Szám: 117-18/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. október 24-én
9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Barkó Béla, dr. Bokor Béla, Bédy István,
Fuchs Gábor, dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, dr.
Kőhalmi László, Ladányi Attila, Mester László, Miklós József, Nagy
Attila, Pávkovics Gábor, Prettl János, Szatyor Győző közgyűlési
tagok.
Távol van/nak: Kovács István, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Végi Melinda megyei
aljegyző, Sárdi Petra, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség megbízott csoportvezetője, a megyei önkormányzati
hivatal dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 17 fő megyei
képviselő van jelen.
A napirend meghatározására térve kérdezi képviselőtársait, van-e észrevételük,
javaslatuk a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben.
A képviselők részéről javaslat, észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi kiírásához
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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4. 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
5. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. 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.
Szatyor Győző képviselő: szeptember 28-án ünnepélyes keretek között emlékezett
Bogdása és Sellye lakossága a hortobágyi munkatáborokból való szabadulásra.
Megható volt a száznál is több résztvevő megemlékezése. Köszöni a közgyűlés
tisztségviselői jelenlétét, a Közgyűlés Elnöke ünnepi beszédét.
Keszü lakói október 23-án az általa készített kopjafa avatásával ünnepelték az 1956os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóját.
A Baja városában közelmúltban történt események kapcsán Mesterházy Attila
kijelentését – „hazug, tolvaj Fidesz banda” – nem tudja szó nélkül hagyni. Azt vissza
kell utasítani; ez a kis közösség is azért ül itt, hogy becsületes, tisztességes
emberekhez méltóan Baranya megye ügyét szolgálják.
A képviselők részéről a napirend előtt további szólásra nincs igény.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi teljesítéséről
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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra
került.
Nagy Attila képviselő: 2013. évre vonatkozóan a két közmunka program költségvetésének alakulásáról kér általános tájékoztatást, illetve kiemelten arról, hogy a
kitermelt fák értékesítéséből mennyi bevétel folyt be, és az mire lett fordítva.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kérdezi, van-e az önkormányzatnak 30 napon túli tartozása, kifizetetlen számlája?
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a kérdés megválaszolására szót ad Aladics-Nagy
Annamária főtanácsosnak, a Pénzügyi csoport vezetőjének.
Aladics-Nagy Annamária, a Pénzügyi csoport vezetője: a Baranya Megyei Önkormányzatnak nincs 30 napon túli tartozása, a kifizetések, az utalások határidőre
teljesítésre kerülnek.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: a közmunka program költségvetését a beszámoló részletesen tartalmazza. A közmunka ez évi költségvetési főösszege 334
millió Ft körül alakul, ebből a dologi kiadás közel 60 millió Ft, a többi bérjellegű
kiadás. A gyógynövénytermesztést 40 fő kezdte, közel 2 hektáron Vajszló és Piskó
községek területein. Az eladott gyógy-és fűszernövények bevétele a termelésbe
visszaforgatásra került/kerül, azt további eszközök beszerzésére fordítják. A
megtermelt babot, mivel annak csak a héja használható gyógyászati célra, a vajszlói
iskolának adták gyermekétkeztetésre. A tökmagolaj saját költségen került előállításra, reprezentációs célra azt már be is mutatták a közmunka programban
résztvevő települések önkormányzatainak. A töknek a feldolgozás után visszamaradt
részét állatok takarmányozására ajánlották fel a programban résztvevőknek.
A kitermelt fára és az abból befolyt bevételre vonatkozó kérdésre írásba foglalt
választ ígér képviselőtársának.
Nagy Attila képviselő: köszöni, elfogadja a választ.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
47/2013. (X. 24.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
2. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, a koncepciót véleményezte a
könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolják az előterjesztést. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra
került.
Fuchs Gábor képviselő: amióta a megyei önkormányzatok rendszere átalakításra
került folyamatosan az volt a kormányzati kommunikáció, hogy a megyei önkormányzatok folyamatosan átveszik a területfejlesztési feladatokat. Ennek a mikéntjére
több verzió is született. Lassan vége a 2013-as évnek is, de a rendszer működéséből
még igazán nem látni semmit. Két munkaszervezet adminisztratív feladatait ugyan
átvette a megye, de még ebből a jövő évi koncepcióból sem látszik az a rendszer, az
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az összeszedettség, ami arra utalna, hogy az új működési mechanizmus 2014-ben
életbe lép. Mi ennek a késlekedésnek az oka? A következő uniós tervezési ciklus, a
források lehívhatósága tekintetében a 2014-es évvel indul. Ebből a szempontból
Baranya megye jelentős hátrányban van véleménye szerint, márpedig a kétharmados
felhatalmazással könnyebben lehetett volna az új rendszerre vonatkozó koncepciót
megvalósítani. Az átalakítás ellen senki nem tiltakozott, annak lett volna értelme, de
abból semmi nem látszik. Biztos lesznek olyan országos fejlesztési projektek, amihez
kapcsolódni lehetne, amire forrást lehet majd lehívni. Az önkormányzat
költségvetésébe nevesítve érkező keretösszegek egészen más jelentéssel bírnak. Az
sem mindegy, hogy pályázó, vagy csak közreműködő valamely projektben az
önkormányzat. A képviselők nem rendelkeznek kellő információval, vagy információjuk
a médiából származik, ami nem feltétlen hiteles. Az Ős-Dráva program az Ormánság
fejlesztéséért van, s nem azért, hogy abból pécsi vállalkozók profitáljanak, ahogy az
újságból arról olvasni lehetett. A képviselők a döntéseikért felelősséggel tartoznak, de
szerinte a tervezésben, az előkészítési folyamatokban információk nélkül vesznek
részt. Az önkormányzat honlapjáról – ami ma már egyébként dicséretes – sem lehet a
részletekről informálódni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: ígéri, a képviselők még ebben az évben megnyugtató választ fognak kapni a megye projektekben betöltött szerepével kapcsolatban.
Nem látja úgy, hogy Baranya megye hátrányt szenvedne a többi megyéhez képest. A
kerékpárutas pályázati anyag, a hiánypótlást követően, az adminisztrációs feladat
végeztével a közgyűlésnek bemutatásra kerül.
Szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a Kormány döntött arról, hogy 2014. január 1jétől a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség feladatai – egyelőre az
irányítási jogok tekintetében – a megyei önkormányzatokhoz kerülnek. A következő
uniós ciklus intézményrendszere kormányhatározatokban kerül kidolgozásra. A részletekről már 4-5 kormányhatározat született, ezeket nyomtatott formában biztosítani
fogja a hivatal a képviselők részére. Ezekből látszik, hogy a 2014-2020-as ciklus
támogatási intézményrendszerében a megyei önkormányzatoknak hol és milyen
szerepe lesz. A dedikált forrásról született már döntés, a megyei programok esetében
25,5 milliárd forint az előirányzat, de a várostérségi, a LEADER-típusú források
elosztásában való megyei szerep még nem került a kormányzat által eldöntésre. Az
uniós támogatási rendszerben új mechanizmus fog érvényesülni. A Kormány a 100
millió forint alatti, normatív típusú támogatások tekintetében egyszerűsítést kíván
végrehajtani, a 100 millió forint feletti támogatásoknál a hagyományos pályázati
munka fog érvényesülni. Megismétli, a vonatkozó kormányhatározatokat a képviselők
részére „csokorba” szedi a hivatal.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az új mechanizmus kikerüli a bürokratikus szűkítőket, amelyek bizonyos esetekben rendkívüli módon lassították a folyamatokat. Az új
mechanizmussal – a fejlesztési források tekintetében egyértelműen látszik – a megyei
önkormányzatok szerepe erősödni fog, ami minőségileg is változást hoz a megyei
területfejlesztési rendszerben.
Fuchs Gábor képviselő: olvasott a sajtóban arról, hogy a Kormány központosítani
kívánja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatait. Reméli, a központosítás több
sikerrel fog történni, nem úgy, mint a trafikos pályázatoknál.
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A kerékpárutas pályázatra visszatérve elmondja, zavarja, hogy vannak emberek, akik
nem képviselők, és akik többet tudnak a pályázatról, mint a közgyűlési tagok. Alapvető
fontosságú lenne, hogy a testület ne utóbb értesüljön olyasmiről, amiért felelősséggel
tartozik.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: tudja, az elvek hangoztatásának semmi populáris értéke nincs, mégis úgy gondolja, sűrűn kell elmondani,
hogy az alapokkal problémák vannak. Rossznak tartja a Fidesz jól felépített kerekded
rendszerét. A megyei önkormányzatnak nincs önrendelkezési joga, nem rendelkezik
az alap-normákkal, s hiába van egy ilyen jelentős feladata, pénzügyi döntési
lehetősége, ha hiányzik az elvek betartása. Totálisan abnormális, hogy ezen feladatait
pályázatok útján tudja ellátni az önkormányzat, így gyakorlatilag az állam egy leosztott
szerve. Kénytelen arra gondolni, azért nincsenek előre meghatározva ezek a pénzek,
hogy később ez lehetőséget adjon érdemek alapján az egyedi mérlegelésre a pénzek
osztásakor.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: jelzi, a hozzászólásokra figyelemmel kezdeményezni fogja, hogy az illetékes kormányzati szerv képviselőjének részvételével
kerüljön sor a területfejlesztés tárgyában egy vitanapra.
Nagy Attila képviselő: az önkormányzat létrehozta a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Kft-t. Mi ennek a döntésnek a jelentősége, szükség van erre a cégre?
A közgyűlés elnöke szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: ez a jogi személyiségű Kft. jól kiegészíti az
önkormányzat tevékenységét. A területfejlesztés, az alapfeladat nagy dinamizmust
igényel. A koncepcióból látszik, a Baranya Megyei Önkormányzat más önkormányzathoz képest sok pályázati munkát végez. A Kft-nek a pályázatok megvalósításában,
a szakmai munka kialakításában van nagy szerepe. A Felügyelő Bizottság folyamatosan részletes tájékoztatást kap a szervezet működéséről, továbbá az éves beszámoló a közgyűlés elé kerül. A Kft. az önkormányzati hivatal munkáját hatékonyan
segíti, az egyes menedzsment feladatok jobban, hatékonyabban szervezhetők ilyen
módon.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
48/2013. (X. 24.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi
költségvetés elkészítése során
1. célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának
biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és pénzügyi
lehetőségtől függő tervezését;
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2. elrendeli az alábbi szempontok figyelembe vételét:
a) az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása
érdekében a saját bevételi források bővítése, ésszerű,
takarékos gazdálkodás és működés biztosítása.
b) afeladatrendszerhez kapcsolódó költségvetési keretek
meghatározása.
c) a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások
teljesítéséhez szükséges előirányzatok biztosítása.
d) a közgyűlés működéséhez szükséges dologi kiadások
biztosítása.
e) az önkormányzat hivatala személyi és dologi
előirányzatainak felülvizsgálata a hatékony működés
érdekében;
3. költségvetési lehetőségei szerint támogatást biztosít a területi nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához, továbbra is segíti szakmai feladataik, célkitűzéseik,
tervezett tevékenységeik megvalósítását.
Határidő: az önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

3. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi kiírásához
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják.
Nagy Attila képviselő: a döntést előkészítők munkáját megköszöni, üdvözlendőnek
tartja a megyei önkormányzat részvételét.
Dr. Bokor Béla képviselő: kitartásra bíztatja az önkormányzatot, hiszen egyedül
Baranya vesz részt ebben az ösztöndíj-rendszerben a megyék sorából. Egy ilyen
típusú önként vállalt feladat mellett ki kell tartani, a megyében nagy szükség van erre
az ösztöndíjra.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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49/2013. (X. 24.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért
azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához, egyben felkéri elnökét a jelen határozat mellékletét képező tartalmú Megállapodás aláírására.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri továbbá elnökét, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során az 1. pontban meghatározott
ösztöndíjhoz szükséges fedezet biztosítását vegye figyelembe.
Határidő: 2013. november 22. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozat mellékletét képező megállapodás mindenben megegyező az előterjesztéshez csatolt dokumentummal.

4. 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 tárgyalásra javasolják. A Baranya Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja
a közgyűlésnek.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
50/2013. (X. 24.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (melléklet) szereplő 1-12. 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.
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2. A közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. október 31. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.

5. 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 tárgyalásra javasolják. A Baranya Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja
a közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
51/2013. (X. 24.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Orfű Község Önkormányzata 2008. évi TRFC előirányzatból 2.400.000,- Ft támogatásban részesített „Orfű községben zöldterület rehabilitációja” című, TRFC/DD/a/
0200010/2008. számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
telekalakítás következtében 798/9 hrsz-ről 798/11-re, míg
a 962 hrsz. 962/5 hrsz-re változott.
Továbbá a támogatási szerződésben a 703/49 hrsz. helyett
a 703/17 hrsz-ú ingatlant szükséges feltüntetni.
2. A közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. október 31. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. napirendi pont:

Interpellációk, bejelentések

Nagy Attila képviselő: a költségvetési koncepció tárgyalásakor a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Kft-vel kapcsolatos kérdésére azt a választ kapta, hogy a
szervezet jelentős munkát végez, szükség van rá. Erre figyelemmel javasolja Bánkuti
Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke részére tiszteletdíj megállapítását.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: két rangos, a megye nemzetközi elfogadottságát is
emelő esemény előkészítéséről tájékoztatja a testületet. Jean-Paul Bachy úrtól, az
AREV elnökétől – Champagne megyéből – érkezett válasz Baranya megye felkérésére, mely szerint 2014. március 13-14-én az AREV legfőbb döntéshozó testülete
Baranya megyében fogja tartani közgyűlését. A másik esemény a Selyemút Hálózathoz kapcsolódik. Emlékezteti a képviselőket, hogy februárban szerepelt a
közgyűlés napirendjén a Selyemút Hálózat bemutatása. A Hálózat most tartotta
Koreában közgyűlését, s Baranya meghívására úgy döntött, hogy 2014 májusában
szakmai fórumot rendez megyénkben. Mindkét esemény nagyon fontos Baranya
megye presztízse szempontjából.
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját,
együttműködését megköszöni. Jelzi, 2013. november 14-re soron kívüli ülést tervez
összehívni. Az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

