Szám: 117-22/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 14-én
10.00 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,
dr. Gulyás Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, Kovács István, dr.
Kőhalmi László, Ladányi Attila, Mester László, Miklós József,
Pávkovics Gábor, Prettl János, Szatyor Győző, Szőcs Norbert
közgyűlési tagok.

Távol vannak: Fuchs Gábor, Nagy Attila közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Végi Melinda megyei
aljegyző, Schubert József, a Dél- dunántúli Vízügyi Igazgatóság
munkatársa, dr. Sitányi László, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója, Máthé Péter és
Bojcsev András, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai, 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.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: mi az indoka annak, hogy pont
a mai napra került összehívásra a soron kívüli ülés?
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: mint az előterjesztésekből is kiderül, az
operatív programok véleményezésének határideje november 17-e, az ÁROP
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalának határideje pedig november 15-e.
A képviselők részéről észrevétel, további kérdés nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő napirendet fogadja el:

2
1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. „A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as
tervezési időszak előkészítése céljából” című, ÁROP_1.2.11/A-2013-2013-0014
azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró-értékelő
dokumentumának társadalmi egyeztetést követő elfogadásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. Döntés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra készülő operatív programok 3.0
verzióinak véleményezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Döntés a „Hungary-Croatia Crossborder Programme 2014-20” helyzetértékelésének és beavatkozási stratégiájának véleményezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Döntés a Pannon ETT (Európai Területi Társulás) 2014-2020-ra vonatkozó
Együttes Fejlesztési Programjának véleményezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. 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.
Barkó Béla képviselő: jónak tartaná, ha a korábbi gyakorlat – bizottsági ülések keddi
napokon, közgyűlés ülése csütörtöki napon – szerint működnének a testületek, hogy
legyen idő szükség esetén a szakemberekkel, szakértőkkel való konzultálásra.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az összevont bizottsági ülésen
hosszadalmas vita folyt arról, hogy jó-e a közgyűlés napján, közvetlen a testület ülését
megelőzően tartani a bizottsági üléseket. A közgyűlés előtt 1 órával tárgyalni ilyen
jelentős, fajsúlyos anyagokról nem jó megoldás. A tényleges feladatellátás, vagy a
látszólagos egyeztetés a cél?
Ladányi Attila képviselő: kéri, hogy a közgyűlés tisztségviselői – lehetőség szerint –
vegyenek részt a bizottsági üléseken.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: egy, a testület 2013. október 24-ei ülésén elhangzott
kérdésre visszatérve tájékoztatja a testületet a „Kerékpáros turizmus fejlesztése DélBaranyában az Ős-Dráva Program keretében” című, DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001
azonosító számú pályázatról:

3

A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2013. június 24. napján
megjelent a DDOP-2.1./E-13 kódszámú, az „Ős-Dráva Programhoz illeszkedő
kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása” című kiemelt pályázati felhívás. A
támogatási keretösszeg 400 millió Ft, a támogatási intenzitás 50-100 % közötti a
projektgazdától és a tevékenységtől függően. Az önkormányzat, mint az Ős-Dráva
program gesztorszervezete pályázati konzorciumot alapított. A DDOP-2.1.1/E-132013-0001 azonosító számú pályázat 400 millió Ft elszámolható összköltség mellett
400 millió Ft támogatási igényt tartalmaz, ebből az önkormányzat projekteleme
valamivel több, mint 57 millió Ft. A projekt elsődleges célja a Dráva-mente természeti
és kulturális értékeinek láthatóvá tétele, elérhetőségének javítása a kerékpáros
turisták számára, és ennek érdekében egy összefüggő kerékpárút-hálózat kiépítése
és kitáblázása a megye déli részén. Fontos cél egy innovatív kerékpáros szolgáltatás
kialakítása, továbbá a térségben található attrakciók elérhetőségének javítása,
valamint a térség turisztikai szolgáltatásainak bővítése. A projekt elemei: kerékpárút
építése Drávaszabolcs közigazgatási területén, Ős-Dráva Kerékpárút kijelölése 125
km-en, 5 helyszínen kerékpár-kölcsönző terminál megépítése, 12 db pihenőhely
megépítése a kijelölt szakasz mentén. A tervezett ütemezés szerint a megvalósulás
2014. augusztus 31-re befejeződik. A pályázat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság döntésére vár.
Ladányi Attila képviselő: az elhangzott tájékoztatást írásban szeretné megkapni.
A képviselők részéről a napirend előtt további szólásra nincs igény.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 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
javasolják az előterjesztést. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra
került.
Ladányi Attila képviselő: választ kér a napirend előtt elhangzott képviselői észrevételekre.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az elhangzott kéréseknek természetesen
igyekeznek megfelelni, eleget tenni lehetőség szerint.
Szőcs Norbert képviselő: új szerverről olvasott az előterjesztésben, ez a 8,5 milliós
beruházás milyen közbeszerzést takar? 2 fő bérének arányosításáról is olvasott, akik
projekt koordinálásban és egyeztetésekben vesznek részt. Ennek a miértjére is
szeretne választ kapni.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra szót ad Aladics-Nagy Annamária
főtanácsosnak, a Pénzügyi Csoport vezetőjének.
Aladics-Nagy Annamária főtanácsos, a Pénzügyi Csoport vezetője: a közgyűlés a
rendelet ezt megelőző módosításakor jóváhagyta a 2 fő létszámot, most a bér
kerülne bedolgozásra. A helyek betöltése folyamatban van az ÁROP pályázat
kapcsán. A szerver beszerzésére már sor került, a számlázás ügyét kell rendbe
tenni, mivel a beszerzés az önkormányzat költségvetésében szerepelt, de a hivatal
volt a beszerző. A szerver költsége – a 2012. évi tartalék pályázaton nyert támogatás
terhére - a hivatal részére kerül átadásra ezzel a technikai módosítással.
Szőcs Norbert képviselő: korábban a hivatali létszám radikális csökkentésére került
sor, nem érti, most miért kell azt ismét bővíteni. A hivatali szerver ügyet
tulajdonképpen most utólag hagyja jóvá a közgyűlés?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a személyi kérdésben megerősíti a Csoportvezető asszony által elmondottakat, a létszámról korábban született testületi döntés,
ahhoz most a bér kerül hozzárendelésre. A költségvetésben betervezett egy darab
szerver beszerzése történt meg a megyei tartalékból elnyert támogatás terhére,
annak üzemeltetésére, használatára a hivatal jogosult.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kitől bérel földet a megyei
önkormányzat?
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: a Mecsekerdő Zrt-vel kerülne sor szerződés
kötésre Sellye, Vajszló és Baranyahidvég településeket érintően. A gyógynövénytermesztést szeretné bővíteni az önkormányzat a közmunka program keretén belül
ezeken a területeken.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: szeretné tudni, megkötötte-e
már a bérleti szerződést az önkormányzat, továbbá, ha 5 évre kötnek szerződést,
akkor ebben a projektben az 5 év bérleti díja van benne, vagy a további évek bérleti
díját az önkormányzat költségvetéséből kell rendezni? A jelenlegi megyei önkormányzati konstrukciót tekintve, hogy lehet 5 évre előre gondolkodni?
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke: szerződéskötésre még nem került sor. Az idei
évre vonatkozó bérleti díj nincs a közmunka programba beépítve, hiszen az nem volt
látható előre. A közgyűlés tisztségviselői azon dolgoznak, hogy 2014. február 28-ával
ne legyen vége a közmunkaprogramnak, hogy az még a teljes jövő évet lefedje. A
bérleti szerződést szeretnék úgy kötni, hogy az 30 napon belül bármikor felmondható
legyen.
Ladányi Attila képviselő: a földbérlet kapcsán látható, hogy a bérleti díj mennyi,
viszont a terület alapú támogatás összege nincs feltűntetve, az után érdeklődik.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
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Dr. Göndöc András megyei főjegyző: mint már elhangzott a bérleti szerződések
még nem köttettek meg, de a területek a közmunka céljaihoz jól illeszkednek. Terület
alapú támogatást az önkormányzat nem tervezett, nem igényelt. A felvetést köszöni,
a lehetőségeket vizsgálni fogja a hivatal.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2013. (XI...) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke a testület munkájában szünetet rendel el, kéri a hivatal munkatársait, készítsék el a közlönyt, a rendelet a következő napirendi pont tárgyalását
megelőzően kerüljön kihirdetésre.
SZÜNET
A közgyűlés elnöke bejelenti, a közlöny elkészült, az önkormányzat honlapján
olvasható, a rendelet kihirdetése megtörtént. A testület folytatja munkáját.
2. napirendi pont:

„A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából” című, ÁROP_1.2.11/A-2013-2013-0014 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések
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.
Szőcs Norbert képviselő: véleménye szerint a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft-t azért hozta létre a közgyűlés, hogy ÁFA terheket tudjon az önkormányzat
visszaigényelni. Emiatt a törvényesség vonatkozásban aggályát fejezi ki. Jogszerűen
jár el az önkormányzat? Erre vonatkozóan állásfoglalást kellene kérni a NAV-tól.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: már bizottsági ülésen is elmondta, most
megismétli, a Kft-t nem azért hozta létre a közgyűlés, hogy az önkormányzat ÁFA-t
tudjon visszaigényelni. Ez nem adójogi kérdés. A Kft. még nem is igényelt vissza
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ÁFA-t, ha szükséges, ezt az ügyvezető igazgató is meg tudja erősíteni. A Kft.
egyébként úgy jár el, mint bármely más gazdasági társaság. A cél a közgyűlés
munkájának hatékonyabbá tétele volt.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
52/2013. (XI. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Baranya
Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 20142020-as tervezési időszak előkészítése céljából” című,
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 azonosító számú pályázattal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti in-house szerződéstervezet tartalmával egyetért, azt jóváhagyja és felhatalmazza Tiffán Zsolt elnököt a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tiffán
Zsolt elnököt, hogy az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014
azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges
intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a pályázat
lebonyolításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

3. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró-értékelő dokumentumának társadalmi egyeztetést
követő elfogadásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Sitányi Lászlót, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatóját, továbbá Máthé Pétert és
Bojcsev Andrást, az Ügynökség munkatársait.
Elmondja, az előterjesztést – a módosított 1. számú melléklettel – a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolják. A Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi
pontot változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
A közgyűlés elnöke szólásra biztosít lehetőséget dr. Sitányi László úrnak.
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Dr. Sitányi László, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető
igazgatója: az anyag jelentőségét nem kívánja sem túlbecsülni, sem alulbecsülni. Az
Ügynökségnek nagyon sok munkája van ebben, bár láthatóan csak az uniós
támogatásokról szól a dokumentum. Kéri a képviselőket, hogy akár szakterületi
alapon, akár helyi ismeretségi alapon tegyék meg észrevételeiket, hogy azok
beépítésre kerülhessenek az anyagba. Az adatok, a hatások, ha rosszak, azokkal
szembe kell nézni, az is a területfejlesztési feladat része. A következő
programciklusban a források mintegy 60 %-a gazdaságfejlesztési célokra van
tervezve, de ezek a programok bonyolultabbak a „sima” infrastruktúra-fejlesztési
programoknál. Ezek komplex programok. Az önkormányzatok nem tudnak egyedül
gazdaságot fejleszteni, ahhoz kellenek más gazdasági szereplők. Ilyenek a
munkaügyi központok, a felsőfokú és a szakmai képzőhelyek, a kamarák. Kéri a
képviselőket, ebben a munkában segítsék az önkormányzatot, az Ügynökséget, a
közreműködő szervezeteket. Az összefoglaló dokumentumokról egyeztetést folytatnak
majd a kistérségekkel, a településekkel, minden érintettel, mert nagy komplexitásra
van szükség, a határidők tartásához, a sikeres megvalósításhoz.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
53/2013. (XI. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Területfejlesztési Koncepció előkészítő fázisának
keretében elkészült helyzetfeltáró-értékelő dokumentum
társadalmi egyeztetést követő, regionális kitekintéssel
kibővített változatát megismerte és elfogadta.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyzetfeltáró-értékelő dokumentáció részét képező Partnerségi tervet elfogadja és megállapítja, hogy annak időarányos végrehajtása megtörtént.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciójának további munkarészeit terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke megköszöni a dr. Sitányi László, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója és munkatársai munkáját, közreműködését.
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4. napirendi pont: Döntés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra készülő
operatív programok 3.0 verzióinak véleményezéséről
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:
54/2013. (XI. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
2014-2020-as EU-s tervezési időszakra készülő Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP)-, valamint a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) 3.0 munkaközi változatával kapcsolatban
megfogalmazott, az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerinti észrevételekkel, javaslatokkal.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tiffán
Zsolt elnököt, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)-, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)-, az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP)-, az Integrált
Közösségfejlesztési Operatív Program (IKOP)-, a Vidékfejlesztési Program (VP)- és a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) 3.0 munkaközi
változatával kapcsolatos - az Országos Területfejlesztési
Koncepcióval és a Baranya Megyei Területfejlesztési
Koncepcióval összhangban kialakított - véleményét a
megadott határidőn belül küldje meg a Miniszterelnökség,
illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.
Határidő: 2013. november 17.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tiffán
Zsolt elnököt, hogy a területi és ágazati programok további
munkafázisaiban a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban képviselje a megye álláspontját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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5. napirendi pont: Döntés a „Hungary-Croatia Crossborder Programme 201420” helyzetértékelésének és beavatkozási stratégiájának
véleményezéséről
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.
Ladányi Attila képviselő: a határozati javaslat 1. és 2. pontját idézi, majd hozzáteszi,
a mellékletek, a helyzetértékelésre vonatkozó vélemény és a beavatkozási
stratégiával kapcsolatban kialakított vélemény angol nyelven íródott. A képviselők
nyelvtudását nem firtatva kérdezi: akkor a véleményeket megismertük?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a problémával a Hivatal is küzd, már kifogást
is emelt emiatt, de ebben a programban a tervezés hivatalos nyelve az angol. Ez a
tervezést sajnos nehezíti. Kapott ígéretet arra, hogy a társadalmi vitára bocsátandó
anyagok vezetői összefoglalója magyar nyelven is elkészül.
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:
55/2013. (XI. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Hungary–
Croatia Crossborder Programme 2014–20” helyzetértékelésére vonatkozó véleményt megismerte és tudomásul
vette.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Hungary–
Croatia Crossborder Programme 2014–20” beavatkozási
stratégiájával kapcsolatban kialakított véleményt megismerte, és annak tartalmával egyetért. A Közgyűlés felkéri
elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a koordinációt végző
JTS részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Hungary–Croatia
Crossborder Programme 2014–20” további munkafázisaiban a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció
céljaival összhangban képviselje a megye álláspontját.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. napirendi pont: Döntés a Pannon ETT (Európai Területi Társulás) 20142020-ra vonatkozó Együttes Fejlesztési Programjának véleményezéséről
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 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
56/2013. (XI. 14.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pannon
Európai Területi Társulás 2014-2020-ra vonatkozó
Együttes Fejlesztési Programjával kapcsolatban kialakított
véleményt megismerte, és annak tartalmával egyetért. A
Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a
Pannon ETT részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Pannon ETT Együttes
Fejlesztési Program 2014-2020” további munkafázisaiban
a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaival
összhangban képviselje a megye álláspontját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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7. napirendi pont:

Interpellációk, bejelentések

A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját,
együttműködését megköszöni. Jelzi, 2013. november 28-ra tervezi a testület
következő ülését összehívni. A soron kívüli ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

