Szám: 117-24/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 28-án
9.00 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, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László,
Kovács István, Mester László, Miklós József, Nagy Attila, Pávkovics
Gábor, Prettl János, Szatyor Győző közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, Ladányi Attila, 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, Schubert József, a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársa, dr. Vajda János, a
Pécsi Járási Hivatal vezetője, Tamási Mihályné, a Baranya
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatója, Turós Izabella, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága igazgatója, Sasvári Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának osztályvezetője, Sikfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára, Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti
Park igazgatója, dr. Horváth József, a Központi Statisztikai
Hivatal Pécsi Főosztálya vezetője, dr. Fábián Adrián, a Pécsi
Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, egyetemi docens, dékán helyettes, dr. Bencsik
András, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának adjunktusa, Slézia Rita, a Központi Statisztikai Hivatal
Pécsi Főosztálya munkatársa, Fritz János, a Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Főosztálya munkatársa, 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 13 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.
Nagy Attila képviselő érkezésével 14 fő képviselő van jelen az ülésen.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. KÖZMEGHALLGATÁS: Az agrárgazdaság helyzete Baranya megyében
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. Baranya megye gazdasági kitörési lehetőségeinek vizsgálata a kamarák bevonásával a munkahelyteremtés összefüggésében
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. Az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó kísérleti gazdasági
programhoz kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A) Az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatások
odaítélésének rendjéről szóló rendelet elfogadása
B) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosítása
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Döntés az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 azonosító számú pályázat keretében
kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a DDOP-2.1.1/E-13 kódszámú, az „Ős-Dráva programhoz illeszkedő
kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása” című kiemelt projekt felhívásra
beadott pályázatról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
meghívásos pályázati felhívásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
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11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
13. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
14. 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
15. 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.
A képviselők részéről a napirend előtt szólásra nincs igény.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: KÖZMEGHALLGATÁS: Az agrárgazdaság helyzete Baranya
megyében
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: ismételten köszönti a közmeghallgatás meghívott
vendégeit, az érdeklődő állampolgárokat.
A közgyűlés tagjai részére a hivatal továbbította a Baranya Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei
Igazgatósága, a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint a Központi Statisztikai Hivatal
Pécsi Főosztálya által tárgyban összeállított dokumentumokat. Megköszöni ezen
szervezetek közmeghallgatás előkészítésében való együttműködését.
Kéri a közmeghallgatás résztvevőit, kézfelemeléssel jelezzék, ha szólni kívánnak,
majd fáradjanak ki a pulpitushoz, a jegyzőkönyv számára mutatkozzanak be, és a
képviselt szervezetet nevezzék meg.
Szólásra ad lehetőséget Tamási Mihályné dr. asszonynak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatójának.
Tamási Mihályné dr., a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatója: örömmel tettek eleget a felkérésnek, hiszen a mezőgazdaság
húzóágazat a megyében. A téma aktualitása, fontossága miatt „megérdemli”, hogy
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közmeghallgatás tárgya legyen. Véleménye szerint kellően tartalmas, részletes
anyagot tettek le az asztalra, reméli, az a képviselők megelégedésére szolgál.
Tartalmi ismétlésbe nem kíván bocsátkozni, de kérdésekre szívesen válaszol.
A Kormányhivatalon belül négy agrárigazgatóság van: a Földművelésügyi Igazgatóság, az Erdészeti Igazgatóság, az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Igazgatóság, valamint a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság. A közmeghallgatás
témája a Földművelésügyi Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó értékelés,
erről adtak képet a megye agrárgazdasága tekintetében.
Az Igazgatóság vezetését a 2011. évtől látja el, fő célja az Igazgatóság arculatának
markánsabbá tétele. Ez sok szempontból sikerült is, ebben segítette a szakmai
múltja. A hatósági munka leginkább neuralgikus pontja a vadászati hatósági ügyek
intézése. Ennek a munkának az elismeréseképpen az Országos Vadászati Védegylet és a Megyei Vadászkamara a Hubertus Kereszt arany fokozatával tűntette ki.
Az Igazgatóság munkája is elismerésre került, ebben az évben a XX. Gazdanapok
alkalmával a zsűri különdíját kapták meg. Ez nemcsak a jelenlegi apparátusnak szól,
hanem az előd-szervezet, a Földművelésügyi Hivatal volt dolgozóinak is. Az Igazgatóság ajtaja mindenki előtt nyitva áll, segítséget tudnak nyújtani, koordinációt
tudnak vállalni, tanácsadással tudnak szolgálni.
Köszöni a figyelmet, majd jelzi, hivatali elfoglaltsága miatt távoznia kell, de jelenlévő
munkatársai természetesen szívesen megválaszolják a felmerülő kérdéseket.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a közmeghallgatás előkészítésében való közreműködést és a hozzászólást megköszöni Tamási Mihályné dr. asszonynak.
Szólásra ad lehetőséget Turós Izabella asszonynak, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Baranya Megyei Igazgatósága igazgatójának.
Bédy István képviselő érkezésével 15 fő közgyűlési tag van jelen az ülésen.
Turós Izabella asszony, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága igazgatója: a feladatra való felkérést köszöni. Két témában kaptak
felkérést, az egyik a közmeghallgatás témája, a másik a következő napirendi pont
témája, azaz a megye gazdasági kitörési lehetőségeinek vizsgálata. A két témáról –
az összefüggésekre tekintettel – egymást követően fog szólni. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarának nem állnak a rendelkezésére statisztikai adatok,
tanulmányok sem a múltból, sem a jelenből, hiszen köztudomású, hogy az
agrárkamarai tagság a 2012. évi CXXVI. tv. megjelenéséig nem volt kötelező. A
megyei tagság bő 1 évvel ezelőtt 300 fő körül alakult. A regisztráció 2012
novemberében zárult, jelenleg mintegy 11 ezer tagot számlálnak. A tagság nagy
része szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Egyrészt ennek hagyományai
vannak a megyében, másrészt legjobban e területet fedi le és részesíti előnyben az
uniós és a hazai támogatási rendszer, e tekintetben az állattenyésztés kicsit háttérbe
szorul. A legtöbb regisztrált kis- és középvállalkozó, illetve őstermelő. A megye
mezőgazdasági földterületének döntő hányadán nagyüzemi gazdálkodás folyik, a
nagyüzemek az aktívabbak az állattenyésztés területén is. Sajnos a megyében a
kertészeti ágazat is kicsit háttérbe szorult. Pont ez utóbbi két ágazat tölthetne be
nagyobb szerepet a foglalkoztatásban, mert ezeken a területeken számottevőbb a
kétkezi munka igénye.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény 2014. január 1-jétől feladatkörükbe sorolja a szaktanácsadási hálózat
működtetését, így a falugazdász és a szaktanácsadói hálózat átvételével egy

5
egységes tanácsadói hálózat jön létre. A 2014-2020-as tervezési időszakra
megállapodást kötöttek az ESZA Kft-vel a pályázatírás segítése, a támogatások
összehangolása érdekében. A 100 millió forintos értékhatárnál kisebb összegű
támogatást célzó pályázatok készítésében és nyomon követésében a kis- és
középvállalkozások részére térítésmentesen fognak közreműködni.
A foglalkoztatás tekintetében a mezőgazdaság igénye speciális, inkább szezonális,
mint egyenletes. Mint már utalt rá, a képzetlen, illetve alacsonyabb képzettségű
munkavállalóknak az állattenyésztésben és a kertészetben könnyebb munkát találni,
mert ott a kézi munkaerő igény nagyobb, de Baranyában ezek a tevékenységek a
nagyüzemi földművelés mellett sajnos háttérbe szorultak. Lehetne egyfajta
földprogramot indítani, a helyben lakókat földhöz, szaporítóanyaghoz juttatni. A
piacra termeléssel azonban óvatosan kell bánni, sok a panasz a támogatott termelésből származó termények értékesítésével, piaci árával összefüggésben. Más
kockázatot visel az, aki a saját tőkéjét fektette be a termelésbe. Segíteni kell a
termények értékesítési folyamatában a gazdálkodókat, hogy senki ne kerüljön
kellemetlen, hátrányos piaci helyzetbe az eladás során.
A támogatás rendszere átalakul 2014 és 2020 között, de szerencsére a magyarországi mezőgazdasági termelés támogatottságának mértéke nem fog jelentősen
változni, bár az átalakulásban azért lesz kihívás. Az ökológiai célterület tekintetében
számolni kell kieséssel, de jó ötletekkel az is kiküszöbölhető lesz. Összességében a
kormány fejlesztési elképzelései összhangban vannak a megye igényeivel. Az
állattenyésztés, a vízgazdálkodás, a nagy kézimunkát igénylő ágazatok és az
élelmiszeripar fejlesztése a megye foglalkoztatási helyzetén és a mezőgazdaságon is
lendíteni fog.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni a közmeghallgatás és a következő
napirendi pont tárgyában készített kamarai anyagokat, továbbá a szóbeli kiegészítést.
Nagy Attila képviselő: mennyiben tud az agrárkamara hozzájárulni ahhoz, hogy a
zárógondolatokban említett fejlesztések a megyében megvalósulhassanak?
Turós Izabella asszony, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei
Igazgatósága igazgatója: a már említett 2012. évi vonatkozó törvény életbelépése
óta élelmiszeripari tevékenységekkel kapcsolatos feladatai is vannak a kamarának.
Az élelmiszeripar legfőbb alapanyag termelője a mezőgazdaság. A regisztrált élelmiszertermelők száma 500 és 700 közé tehető a megyében, számukra is orientált
tagi szolgáltatást kíván nyújtani a kamara. A szakképzés területén kifejezetten jó a
kapcsolatuk az élelmiszergyártó cégekkel. A kamara az agrárium érdekérvényesítő
testülete. A jövő évben kamarai kártyával látják el tagjaikat, mely által gyorsított
eljárásban juthatnak támogatás-megelőzési, forgóeszköz-, fejlesztési hitelhez,
valamint a kártya alapján igénybe vehető további kedvezményekhez. Ebben partner
az OTP, de műtrágyagyártó, eszköz-és haszon-gépjármű forgalmazók is találhatók
az elfogadóhelyek között.
Fuchs Gábor képviselő: a munkahelyteremtés vonatkozásában került említésre a
kertészeti ágazat, melynek nagy az élőmunka igénye. Tudomása szerint a
kertészetek gépesítésre törekszenek, mert az élőmunka költséges. Ezt az
ellentmondást miként lehet föloldani, tervbe van véve, hogy nagyobb támogatás jár
majd a több élőmunkát alkalmazó gazdáknak? Lehet munkabér támogatással kompenzálni, de meddig?
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Turós Izabella asszony, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei
Igazgatósága igazgatója: hangsúlyozza, a kamarának még csak olyan nyilvántartása
van a gazdálkodókról mely az alapadatokra szorítkozik, gazdaságszerkezeti adatbázisuk még nincs.
Gépekkel valóban olcsóbban lehet előállítani a terményeket, termékeket, de pont a
kertészet az az ágazat, ahol sok munkát nem lehet géppel végezni, mert az a
minőség rovására megy. A kertészetekben még sokáig szükség lesz a kézi
munkaerőre. A Kamara a Magyar Zöldség és Gyümölcstermék Tanácsával szoros
kapcsolatban áll. A Tanács elnöke járt az Ormánságban, a fejlesztési stratégia
elkészült, az elképzelések egyeztetése megtörtént. Dél-Baranyában kedvezőek az
adottságok a kertészeti tevékenység fejlesztésére, a Kamara Kertészeti Osztálya
erre nagy hangsúlyt fog fektetni, reményei szerint a szakmai munka jó irányba fog
haladni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke szólásra ad lehetőséget Závoczky Szabolcs úrnak,
a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatójának.
Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója: igazgatóságuk saját
tulajdonban több, mint 20 ezer hektárnyi területet, haszonbérleti szerződés keretében
közel 3 ezer hektárnyi területet felügyel. A haszonbérleti szerződés keretében
helyben lakó családok használják, művelik a földeket.
Az Igazgatóság illetékességébe tartozik Baranya, Somogy, Tolna megyék területe
szinte teljes egészében. Meghatározóan kisparcellás szerkezetben és uniós támogatással művelik a szántókat és a gyepterületeket. Az állattenyésztés keretében
jellemzően magyar tehén és juh fajtákkal foglalkoznak. A tájhasználat-váltás már
közel 20 éve folyik. Baranyában, a Mecsek vonulatában jelentős nagyságú területen
folytatnak erdőgazdálkodást.
Dr. Gulyás Emil képviselő érkezésével 16 fő közgyűlési tag van jelen az ülésen.
További hozzászólás, kérdés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni a meghívott vendégeknek a közmeghallgatás előkészítésében való együttműködésüket, és a közmeghallgatáson való
aktív közreműködésüket. Köszöni az érdeklődő állampolgárok részvételét, figyelmét.
2. napirendi pont: Baranya megye gazdasági kitörési lehetőségeinek vizsgálata a kamarák bevonásával a munkahelyteremtés összefüggésében
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést – a Munkaügyi Központ, a PécsBaranyai Iparkamara és a Területi Agrárkamara által készített dokumentumokkal – a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
Szólásra ad lehetőséget Síkfői Tamás úrnak, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara titkárának.
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Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: véleménye
szerint a mai helyzet kialakulásában, azaz, hogy a megye a 14 -15. helyre csúszott
vissza a megyei rangsorban, minden politikai és gazdasági szereplőnek meg van a
maga bűne. Ebből a helyzetből való kitöréssel szeretne foglalkozni, ezért prezentációjának a „Kitörési lehetőségek, tudásintenzitás, újraiparosítás, a megye lemaradásának megállítása” címet adta. Ezen belül a szakképzés munkaerőpiaci
megfeleltetése, a duális mérnöki képzés, a központi források maximalizálása, a
befektetés ösztönzése, az export orientáció erősítése, a klaszterek szervezése, a
kutatásfejlesztés innováció témákról szól.
A Pécsi Tudományegyetemmel közösen kidolgozták 2007-ben a Pécsi Fejlesztési
Pólus stratégiát, melynek három alappillére van, ezek: az egészségipar, a környezetipar és a relatívipar. A reálgazdaság követte leginkább ezt a stratégiát, a civil- és a
közszféra, az önkormányzatok kevésbé. A jövőre koncentrálva a stratégiákban
fegyelmezetten kellene együttműködni, közreműködni. A szakképzés munkaerő piaci
megfeleltetésére a jelenlegi kormány rendkívül erős folyamatot indított annak
érdekében, hogy a gazdasági igényeket szolgálja ki a szakképzés. Ebben sok feladat
hárul a kamarára is. A gépipar területén nagyon szép eredményeket értek már el a
képzésben, a végzettek, ha kell, azonnal foglalkoztathatók bármely gyártónál, például
a Hauniban is. A szakképző iskolák többsége felismerte, milyen előnyökkel jár, ha a
gazdasági igényekkel szimbiózisban képez. A mérnökképzés a másik fontos terület,
de sajnos e tekintetben a pécsi egyetem rosszul teljesített, ami ahhoz vezetett, hogy
más műszaki karral – például a kecskemétivel – dolgoznak együtt az ipari
vállalkozások. Tervben van, hogy a Kamara is egyeztet velük egy kihelyezett
tagozatról, továbbá a Pollack Mihály Műszaki Főiskolával is tárgyalnak egy közös,
unós pályázat útján megvalósuló képzés indításáról. Fontos, hogy a kutatásfejlesztési
produktumok a helyi termékekben testesüljenek meg. A klaszterek szervezésekor
termelési kapacitásukkal összeállnak a különböző cégek és egymást kiegészítve
lesznek képesek a komplexitásra. A beszerezésben, a termelésben és az értékesítésben egy közösségként működnek. Baranyában 14 klaszter alakult, négynek a
működtetését a kamara vállalta, míg azok saját lábra nem tudnak állni. A klaszterek a
gazdaság számára nagyon fontosak. Ipari termelés tekintetében is sok helyet csúszott
vissza a megye, exportban az utolsó. A vállalkozások többsége a lokális piacra termel,
amely a válság miatt még jobban csökkent. Muszáj lenne a termelést az exportra
„ráfordítani”, mert az nagyobb biztonságot ad. A Kamara megbízást ad az
Egyetemnek a megyei export-stratégia kidolgozására, konkrét exportfejlesztések
generálására. A vállalkozásokat segíteni kell a világpiacra való kilépésben. A
befektetések ösztönzése szintén fontos feladat. A Kamara egy web-es hátteret épített
föl, melyben minden fontos információ megtalálható, ezt menedzselik a vállalkozók
körében is. A különböző rendezvényeiken szórólapokkal szólítják meg a résztvevőket,
céljuk a személyes kapcsolat kiépítése gyártó és befektető között. Remélhetőleg a
következő tervezési ciklusban még inkább lehetőség lesz arra, hogy az
önkormányzatok valóban értékalkotó projekteket valósítsanak meg. A fejlesztési
folyamatok indításához a kamarai segítséget felajánlja. Az elmúlt 25 évben nem
jeleskedett Baranya a központi források elnyerésében. A politikai, a gazdasági, a
szakmai lobbinak segítenie kell, hogy maximális központi források érkezzenek a
megyébe, és maximalizálni kell a magántőke bevonását is a fejlesztés érdekében.
Hozzászólása zárásaként ismételten felajánlja a Kamara segítségét.
A közgyűlés elnöke szólásra ad lehetőséget Sasvári Gábor úrnak, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetőjének.
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Sasvári Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetője: a munkanélküliség kezelhető, lehetnek akciók, programok, közfoglalkoztatások, átalakításra kerülhet a járulékrendszer, sok eszköz van a munkanélküliségi
ráta befolyásolására. A foglalkoztatási ráta szerint az elmúlt 10-15 évben a
foglalkoztatottság inkább stagnált országos szinten. Az 1 millió új munkahely nem
politikai szlogen, inkább kényszer, szükségszerű ahhoz, hogy a gazdaság
növekedjen. Baranyában az országos átlagot soha nem érte el a foglalkoztatottság,
ráadásul nagy kilengéseket mutat, nincs benne állandóság sem a növekedés, sem a
stagnálás tekintetében. Jellemzően egypólusú volt Baranyának a foglalkoztatást adó
ipari szférája, ami a foglalkoztatás tekintetében nem szerencsés. Nagy problémának
tartja, hogy a megyéből sokan mennek el, sokan toboroznak itt munkavállalókat. Félő,
hogy mire a megye gazdasága felfejlődik, addigra a képzett munkaerő már elvándorol,
foglalkoztatási szempontból ennek nagy a kockázata. Ennek kiküszöbölésére
viszonylag rövidtávon kell megoldást találni. A közfoglalkoztatást sokan szidják, sokan
dicsérik. Pozitívuma, hogy sok ezer embernek jelent megélhetést, valamilyen szinten
ezek az emberek képzik magukat. Hangsúlyozza, jó átmeneti megoldás arra, hogy az
emberek ne süllyedjenek még jobban a tartós munkanélküliségbe, az elbutulásba, de
hosszú távon nem cél a közfoglalkoztatás. Valódi értelme addig van, míg az érintettek
egy részét a szociális gazdaságban, jelentősebb részét a majdani fejlődő iparágakban
el lehet helyezni.
Nagy Attila képviselő: Baranya megye életére milyen hatással van a közmunka? A
Kamarának mi a véleménye ezekről a megyei közmunka programokról?
Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: nem a közmunkával van a reálgazdaságnak baja, ez még mindig jobb, mint a segély. Viszonylag
sok olyan állampolgár él Baranya megyében, akit mentális, szakmai alkalmatlansága
miatt a reálgazdaság nem tud alkalmazni. A közmunka nem merülhet ki az
ároktisztításban, értelmes munka felé kell terelni ezeket az embereket. Borsod-AbaújZemplén megyében ácsmunkáknál, ásatásoknál, építkezéseknél végeznek munkát a
közmunkások. Ezek az első lépések ahhoz, hogy őket a reálmunka világába
visszavezessék. Lássa a felnövő generáció a szüleit dolgozni, inkább munkabért
kapjanak, mint segélyt, mert az nagyon romboló. Meg kell jegyezze, az általános
iskolai beiratkozásoknál a roma gyerekek aránya igen magas, az oktatás fontossága
az ő esetükben különösen hangsúlyt kell kapjon. Vállalkozók támogatásával,
finanszírozásával a Kamara is részt vesz kiválasztott roma gyerekek oktatásában,
menedzselésében egy képzési, elhelyezkedési program keretében. Szervezetük
szempontjából a közmunka az első stáció a munka világába való visszatérésben.
Nagy Attila képviselő: szeretné megtudni, hogy a közmunkaprogramban a létszám
feltöltése kötelező-e? Véleménye szerint egy elbocsátást követően általában olyan
elemek szivárognak vissza a rendszerbe, akikkel a rend nem fenntartható.
Véleménye szerint befolyásolta a Duna-Dráva Nemzeti Park életét, hogy az
önkormányzat oda szervezett közmunkát, ahol az Igazgatóság működik, felügyeletet
tart. Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója véleményét szeretné
erről megismerni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra Sasvári Gábor úrnak ad először szót.
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Sasvári Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetője: Baranyában közel 10 ezer embert érintenek a közmunkaprogramok. Fontos
lenne, hogy a téli hónapokban is minél többen maradjanak a rendszerben.
Nyilvánvaló, előfordul, hogy bármennyire is pozitív a foglalkoztatott hozzáállása,
mégsem tud a munkában a minimális feltételeknek sem megfelelni. Az önkormányzat
nem kötelezhető arra, hogy az ilyen személyeket a rendszerben tartsa. Elvárás, hogy
egy program, ha például 100 főre épül, akkor folyamatosan 100 fővel is működjön,
tehát elbocsátás esetén pótolni kell a létszámot.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: válaszadásra ad szót Závoczky Szabolcs úrnak.
Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója: az Igazgatóság területét
5 közmunka program is érinti, ők maguk is foglalkoztatnak közmunkásokat. Ez a
területek védettsége miatt nagy felelősséget jelent számukra, ezért folyamatosan
széles körben egyeztetnek, és kötnek együttműködési megállapodásokat. A
nagyfoglalkoztatóknak az Igazgatóság, vagy mint szakértő, vagy mint a terület
tulajdonosa adja meg a szükséges hozzájárulást. „Saját” közmunkaprogramjaik nélkül
nem is tudnának létezni, 8 éve folyamatosan létszám gonddal küszködnek. Ők az
állattenyésztésben, a turizmusban, de még az irodai munkában is foglalkoztatnak
közmunkásokat. Igyekeznek azokat az embereket foglalkoztatni, akik önhibájukon
kívül kerültek ilyen helyzetbe. Megismétli, nagy odafigyelést igényel ez a munka, de
esetükben a közmunkások nagyon fontosak a feladatellátáshoz.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: egyetért Síkfői Tamás véleményével, a közfoglalkoztatásban célokat kell kijelölni, legyen az gazdasági, vagy társadalmi cél.
Köztudott, az Ős-Dráva program is elmozdult már a gyógynövénytermesztés irányába,
konkrét cél a Dráva mentén a vízfolyások medrének kialakítása is, Gilvánfán pedig az
önkormányzat vályogházak építésével foglalkoztatja sikeresen a közmunkásokat.
Reméli, az Ős-Dráva program fenntartása idején és tekintetében majd aktívként
vehetnek részt ezek az emberek a munka világában.
Dr. Bokor Béla képviselő: Síkfői Tamás úr véleményét kéri. A rendszerváltás óta
melyek voltak azok az ipari területek, ahol a beszállítói oldal kapacitását tudta a
megye használni, mit kellene tenni, hogy ezzel számolni lehessen a közeljövő
gazdaságában is.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad Síkfői Tamás úrnak.
Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: a hazai és a
világgazdaságban is nagyok a változások. Ebben a térségben jelenleg nincs olyan
jelentős cég, amely integrált módon tudná összefogni a közepes- és kis
vállalkozásokat. A vezető nagy autógyárak – Audi, Mercedes – program alapján
bevonják, segítik, fejlesztik az alvállalkozóikat. Ezeknél a nagy cégeknél is csak a 4.,
5. körben kerülnek be magyar partnerek. A gépiparban ez most van folyamatban, az
élelmiszeripar viszont rendkívül centralizált. Valójában ezt a szerepet hivatottak
betölteni a már említett klaszterek addig, amíg nem lesznek „zászlósai” ennek a
gyakorlatnak, módszernek a megyében.
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Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: magáncégek foglalkoztathatnak-e közfoglalkoztatottat, ha igen, van-e erre példa Baranyában, kik a foglalkoztatók, miként hat ez a gazdasági versenyre?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad Sasvári Gábor úrnak, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetőjének.
Sasvári Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetője: jelenleg magáncégek semmilyen formában nem alkalmazhatnak közfoglalkoztatottat. Erre csak önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél, állami többségi
tulajdonú szervezeteknél, cégeknél van lehetőség.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: arról hallott, hogy a kultúra
területén is lesz közfoglalkoztatás. Ennek esetlegesen nem az-e a célja, hogy az
elmúlt időszakban nagy számban kirúgott, korábban a kulturális élet területén
dolgozott diplomás embereket foglalkoztassanak harmadannyi pénzért?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad Sasvári Gábor úrnak, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetőjének.
Sasvári Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja osztályvezetője: ilyenről nem hallott, reméli nem fog előfordulni, hogy a közfoglalkoztatottak kiszorítják az állami alkalmazottakat. Elképzelhető, hogy ilyen előfordult,
előfordul, de neki ilyen esetről nincs tudomása. Hangsúlyozza, ezt csak kiegészítő
módon, a szociális szférában, az egészségügyben, a kulturális életben, az oktatásban
tudja elképzelni, de remélhetőleg a közfoglalkoztatás ott sem mások rovására történne.
Fuchs Gábor képviselő: a médiákban arról lehet hallani, olvasni, hogy Magyarország
gazdasága jobban teljesít. Ezekből a szakmai szervezetek által készített anyagokból
is azt szűrte le, hogy Baranya megye rosszabbul teljesít. Az anyagokban foglaltak
depressziót keltenek. Idézi: 1 év alatt közel 12 ezer fővel csökkent a lakosság száma
Baranyában, a megyében az 1 főre jutó GDP termelés 64 százaléka az országos
átlagnak, a többi megyével ellentétben, Baranya 2012-re sem érte el a válság előtti
termelési szintet.
A közmunkások által kapott pénz nevezhető-e olyan összegnek, amely elegendő a
megélhetéshez? Tisztában van azzal, hogy sok év alatt jutott idáig a megye, de a
jövőbeli célok megvalósulását segíti-e az, hogy az országban itt a legmagasabb az
ingatlanadó? Olyan terhek rakódnak a vállalkozásokra, ami miatt sok cég megszűnik,
vagy a túlélésért küzd. Az állami földek pályáztatása semmiképpen nem segítette a
foglalkoztatottság növekedését, hiszen gazdálkodásból élő családok veszítették el a
megélhetésüket. A politikusok hajlamosak messiásként tekinteni a multikra. Az
infrastruktúra-feltételek nem biztosítottak a megyében a nagy beruházóknak,
befektetőknek. A külföldi cégek előtt elrettentő példaként lebeghet a pécsi
vízszolgáltatásból a világ egyik legnagyobb cégének a kiebrudalása. Így népszerűsíti
magát a megye? Az attitűdben, ha nem lesz változás, akkor a jövőre nézve fontos
célok nem fognak megvalósulni.
A valós képet adó szakmai anyagokat köszöni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad Síkfői Tamás úrnak.
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Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: pontosítani
szeretne építményadó kérdésben, mert egy, a Kamarától származó konstrukcióban
már második ütemben csökken az ingatlanadó, így az már az országos átlag alatti. A
magyar tőke rezsiköltségei magasabbak voltak, mint a konkurens országoké, ezért
üdvözlik azt a folyamatot, amelyben a gazdaság rezsicsökkenése is megvalósulhat.
Magyarország nem energetikai központ, az energetikai szektor a reálgazdaságot
zsákmányolja ki leginkább.
Fuchs Gábor képviselő: szerinte az ingatlanadó még nem nevezhető átlagosnak,
még messze van a kívánatostól.
Dr. Bokor Béla képviselő: mindig a kultúra fontosságát hangsúlyozta, de mára egyre
jobban értékeli az ipari termelést, mely szinte mindennek az alapja. Gazdasági
befektetőket kell hozni a megyébe. A gazdasági és a társadalmi folyamatok
tekintetében legalább 20-25 évre kell visszatekinteni, hogy a változások jobban értelmezhetők legyenek. Nagy baj az a veszteség, amit az ipari termelés szenvedett el.
Fontosnak tarja ugyanakkor az egészségipar területén, a kulturális ipar területén elért
eredményeket, az új lehetőségeket. Részleges kitörési pont kínálkozik szerinte a
turizmus területén. Jó lenne, ha a testület is gyakrabban, intenzívebben foglalkozna
ilyen kérdésekkel. A szemléleten változtatni kell, keresni kell az új partnereket, az új
munkastílusokat. Összehangoltabb fejlesztések kellenek, szorosabbra kell vonni az
önkormányzat, a gazdasági szereplők, a kamarák munkáját az egységes fellépés
érdekében. A kutatásokra, a fejlesztésekre több forrást kell fordítani, az hozhat
innovációkat. Erősíteni kell a marketing munkán. Sok olyan terület van, ami kínálja
magát, ilyenek az esetleges bányanyitás, az élelmiszeripar fejlesztése, az
agrárgazdaság összerendezettebb fejlesztése, menedzselése, a mikroelektronika-ipar
bővítése.
Az előkészítők munkáját megköszöni.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a megye a fejlettségét tekintve
a megyék sorában a lista végén található. Ennek a kiegyenlítésére forrásokat szerezni
úgy lehetne, ha az adott területnek valamilyen szintű önrendelkezése lenne, ami a
normális önkormányzatisághoz szükséges. A szabályozás ennek az elvárásnak
korábban sem, most sem felel meg. A területi egyenlőtlenségek az unióban az
önkormányzatiság előre haladtával jelentősen mérséklődtek. Példaként hozza az
ausztriai tartományokat és Bajorországot. Tehát van mód és lehetőség a
felzárkózásra, de ehhez önrendelkezési jogok kellenek az önkormányzatoknak, nem
kegyként kellene forrásokhoz jutniuk. Amíg a hazai és a nemzetközi források 90 %-át
Budapesten osztják el, addig kiegyenlítődésre nem lehet számítani véleménye szerint.
Korábban nem volt meg a kétharmados felhatalmazása a kormányoknak, amivel az
ilyen változásokat meg lehetett volna tenni a hátrányok felszámolására. Sajnos ezzel
a felhatalmazással ez a kormány ezeket a hátrányokat nem számolta fel.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondja, amikor gazdasági válság van és
csökken az igény a nyersanyagra, az energiára, akkor nyilvánvaló, hogy az
alapanyagárak csökkenek. Ez törvényszerűség, ez nem egy történelmi tett. Ennek a
gazdasági élet minden rétegére, ágazatára, szereplőjére ki kellene terjednie.
A közmunkáról mindenki úgy vélekedik, jobb, mint a semmi, de ez nem ösztönzött
munka, ez inkább kényszermunka. Nem vitatja a közmunka előnyeit, pozitív hatásait.
Mentálisan, ismeretek megszerzését tekintve segítséget jelent, de nem lehet cél.
Hazugságnak tartja, hogy ezzel meg lenne oldva minden, és dübörögne a gazdaság.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri a hozzászólókat, maradjanak a napirendi pont
tárgyánál. A rezsi csökkentéssel kapcsolatban elhangzott véleményre utalva javasolja,
kérdezze meg arról képviselőtársa a lakosság véleményét is.
Kiss Ferenc képviselő: minkét napirendi pont vonatkozásában megköszöni a terjedelmes, nagyon értékes anyagokat, melyekkel a meghívott vendégek, előadók készültek. Baranya megyéről egy nagyon érdekes helyzetképet és egy előretekintést
kapott a testület. Elszomorította mindkét napirendi pont esetén az, hogy a szakmai
párbeszédet a szocialista frakció úgy zárta, hogy sunyi „oldalvágással” a politikát is
belekeverte mondanivalójába.
A képviselők részéről további 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:
57/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése:
a) tudomásul veszi „Baranya Megye gazdasági kitörési
lehetőségeinek vizsgálata a kamarák bevonásával a
munkahelyteremtés összefüggésében” címmel elkészített
tájékoztató anyagokban foglaltakat,
b) köszönetét fejezi ki a tájékozató szakmai anyag
összeállításában közreműködő szervezetek vezetőinek és
munkatársainak.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni a meghívott vendégeknek a napirendi
pont előkészítésében való együttműködésüket, és az ülésen való aktív közreműködésüket. A testület munkájában 10 perc szünetet rendel el.
- szünet A testület folytatja munkáját.
3. 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: szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz:
Az előterjesztéseket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság illetékessége szerint megtárgyalta, illetve véleményezte, azokat a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően tartott bizottsági
ülésén – a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében eljárva – hirdetmény
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közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás lefolytatását rendelte el a Baranya Megyei
Területfejlesztési Koncepció javaslattevő fázisa és területi hatásvizsgálat előkészítésére, valamint megválasztotta a Tárgyaló Bizottság tagjait.
Remény van arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a szeptemberben
benyújtott pályázatán felül többlettámogatáshoz juthat a központi költségvetésből „A
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai – megyei önkormányzati tartalék” cím
terhére a forráselosztás során.
Az Ős-Dráva program sikere érdekében a Szentlőrinci Ormánság Takarékszövetkezettel együttműködési megállapodást írt alá. A Takarékszövetkezet felajánlotta
segítségét, és egy kedvezményes, kizárólag az Ős-Dráva programra specializált
hitelcsomagot hozott létre. A csomag 3 alappillére: támogatás előfinanszírozás,
mezőgazdasági beruházás, turisztikai és ipari beruházás. A felajánlást megköszöni a
Takarékszövetkezet vezetésének; reményei szerint ez is hozzájárul a program
hatékony megvalósulásához.
A közgyűlés elnöke hozzászólás, kérdés nem lévén a szóbeli kiegészítés figyelembevételével szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
58/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót a melléklettel
elfogadja;
2. az elnöki átruházott hatáskörben hozott döntéseket tudomásul veszi.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
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.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2013. (XI. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
5. napirendi pont: Az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó
kísérleti gazdasági programhoz kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
A) Az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatások
odaítélésének rendjéről szóló rendelet elfogadása
B) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosítása
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Fábián Adrián urat, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetőjét, egyetemi docensét,
dékán helyettesét, és dr. Bencsik András urat, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és
Jogtudományi Karának adjunktusát.
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolja, a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot
változatlan formában tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Szólásra biztosít lehetőséget dr. Fábián Adrián úrnak, a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara tanszékvezetőjének.
Dr. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának
tanszékvezetője: a rendeletalkotásnak az a célja, hogy a Baranya Megyei
Önkormányzat számára biztosított hatáskör gyakorlásának mikéntjét konkretizálja
ebben az ügyben. A fölkért szakértői csoportnak a nehézséget az okozta, hogy van
ugyan hatásköre az önkormányzatnak a vidékfejlesztési támogatások elosztására a
törvényből fakadóan, de az odaítélés rendjének nincs központi szabályozása. Az
uniós vonatkozásokat is áttekintették, de fogódzót nem nagyon találtak erre az ügyre,
viszonylag kötetlen a megyei önkormányzat jogalkotó hatásköre. Természetesen az
odaítélés rendjének leghatékonyabb szabályozása a cél.
Fuchs Gábor képviselő: a kezdeményezést üdvözli, az támogatásra méltó. Az
MSZP frakció nevében köszöni a jogalkotói munkát. A megvalósításhoz kapcsolódó,
a rendelet-tervezet függelékében meghatározott feltételekkel problémája van, mert
azok nem életszerűek, nem illeszkednek az igényekhez, a gyakorlathoz. A
pénzátadási szerződésben megfogalmazott célok nem feltétlenül vannak kapcsolatban a függelék tartalmával. A szerződés szerint legalább 20 gazdasági
szereplő kerül kiválasztásra, akik általános gazdasági képzést is kapnak. Ezt
természetesen egy átvilágítás megelőzi majd, a függelékben ki vannak fejtve azok a
feltételek, amelyeknek meg kell felelniük a cégeknek. Véleménye szerint kevés cég
felel meg a felsorolt feltételeknek, akik pedig megfelelnek, azok valószínű már
eredményesen működő cégek, és nekik nem feltétlen erre van szükségük. A
feltételek jelentősen le fogják szűkíteni a pályázók körét, például az induló
vállalkozások ki vannak ebből zárva. Az Ős-Dráva programban a lakosság helyben
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tartása a fő cél, ugyanakkor például egy, az egyetemet frissen végzett ormánsági
fiatal nem tudna részt venni ebben a programban, pedig neki valószínű szüksége
lenne segítségre az üzleti tervhez, a menedzsmenthez, tanácsokra, szolgáltatásokra
a vállalkozása indításához. Tehát jelen állapotában ez nem az eredendő célt
szolgálja szerinte. A támogatási forrás 20 felé osztva minimális összegnek tekinthető
egy komolyabb beruházás vonatkozásában. Lehetővé kellene tenni, hogy jól működő
vállalkozások önrész biztosítására, kiegészítésére is igénybe vehessék a támogatást,
ezáltal nőne a program gazdaságfejlesztő hatása is. Motiválni így lehetne az ott
élőket arra, hogy helyi alapanyagból, olyan helyi értékeket állítsanak elő, amelyek
odavonzanak új lakókat, vagy növelik a turizmus forgalmát. Összességében a
kezdeményezést jónak tartja, de a megvalósítás módjával nem tud minden
tekintetben egyet érteni. Fölemlíti, hogy a látogatóközpont 1 milliárdos költségvetéséből komolyabb hatást lehetne elérni egy olyan helyen, mint az Ormánság,
azaz a pénzfelhasználást a való élethez kellene igazítani. Az a kérése, hogy a
függelék tartalmát tegyék megfontolás tárgyává. Időt kellene adni a Kft-nek arra,
hogy konzultáljon járási hivatalok vezetőivel, kamarákkal, a mai ülés vendégei által
képviselt szervezetekkel. Zárós határidőn belül álljon elő a Kft. új javaslatokkal. Kéri
javaslatának támogatását.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a látogatóközpont 30 állandó munkahelyet jelent,
továbbá át kell gondolni, mit fog generálni az Ormánságban az évi több ezer
látogató. A rendeletet elfogadásra javasolja azzal, hogy a képviselőtársa által
elmondottakra tekintettel egyeztetést kezdeményez, s hogy annak eredményére
figyelemmel a következő ülésen térjen vissza a testület a függelék módosítására.
Fuchs Gábor képviselő: a Főjegyző úrtól kérdezi, erre a megoldásra, ebben a
formában van-e lehetőség? A bólintásból azt szűri le, hogy igen, ebben az esetben
támogatni fogja szavazatával az előterjesztést. A látogatóközpont költségvetésére
utalva megismétli, 1 milliárd forintból 30-nál több munkahelyet lehetne teremteni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: javasolja Fuchs Gábor képviselőnek, hogy a
látogatóközponttal kapcsolatos véleményével, javaslataival forduljon Závoczky
Szabolcs úrhoz, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatójához, tudvalevő, hogy a
beruházás az Igazgatóság területén valósul meg. Szót ad dr. Göndöc András megyei
főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: tudatosan függelékként készült az anyag,
pontosan azért, hogy tartalmát egyszerűsített formában lehessen módosítani. A
következő ülésig lefolytathatók az egyeztetések a Kft. és a képviselők bevonásával,
remélhetőleg megnyugtató megoldás születik majd, amely jól szolgálja a helyi
vállalkozók igényeit.
Nagy Attila képviselő: a rendelet akkor lesz hatályos, amikor a függelékek elfogadásra kerülnek?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: az előterjesztéssel kapcsolatos egyik döntés a
rendelet-tervezetre, a másik döntés a határozati javaslatra vonatkozik. A Kft-vel
kötendő szerződés a szervezetnek jogokat ad és azt kötelezettségekkel terheli. A
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pályázati kiírást a Kft. csak a függelékek figyelembevételével tudja megtenni, azaz
amíg arról a testület nem dönt, addig a Kft. sem fogja kiírni a pályázatot.
Nagy Attila képviselő: véleménye szerint nem célszerű kizárni az ormánsági
önkormányzatokat, a mikró- és kisvállalkozásokat, az őstermelőket és az egyházakat
a rendszerből.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2013. (XI. ..) önkormányzati rendeletét
az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatások odaítélésének rendjéről.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke megköszöni az ellenzéki képviselők konstruktivitását, majd
szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
59/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a
Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Kft. között létrejött vállalkozási
szerződés módosítását, egyben felkéri a közgyűlés elnökét a
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2013. december 1.(a megállapodás aláírására)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megköszöni a meghívott vendégeknek a napirendi
pont előkészítésében való együttműködésüket, és a közgyűlés ülésén való aktív
közreműködésüket.
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6. 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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, véleményezte, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra
javasolja. Az előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2013. (XI. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.

7. napirendi pont: Döntés az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 azonosító számú
pályázat keretében kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja; a
Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan
formában tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben 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:
60/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség által 2013. november 14. napján megkötött
vállalkozási szerződés a határozat 1. számú melléklet
szerinti módosításával egyetért, azt jóváhagyja, és
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felhatalmazza Tiffán Zsolt elnököt a vállalkozási szerződés
módosításának aláírására.
2. 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:
Felelős:

1. pontra: azonnal, 2. pontra: folyamatosan
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
8. napirendi pont: Tájékoztató a DDOP-2.1.1/E-13 kódszámú, az „Ős-Dráva
programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés
megvalósítása” című kiemelt projekt felhívásra beadott
pályázatról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A
Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan
tartalommal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
Fuchs Gábor képviselő: a jövőben nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy egy
szerződés aláírása előtt egyik fél se nyilatkozzon arról kész tényként.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
61/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDOP2.1.1/E-13 kódszámú, az „Ős-Dráva programhoz illeszkedő
kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása” című
kiemelt projekt felhívásra beadott „Kerékpáros turizmus
fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program
keretében” című, DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 kódszámú
pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja, az abban
foglaltakat tudomásul veszi, egyetért a pályázati
konzorciumban való részvétellel.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Tiffán Zsolt elnököt, hogy nyertes pályázat esetén - a

19
támogató döntést követően - a Támogatási Szerződést
aláírja.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tiffán
Zsolt elnököt, hogy nyertes pályázat esetén a DDOP2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú projekt vonatkozásában a Baranya Megyei Önkormányzatot érintő intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a pályázati projekt
lebonyolításáról.
Határidő: 3. pontra: folyamatosan (2014. augusztus 31-ig)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

9. napirendi pont: A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázati felhívásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A
Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan
tartalommal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
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:
62/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a
Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3235/93 altéma kódszámú meghívásos
pályázati felhívásban szereplő célok megvalósítását és az
ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, Nagycsány,
Kémes, Szaporca, Vajszló fakazettás templomainak felújítására irányuló pályázat benyújtását.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tiffán
Zsolt elnököt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a pályázat benyújtása-, majd nyertes pályázat esetén
annak lebonyolítása érdekében.
Határidő: 2. pont: benyújtásra: 2013. december 16., megvalósításra: 2015. június 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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10. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
Szót ad dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a hivatal átlagos létszámmal, a projektekből
adódóan jóval több feladatot lát el, mint más megyék. A testület előtt megköszöni a
hivatali munkatársak áldozatos, sokszor estébe nyúló munkáját.
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:
63/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
11. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi
munkaterve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
Dr. Kőhalmi László képviselő: a testület szeptemberre tervezett ülésnapja napirendjére javasolja felvenni „A Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködési megállapodás tapasztalatai” című napirendi pontot.
Indokolása: Baranya megyének érdeke, hogy a megye egyik legnagyobb munkáltatójának helyzete stabil legyen, s ezzel, ez a testület is - mint politikai tényező - foglalkozzon.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a javasolt témát már a testület következő ülésének
napirendjére tűzi.
Kérdés, további hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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64/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11.
§ rendelkezésében foglaltak figyelembevételével – alapos
ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő
időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást
javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén
folytatólagos ülést hívjon össze.
Határidő: 2013. december 12. (a közlésre), egyebekben a
munkaterv szerint
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.

12. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.
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 és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
65/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2014. december
31.
Felelős: dr. Göndöc András megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
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13. 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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A
Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan
tartalommal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek.
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:
66/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nemeske Község Önkormányzata 2008. évi LEKI
előirányzatból 2.000.000,- Ft támogatásban részesített
„Járdafelújítás Nemeske községben” című, 020003308L
számú támogatási szerződésben szereplő megvalósulási
hely pontosításához az alábbiak szerint:
A támogatási szerződés 1.1. pontjában a fejlesztés
megnevezése „Járdafelújítás Nemeske községben Fő u. 127.” címre változik annak érdekében, hogy a 2008., illetve
2009. évben pályázati forrásból elkészült beruházások
elkülöníthetőek legyenek.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Lapáncsa Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE
előirányzatból támogatott „Faluház felújítása” című,
020007309D támogatási szerződés számú pályázatával
kapcsolatos részletfizetési kérelméhez a Rendelet 20. §
(8)-(11) bekezdéseinek figyelembevételével, az alábbiak
szerint:
A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó türelmi
időszak kezdete: 2014.01.01., a türelmi időszak vége:
2014.12.31.
A visszafizetési kötelezettség kezdete: 2015. január, a
kötelezettség lejárata 2016. december, így a részletfizetés
időtartama 24 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
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befizetés napjáig terjedő időszakra számított késedelmi
kamat terheli, amennyiben a kedvezményezett második
alkalommal késedelembe esik.
2. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. december 13. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.

14. 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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. 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, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
67/2013. (XI. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen
határozat mellékletében (melléklet) szereplő 1-20.
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 Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. december 13. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

15. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Nagy Attila képviselő: a testület októberi soron kívüli ülésén 2013. évre vonatkozóan
a két közmunka program költségvetésének alakulásáról kért általános tájékoztatást,
illetve kiemelten arról, hogy a kitermelt fák értékesítéséből mennyi bevétel folyt be, és
az mire lett fordítva. Kérdéseit a Közgyűlés Alelnöke írásban megválaszolta, azt
köszöni. A válasz azonban túl általános, a tényadatokat nem rögzíti, azaz, hogy
mennyi fa került kitermelésre, kik és milyen mennyiséget kaptak, és ki döntött a
felosztásról. Ismételten kéri ezen kérdések megválaszolását.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a kérdések írásban megválaszolásra kerülnek.
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés, további kérés nem hangzik el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját,
együttműködését megköszöni. Az ünnepekig már ebben a körben nem találkozik a
testület, ezért mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új évet kíván. Jelzi, a testület következő ülését 2014. január 23-ára tervezi
összehívni. Az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

