérelméhez a
Rendelet 20. § (8)-(11) bekezdéseinek figyelembevételével,
az alábbiak szerint:
A visszafizetési kötelezettség kezdete: 2013. május, a
kötelezettség lejárata 2016. április, így a részletfizetés
időtartama 36 hónap. A Kedvezményezett köteles minden
tárgyhó 15. napjáig a havi részlet befizetésére.
A visszafizetési kötelezettség egyszeri, 20 munkanapot
meg nem haladó késedelmes teljesítése esetén a
késedelemmel érintett összeg után a késedelmi kamat
kerül a késedelem időtartamára felszámításra. A teljes
fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a
befizetés napjáig terjedő időszakra számított késedelmi
kamat terheli, amennyiben a kedvezményezett második
alkalommal késedelembe esik.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nagypall Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 483.656,- Ft támogatásban részesített
„Kamerás videó – megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése”
című,
020007209K számú
támogatási szerződés
megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
71 és 265/4 hrsz-ról 71, 55, 147 és 1345 hrsz-ra módosult.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Ózdfalu Község Önkormányzata 2007. évi LEKI
előirányzatból 1.126.900,- Ft támogatásban részesített
„Gázbekötés az Önkormányzati ingatlanokba IV. ütem”
című, 020006107L számú támogatási szerződés műszaki
tartalom módosításához az alábbiak szerint:
Tervezett műszaki
tartalom
4 db „LB 50” típusú fali
kivezetésű gázkonvektor
elhelyezése és beépítése

Megvalósult műszaki
tartalom
2 db „LB 50” típusú fali
kivezetésű gázkonvektor
elhelyezése és beépítése
1 db „LB 50/K” típusú
kéménybe
kötött gázkonvektor
elhelyezése és beépítése
Gázkémény készítése
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A pályázatban érintett másik ingatlanon (Petőfi utca 14.,
hrsz.: 68) végzett felújítás műszaki tartalma, valamint a
pályázat összköltsége változatlan, a módosítással a projekt
célja nem sérül.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nagykozár Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból 1.800.000,- Ft támogatásban részesített
„Rendőrségi szolgálati lakás felújítása” című, 020010507D
számú támogatási szerződésben foglalt műszaki tartalom
módosításához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:
A pályázatban tervezett műszaki tartalom az eredeti
pályázati cél megtartása mellett a vízvezeték szerelési
munkák növelésével és a fűtésszerelési munkák csökkentésével, a módosított költségvetésben foglaltak szerint
módosul.
Tekintettel arra, hogy a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelettel
módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet alapján a
kötelezettségvállalás időtartama 5 évre csökkent, és a záró
ellenőrzés keretében megállapításra került, hogy a Támogatott a működtetési kötelezettségének eleget tett, így a
támogatási szerződés a műszaki tartalom módosításának
elfogadásával együtt lezárható.
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Kistótfalu Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE
előirányzatból 633.000,- Ft támogatásban részesített
„Művelődési Ház felújítása III. ütem” című, 020011907D
számú támogatási szerződés tervezett befejezési határidejének változásához az alábbiak szerint:
A tervezett befejezési határidő 2008. május 31-ről 2007.
november 30-ra változott. Továbbá a támogatási szerződésben szereplő működtetési- és szolgáltatás-nyújtási
kötelezettség teljesítését elfogadja.
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Hosszúhetény Község Önkormányzata 2008. évi TRFC
előirányzatból 2.400.000,- Ft támogatásban részesített
„Ifjúsági klub felújítása” című, TRFC/DD/ca/0200017/2008
számú támogatási szerződés keretében felújított ingatlan
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
részére minden hétköznap 12-17 óra közötti részleges
használatba adásához.
A pályázat keretében az Ifjúsági klub felújítása, valamint
berendezések beszerzése valósult meg, lehetővé téve
ezzel a helyi fiatalok számára a kulturált szabadidő eltöltését. A részleges használatba adással a pályázat célja
nem sérül, sőt kiegészíti, erősíti azt.
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11. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról,
valamint támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
32/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen
határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő 1-75.
alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul
a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési
és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendeletben foglaltakra.
Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a
pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói
nyilatkozatokat aláírja.
2. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező dokumentummal.
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8. napirendi pont: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt
támogatások visszavonásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
A közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
33/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Lapáncsa Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE
előirányzatból 1.272.988,- Ft támogatásban részesített
„Faluház felújítása” című, 020007309D számú támogatási
szerződés 6. pont 6. bekezdése alapján az igénybe vett
támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
összegét tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a
szerződés 5. pontjában foglalt működtetési kötelezettségének nem tesz eleget.
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét, a 1.272.988,- 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. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, késedelmi 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: 2013. június 13.
- tőke összege: 1.272.988,- Ft
- kamat összege a visszavonás napjáig: 413.979,- Ft
- napi kamat összege (felszámítandó 2013. június 14-től a
tényleges visszafizetés napjáig): 382,-Ft
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Katádfa Község Önkormányzata, 020002307L azonosítószámú támogatási szerződés vonatkozásában a megítélt
2.000.000,- Ft támogatás összegét, tekintettel arra, hogy a
Kedvezményezett a szerződés 9. pontjában foglalt működtetési kötelezettségének nem tesz eleget.
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a 2.000.000,- 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. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, késedelmi kamattal növelt összegben
visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-01850633-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. június 13.
- tőke összege: 2.000.000,- Ft
- kamat összege a visszavonás napjáig: 1.758.627,- Ft
- napi kamat összege (felszámítandó 2013. június 14-től a
tényleges visszafizetés napjáig): 889,- Ft
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatott szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal
tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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34/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a jelen határozat mellékletében szereplő 1-150. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a
támogatási szerződések lezárásához, tekintettel 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. rendeletben foglaltakra;
2. felhatalmazza elnökét a pályázatok lezárásához szükséges
egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok aláírására;
3. továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. június 20. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.
10. 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 közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják; a Baranya
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan formában tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek
A közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
35/2013. (VI. 13.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Kórós Község Önkormányzata 2001. évi CÉDE előirányzatból
„Telekvásárlás és közművesítés szociális bérlakások kialakítása céljából” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt
támogatás arányos részét a 020009301D számú támogatási
szerződés 7. d) pontjának megszegése, azaz a létrehozott
vagyon egy részének elidegenítése miatt.
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az
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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 10032000-00282022-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. június 13.
- visszavonás összege: 860.444 Ft (tőke összege: 427.068 Ft,
kamat összege a visszavonás napjáig: 433.376 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a
tényleges visszafizetés napjáig): a 2001.11.06.-án felvett
22.068 Ft-ra 5,44 Ft/nap és a 2002.03.11-én felvett 405.000
Ft-ra 99,86 Ft/nap.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Támogatott a támogatás visszavonása miatt
keletkezett tartozást 2013. július 1-vel kezdődően, 36 hónap
alatt fizesse vissza.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Támogatottat, valamint a Magyar Államkincstár Baranya
Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. június 20. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a 11. napirendi pont – Kitüntető díjak
adományozása – idejére zárt ülést rendel el az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjára
figyelemmel. Kéri, a zárt ülés feltételeinek megteremtését.

Zárt ülés
A zárt ülésről a 117-12/2013. számú jegyzőkönyv készül.

Nyilvános ülés
12. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Dr. Kőhalmi László képviselő: bejelenti, hogy szeptemberig tanulmányúton, külföldi
kutatómunkán vesz részt, nem tartózkodik Magyarországon, így az esetleges
testületi üléseken nem tud jelen lenni. Bejelentésére figyelemmel kéri távollétét –
adott esetben – igazoltnak tekinteni.
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A képviselők részéről interpelláció, további bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: bemutatja a közgyűlés tagjainak dr. Végi Melinda
aljegyző asszonyt, akinek munkájához sok sikert kíván.
Jelzi, az augusztus 20-i kiemelt megyei ünnepre szóló meghívót az aktuális időben
postai úton kapják kézhez a közgyűlés tagjai. Szól arról is, hogy a közgyűlés
következő ülését – a munkaterv szerint – 2013. szeptember 19-re tervezi összehívni.
Képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját, együttműködését megköszöni. A
közgyűlés működésének nyári szünetére, a nyári szabadságok idejére mindenkinek
kellemes pihenést, jó kikapcsolódást kíván, majd az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

