Szám: 117-15/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 26án 14.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Tiffán Zsolt, Pohl Marietta, Bédy István, dr. Gulyás Emil, Keczeli
Jenő, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László, Kovács István, Ladányi Attila,
Mester László, Miklós József, Prettl János, Szatyor Győző, Szőcs
Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Barkó Béla, dr. Bokor Béla, Fuchs Gábor, Nagy Attila, Pávkovics
Gábor 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 osztályvezetője, dr. Vajda János,
a Pécsi Járási Hivatal vezetője, dr. Hessz Gabriella, a Komlói
Járási Hivatal vezetője, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 14 fő megyei képviselő
van jelen.
A napirend meghatározására térve szól arról, hogy az 5. napirendi pont tárgyát
képező pályázati felhívás, s arra figyelemmel az előterjesztés címe is kiegészült, a
pályázat „…… a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni
Fejlesztési Tanács számára” került kiírásra. 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
szóbeli kiegészítésre figyelemmel.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a 2013. évi megyei önkormányzati
tartalékból támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a „Területfejlesztési tevékenység
támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a
Balatoni Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-A,-B kódszámú pályázati alapra
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat aktuális, 2014-2020-as EU-s tervezési időszakot érintő területfejlesztési feladatairól
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a 2013. évi Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram jelenlegi állásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. 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
9. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról és részletfizetés engedélyezéséről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
12. Interpellációk, bejelentések
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a testület nevében gratulál Szatyor Győző
képviselőnek, akit kiemelkedő művészeti tevékenysége elismeréseként „Pécs Képzőés Iparművészeti Díj”-jal tüntetett ki Pécs Megyei Jogú Város képviselőtestülete.
Szól arról, hogy az október 10-ei megyenapra szóló meghívó kiosztásra került, ebben
az évben a szigetvári várban kerül sor a díj-átadó ünnepségre, kéri a közgyűlés
tagjait, vegyenek részt a megyei rendezvényen.
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.
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a
két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a módosított előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Szóbeli kiegészítése: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták,
illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket.
Szóban is tájékoztatja a testületet a baranyai delegáció Rems-Murr Járásban tett
látogatásáról, mely egybeesett a járás fennállásának 40., továbbá a megye és a
járás együttműködésének 20. évfordulójával. (Az írásos beszámoló a módosított
előterjesztés 6. számú melléklete.) A felek a partnerséget folytatni kívánják, ezt a
2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásával megerősítették.
Tárgyalást folytatott Hartmut Reichl úrral, Baden Würtenberg miniszteri biztosával,
valamint a tartományi parlament elnökével és igazgatójával. Míg a vezetői
tárgyalások folytak, a delegáció tagjai iskola- és üzemlátogatásokon vettek részt,
tapasztalatokat gyűjtöttek. Nagy valószínűséggel a jövő év elején Magyarországra
látogatnak a gazdasági élet főbb járási szereplői.
A módosított előterjesztés 5. számú mellékletére utalva szól arról, hogy a Kormány
az Ős-Dráva program finanszírozására 80, 6 millió Ft átcsoportosításáról döntött. Az
önkormányzat 60,6 millió Ft értékben gazdaságfejlesztési kísérleti programot kíván
végrehajtani, továbbá - hangsúlyozza - a közgyűlés által elfogadott módszertan
alapján kiválasztott gazdasági szereplők számára kíván közvetlen támogatást
nyújtani. Ez a mentori tevékenység is hozzájárul az üzleti tervben szereplő tevékenységek beindításához, és megvalósításához.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: szeretne választ kapni arra,
hogy a jövő évben milyen forrásból kerül megfinanszírozásra a vállalkozási szerződésbe foglalt tevékenység. Véleménye szerint a módszertan megbeszélés tárgya
kellene, legyen. Milyen szempontok szerint kerülnek kiválasztásra a gazdasági
szereplők?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a program a Nemzetgazdasági Minisztérium
által átadott forrásból kerül finanszírozásra. Magyarországon ilyen gazdaságfejlesztési
program még nem valósult meg, ez most kísérleti stádiumban van. Lényege, hogy
előzetesen megállapított, szakemberek által előkészített módszertan alapján kerüljön
kiválasztásra egy olyan vállalkozói kör, amely vállalja, hogy profilja a helyi adottságokhoz, a kísérleti program alapján készült üzleti tervben szereplő tevékenységekhez igazodik. Ezen cégek támogatásának, üzleti-és fejlesztési terveik elkészítése
segítésének gazdaság-fejlesztő hatása várható.
A módszertan a későbbiekben kerül összeállításra, az a testületek elé fog kerülni.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a módszertan elemeiről a bizottságok minden
részletre kiterjedően tárgyalni fognak, a dokumentum konszenzusra épült tartalommal
kerül majd a közgyűlés elé.
Ladányi Attila képviselő: véleménye szerint a 4 képzési modult (általános gazdasági
képzés, üzleti tervezés, menedzsment, pályázati általános ismeretek) az értékesítési,
a piacra-jutási ismeretekkel szükséges lenne kiegészíteni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a bizottsági munkában, a vállalkozókkal való
kommunikáció során, a tervezés, az előkészítés időszakában kell majd a szükségesnek tartott további elemekről dönteni.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
37/2013. (IX. 26.) 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 mellékletekkel
elfogadja, az 5. számú mellékletben szereplő szerződést
jóváhagyja;
2. az elnöki átruházott hatáskörben hozott, támogatások
elnöki keret terhére történő odaítéléséről szóló döntéseket
tudomásul veszi.
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező a módosított előterjesztés 5. számú mellékletét képező dokumentummal.

2. napirendi pont:

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi 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.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a törvény rendelkezése szerint
a közgyűlés elnöke szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a közgyűlést az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Ez miért nem történt meg határidőre?
Történt jogszabálysértés, vagy nem?
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a közgyűlési és a bizottsági meghívók, valamint az előterjesztések az önkormányzat honlapján szeptember 15-ével hozzáférhetők voltak.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: a bevételek 10,57%-ban, a
kiadások pedig 8,64%-ban teljesültek. Mi ennek az oka, ki ezért a felelős?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Aladics-Nagy Annamáriát, a pénzügyi csoport
vezetőjét kéri válaszadásra.
Aladics-Nagy Annamária, a pénzügyi csoport vezetője: a bevételek és a kiadások
teljesülése azért alakult így, mert az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram csak
augusztus 1-jével indulhatott. A KEOP pályázattal kapcsolatos döntés júniusban
született, ezért teljesítés még ott sem történt. A teljesítés mindkét esetben a
következő féléves beszámolóban fog szerepelni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: megadja a lehetőséget a szólásra jelentkező dr.
Gulyás Emil képviselőnek, de tájékoztatja arról, hogy a szólás lehetőségét az adott
napirendi pont tárgyalása során ezzel kimeríti képviselőtársa.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a közgyűlés tájékoztatása a
testület ülésén történik, ezért azon a véleményen van, hogy jogszabálysértés történt.
A határidőt pár ezer éve így értelmezik, de hogy jelenleg lehet másként is, azt
tudomásul veszi tekintettel arra, hogy jogi kontrollt nem „lát” a közgyűlés fölött.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: a helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
sorában a bevételek oldalán lát a teljesítésre vonatkozó adatokat, de a kiadások
oldalán nem. Ennek mi a magyarázata? Nem támogatja a nemzetiségi önkormányzatokat a megye?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Aladics-Nagy Annamáriát, a pénzügyi csoport
vezetőjét kéri válaszadásra.
Aladics-Nagy Annamária, a pénzügyi csoport vezetője: a kiadás csak júliusban
jelentkezett, ezért nincs az első félévi tájékoztatóban arra vonatkozó adat.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
38/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
2013. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
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3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, az előterjesztést véleményezte
a könyvvizsgáló. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra került. A
bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják az előterjesztést.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: az előterjesztésből idézi „A
program viszont csak 2013. augusztus 1-jétől indult, és a befejezési ideje is módosult
2014. február 28-ra.” Ennek a miértjéről szeretne hallani.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a kormány által az országos közmunka-programra
megszavazott összegből első körben az önkormányzatok részére biztosították a
forrásokat, őket követték a közmunkásokat foglalkoztató állami intézmények, majd a
különböző programok, mint az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram is, melyek nem
számítottak az önkormányzatok keretébe. A Kormány menet közben szabadított fel
forrást az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram beindítására. Egyedi esetről van szó, a
szükséges forrás-átcsoportosítás miatt csak augusztusban lehetett indítani a programot.
A közgyűlés elnöke – hozzászólás, további kérdés nem lévén – szavazásra bocsátja
az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a
9/2013. (…...) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a 2013. évi megyei önkormányzati tartalékból támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és a testületnek elfogadásra javasolja.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: 2009. november 6-án kötelezettség vállalás leadásról döntött a közgyűlés. Ugyanabban az évben mégis
további kifizetéseket teljesít az önkormányzat és kötelezettséget vállal egy volt
intézménye után. Ennek kapcsán a GYEMSZI még most is az önkormányzat felé
nyújtja be követelését. Ennek a zavaros ügynek a megértéséhez kér információt.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: a 2012. január 1-jét megelőző feladatokból
következik ez a helyzet. Személyesen számtalan esetben kereste a megállapodás
lehetőségét a GYEMSZI-vel, de egyezségre még nem jutottak. A megyei önkormányzat által korábban vállalt kötelezettségeket az állam megfinanszírozza, azok
nem fogják az önkormányzat költségvetését terhelni. Ez a ma még függő állapot a
központi költségvetésből kerül rendezésre.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
39/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatási
igényt nyújt be a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet A
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. Megyei
önkormányzati tartalék címe terhére a megyei önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló
39/2013. (VII.31.) BM rendeletében foglaltak alapján.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési
Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-A,-B kódszámú pályázati alapra
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.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: ebben a tárgyban már döntött
egyszer a testület. A felhívás szerint a pályázat benyújtási határideje szeptember 23ra módosult, ezért nem érti, a mai napon miért került ez az előterjesztés a közgyűlés
elé.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Riegl Gábor megbízott megyei főépítészt kéri
válaszadásra.

8
Riegl Gábor megbízott megyei főépítész: a testület a 30/2013. (VI. 13.) Kgy.
határozatával egy adott műszaki tartalomra hozott döntést, akkor a felhívás 50 millió
Ft-os keretre adott lehetőséget az önkormányzatok számára. A Nemzetgazdasági
Minisztériumtól érkezett ugyan információ arról, hogy a pályázati keret nagy
valószínűséggel megemelésre kerül, de mivel ez a döntés a közgyűlés júniusi ülése
időpontjáig nem született meg, ezért akkor a testület az 50 millió Ft-os kerethez
illeszkedő tartalommal szavazott a pályázat benyújtásáról. A pályázati kiírás a
beadási határidő előtt – a pályázat benyújtása előtt – felfüggesztésre került, az új
kiírás pedig a módosított tartalommal és keretösszeggel augusztus végén jelent meg.
Az igényelhető támogatás keretösszege 90 millió Ft, azaz 40 millió Ft-tal több, mint a
korábbi volt, tehát a pályázat műszaki tartalmát is ehhez kellett igazítani. Az
előterjesztés ezért került a közgyűlés elé, a határozati javaslat a korábbi döntés
módosítására vonatkozik.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: vélemény szerint a kérdés
arra vonatkozott, hogy miért nem szeptember 23-ára került összehívásra a testületi
ülés. Az Alaptörvény megváltoztatta a naptárt? Számára is érthetetlen ez a
megoldás.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: a szervezeti és működési szabályzat szerint a
közgyűlés elnökének jogában áll az önerő nélküli pályázatokról saját hatáskörben
döntést hozni. Tekintettel arra, hogy alapfeladatot érintő pályázatról van szó, ezért
fontos, hogy a közgyűlés korrekt tájékoztatást kapjon, mint ahogy a testületek – a
közgyűlés és a bizottságok – majd a közbeszerzésekről is érdemi információval kell,
bírjanak.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: az elnöki hatáskörrel tisztában
van. Véleménye szerint nem kell a testületi döntés látszatát kelteni, ha ez tájékoztatás, akkor bekerülhetett volna a „lejárt” beszámolóba.
Ladányi Attila képviselő: a testület tagjai tudtak erről a pályázatról, tudták, hogy a
keretösszeg felemelésre kerül, tudott, hogy erről a közgyűlés elnöke egy személyben
dönthet, mégis, hogy most utólag szavaz erről a testület, ez több képviselő szemét
„csípi”. Tájékoztatóként is elfogadta volna ezt a testület, s természetesen jól esett
volna az a kis figyelmesség, ha erről nem utólag kell szavazzanak.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
40/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 30/2013.
(VI. 13.) Kgy. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
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„1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Államreform operatív program keretében megvalósuló, a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régióikban lévő megyei önkormányzatok és a
Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című ÁROP1.2.11/A-2013-A,-B kódszámú pályázati felhívásban szereplő célok megvalósítását és a pályázat benyújtását.”
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 30/2013.
(VI. 13.) Kgy. határozat benyújtásra vonatkozó határidejét
2013. június 29. napjáról 2013. szeptember 23. napjára, a
megvalósításra vonatkozó határidejét 2014. június 30. napjáról 2014. szeptember 30. napjára módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat aktuális, 20142020-as EU-s tervezési időszakot érintő területfejlesztési
feladatairól
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.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: egyrészt ebben az esetben is a
határidővel van problémája. Másrészt arról olvasott az előterjesztésben, hogy a
társadalmi egyeztetésre bocsátott szakmai tervezeteket a Baranya Megyei Önkormányzat véleményezte. Nem emlékezik erre, lehet hogy egy személyben a közgyűlés elnöke véleményezett, azt elfogadja, de így furcsállja ezt a mondatot.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kérdezi, a nemzeti nyelv
szerint mit jelent a következő mondat? - idéz az előterjesztésből - „Annak érdekében,
hogy a hazai tervezés megyei lábait helyi szintre emeljék, a megyei önkormányzatok
Európai Uniós ún. ÁROP forrás keretében 90 millió Ft támogatást kapnak a 20142020-as tervezési időszak TOP megyei forrásainak megtervezésére.” Az értelmezéshez segítséget kér.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Riegl Gábor megbízott megyei főépítésznek ad
szót.
Riegl Gábor megbízott megyei főépítész: ez a mondat azt jelenti, hogy az országos
tervezésben megjelenő operatív programokat, valamint forrásokat, hogyan lehet
levinni helyi, területi szintre.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: tulajdonképpen a lábak felemelése a helyszínre
való levitelt jelenti.
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Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
41/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat aktuális, 2014-2020-as EU-s tervezési
időszakot érintő területfejlesztési feladatairól szóló tájékoztatót
elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
7. napirendi pont: Tájékoztató a 2013. évi Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram
jelenlegi állásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: hol tart, milyen készültségi
fokon a program végrehajtása?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: mire vonatkozik a kérdés? Időben, térben,
létszámban? A programban 418 fő vesz részt.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: milyen százalékon áll a megvalósulás, a végrehajtás, a teljesülés?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke szót ad Salamon Balázsnak, a Széchenyi
Programiroda program vezetőjének.
Salamon Balázs, a Széchenyi Programiroda program vezetője: az önkormányzat
által működtetett Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram teljesülése összességében
60% körül alakul. Eltérő sebességgel folynak a különböző munkálatok, például a
Vízügyi Igazgatósággal leszerződött területeken van ahol végigértek, és van, ahol
lassabban haladnak - a bozótirtás és a csatornatisztítás 136 km-es szakaszon folyik.
A teljesítést a területi adottságok nagyban befolyásolják. A gyógynövény termesztéshez kapcsolódó feladatok végrehajtásáról viszont elmondható, hogy 80-90%os a készültség foka, a termények betakarításával végeztek, a feldolgozás még
folyamatban, de 1-2 héten belül befejeződik.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: szól arról, hogy az előterjesztés 3. oldalán
olvashatók a gyógynövény termesztési tevékenység számszaki adatai.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: úgy gondolja, a program nyílt
célja a folyamatos foglalkoztatás. Ebben az esetben az embereknek van mivel
foglalkozniuk, és kapnak érte néhány ezer forintot.
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Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: 2010-ben, amikor az Ős-Dráva program elindult,
akkor annak a közmunkaprogram még nem volt része, az csak 2012-ben épült be a
Mintaprogramba. Az Ős-Dráva program eredeti célja az Ormánságban megvalósult
fejlesztés fenntarthatóságának biztosítása. A jelenlegi munkamorál, a munkafegyelem, a képzettség még nem éri el az ehhez elvárt szintet. A Startmunka
program azt a célt szolgálja, hogy a munkanélküliek ezen programon keresztül
képezve legyenek, és visszahelyeződjenek az aktív munka világába. Amikorra a
vízkormányzási rendszer működni kezd és a tájhasználat-váltás elindul, akkora és
abban megfelelő módon kell dolgozni a programban részt vevőknek.
Ladányi Attila képviselő: az értékteremtő munka tervezett és befolyt bevételéről kér
tájékoztatást.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: mivel szociális modellről van szó, a bevételeket
vissza kell forgatni a programba. A realizált bevétel ez idáig 200 ezer forint.
Ladányi Attila képviselő: a betervezett bevétellel ez milyen arányban áll?
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: közmunka jelleggel még senki nem termelt
gyógynövényt, ebben Baranya az első. A kapott területek kezdeti adottságát alkalmassá kellett tenni erre a célra, fel kellett törni a földeket, a talajt művelésbe vonható
állapotba kellett hozni. Az öntözés feltételeit fontos még megteremteni a bevételek
növelhetősége érdekében. Az első év a talaj művelésbe vonására, trágyázására volt
elég. A betakarítás után most az őszi palántázás veszi kezdetét.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az önkormányzatnak szándékában áll a gyógynövény termesztést területileg bővíteni, a feldolgozás tekintetében az együttműködést
tovább erősíteni. A bevétel a jövőben növelhető lesz minden bizonnyal.
Ladányi Attila képviselő: elsődlegesnek tartja ő is az ormánsági embereknek a
munka világába való visszavezetését, ezért nem gondolja nagy problémának, hogy a
milliós költséggel szemben pár százezer forint bevétel realizálódott csak. Jogosnak
tartja ugyanakkor annak „feszegetését”, hogy van-e hosszú távú üzleti, cselekvési
terv. Ki kell derüljön, jó irányba halad-e a tevékenység, hol kell, mit kell változtatni.
A tavalyi év során közel 30 %-kal csökkent a méhek állománya, ennek döntően a
csávázószerek használata az oka, amely a földben 20 évig fejti ki hatását a legújabb
kutatási eredmények szerint. Az Európai Unióban csak 3 olyan ország van, mely a
saját szükségletein felül exportálni tud, ezek közé tartozik Magyarország. Itthon 20
ezer családot tart el ez az ágazat. Az Országos Méhészeti Egyesület közzétett egy
ajánlást, továbbá kérte, hogy a vízpartok tisztítása, takarítása során az abban
közreműködők mindenkor legyenek figyelemmel a vadvirágok virágzása idejére. Kéri,
a munkavezetők tájékozódjanak az említett ajánlást illetően, járjon elő a megye egy
ökológiai szemléletű közmunka program megvalósításával. Ehhez segítségét
felajánlja.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: ügyrendi hozzászólásra kért
szót. Véleménye szerint a napirendi pont tárgyalása ügyrendi problémákra, a
demokrácia hiányára is rámutat. A többség döntése által most egy napirendi pontnál
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maximum kettő alkalommal szólhat a képviselő. A jelen vita során volt, aki négyszer
szólt, ez természetesen nem zavarja, csak az ügyrendi problémára kíván rámutatni.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: hangsúlyozza, a közmunkára a forrást az állam
biztosítja. Az üzleti tervre térve elmondja, a program célja az emberek visszavezetése a munka világába. Lehet, hogy idővel a közmunka program profit orientáltabb
lesz. Számára képviselőtársa kiállása és érdeklődése a méhészettel kapcsolatban
szimpatikus. Az Ormánságban a tájhasználat-váltás célja a nagyüzemek előtti
arculat, azaz a ligetes, erdős, legelős állapot visszaállítása, az ökológiai egyensúly
megteremtése. Az ormánsági méz egészen különleges - például az akác itt virágzik a
legkorábban - ezért is vették tervbe az eredetvédelemről való tárgyalást a baranyai
méhészekkel.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Göndöc András megyei főjegyzőnek ad szót.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: az üzleti terv tekintetében csatlakozik az
elhangzott állásponthoz – ezek a programok nem üzleti terv alapján jönnek létre –,
ezek állami támogatásból megvalósuló programok. Üzleti alapon ezeket megközelíteni nem lehet, torz adatok születnének, hiszen ebben az esetben az előállítási
költségek közül a munkabér költségét az állam finanszírozza, a normál mezőgazdasági termelés ezt nem tudja követni. Ilyen üzleti modell kialakítására nincs
lehetőség.
Szól arról is, hogy szociális alapon bizonyos terményeket étkezési célra átadott a
megye a helyi iskoláknak, óvodáknak.
Keczeli Jenő képviselő: a program keretében 418 fő dolgozik, 418 fő fizetést kap,
ezek az emberek már lehetőséget kaptak. A gyógynövények betakarításával
végeztek, a növény-kultúrát tekintve kifutási időt kell hagyni. A közmunka a testület
támogatásával indult, reméli, ezzel a támogatottsággal viszi tovább a megye a
programot.
Ladányi Attila képviselő: ügyrendi kérdésben kért szót. Ilyen témában a
kommunikáció előremozdítja az ügyet, legyen arra lehetőség, hogy többször
szólhasson egy képviselő. Ebben a kérdésben különösen szerepe van a párbeszédnek, a reagálásnak, a véleménycserének, politikai hovatartozástól függetlenül.
Szőcs Norbert képviselő, a JOBBIK frakcióvezetője: a Keczeli Jenő képviselő által
képviselt álláspontra reagál. Véleménye szerint a szociális segítséget nem kell
összekeverni a munka ösvényére való visszavezetéssel.
Kiss Ferenc képviselő: a Ladányi Attila képviselő által emlegetett csávázószer a
napraforgónál használatos. A méhcsaládok pusztulásában sokkal nagyobb szerepet
játszott az aszály, a méhek annak következtében pusztultak el.
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: kéri képviselőtársait, maradjanak a témánál, illetve
amennyiben a testület kéri, igényli, a következő ülés napirendjére lehet tűzni egy a
méhészettel foglalkozó napirendi pontot.
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Amennyiben az Ős-Dráva Startmunka Programmal kapcsolatban van még a
korábban szólóknak szólási igénye, úgy a szervezeti és működési szabályzat 17. §-a
alapján lehetőséget ad a szólásra.
Ladányi Attila képviselő: a program közpénzből finanszírozott. Közös felelősség,
hogy a lehető leghatékonyabb legyen a működés, a közpénz felhasználása. Amikor
az üzleti tervre kérdez rá, nem azt feltételezi, hogy rossz a feladatellátás, azt keresi,
miként lehetne még jobban teljesíteni. A helyi piaci viszonyokat egyébként ez a
gazdasági tevékenység nem borítja föl.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: véleménye szerint nem a
közmunka fogja Magyarországon 2013-ban a piaci egyensúlyt felborítani.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
42/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi ŐsDráva Startmunka Mintaprogramról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Dr. Gulyás Emil képviselő elhagyja a termet, a jelen lévő közgyűlési tagok száma 13
főre változik.

8. 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.
Szőcs Norbert képviselő elhagyja a termet, a jelen lévő közgyűlési tagok száma 12
főre változik.
A közgyűlés elnöke – az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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43/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen
határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő 1197. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a
biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai
támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendeletben foglaltakra.
Továbbá a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja.
2. A közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. október 15. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
44/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Téseny Község Önkormányzata 2008. évi TEUT előirányzatból 1.210.000,- Ft támogatásban részesített
„Rákóczi utca felújítása” című, 020001008U számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához az
alábbiak szerint:
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A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
telekalakítás következtében 58 hrsz-ról 58/2 hrsz-ra változott.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Nagykozár Község Önkormányzata 2008. évi CÉDE előirányzatból 1.800.000,- Ft támogatásban részesített „Aszfaltozott közösségi szabadidős tér kialakítása” című,
020006008D számú támogatási szerződés megvalósulási
helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma
telekalakítás következtében 1088 hrsz-ról 1087 hrsz-ra változott.
3. 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 kötelezettség kezdete: 2013. október, a kötelezettség lejárata 2015. szeptember, 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 befizetés
napjáig terjedő időszakra számított késedelmi kamat
terheli, amennyiben a kedvezményezett második alkalommal késedelembe esik.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Bakonya Község Önkormányzata 2008. évi CÉDE előirányzatból 2.950.000,- Ft támogatásban részesített „Iskola
épület átalakítása idősek napközi otthonává” című,
020009208D számú támogatási szerződés keretében
felújított ingatlan Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére a használatba adáshoz.
A pályázat keretében a volt iskola épületének átalakítása
valósult meg idősek napközi otthonává, lehetővé téve
ezzel az idősek számára a kulturált környezetben történő
elhelyezést. A használatba adással a pályázat célja nem
sérül.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Páprád Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból 649.777,- Ft támogatásban részesített „Gépszín kialakítása” című, 020011007D számú támogatási
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szerződés műszaki tartalom módosításához az alábbiak
szerint:
A pályázat keretében kialakított gépszín oldalfalait – amelyek jelenlegi állapotában nyitottak – teljesen zárhatóvá
teszik a jobb hasznosíthatóság érdekében.
A műszaki tartalom változással az eredeti pályázati cél
nem sérül.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Patapoklosi Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 2.000.000,- Ft támogatásban részesített
„Patapoklosi Rákóczi u. 33. hrsz alatti járda felújítása II.
ütem” című, 020011607L számú támogatási szerződésben
foglalt műszaki tartalom módosításához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:
A pályázatban tervezett Rákóczi u. 38-48. házszámok közötti felújítás a Rákóczi u.15-47. házszámok közötti szakaszon valósult meg az eredetileg tervezett mennyiségben,
így a pályázati cél nem sérül.
Tekintettel arra, hogy a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelettel
módosított 85/2009. (IV. 10) Korm. rendelet alapján a kötelezettségvállalás időtartama 5 évre csökkent, és a záró
ellenőrzés keretében megállapításra került, hogy a Támogatott a működtetési kötelezettségének eleget tett, így a
támogatási szerződés a műszaki tartalom módosításának
elfogadásával együtt lezárható.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
Gödre Község Önkormányzata 2007. évi LEKI előirányzatból 3.063.587,- Ft támogatásban részesített „Gödre
Rákóczi u. 43. közösségi ház kialakítása, felújítása” című,
020006407L számú támogatási szerződés tervezett műszaki tartalom változásához az alábbiak szerint:
Tervezett
műszaki tartalom
Hajópadló
felújítása 40 m2
PVC elhelyezése
14,7 m2
1 db 100x210 cm
méretű fa bejárati ajtó
elhelyezése

Megvalósult
műszaki tartalom
Kerámia lappal
történő burkolás
40 m2
Kerámia lappal
történő burkolás 14,7 m2
Kerámia lappal
történő burkolás 8 m2

A fejlesztés összköltsége nem változik, az eredeti pályázati
cél nem sérül.
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Tekintettel arra, hogy a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelettel
módosított 85/2009. (IV.10) Korm. rendelet alapján a kötelezettségvállalás időtartama 5 évre csökkent, és a záró
ellenőrzés keretében megállapításra került, hogy a Támogatott a működtetési kötelezettségének eleget tett, így a
támogatási szerződés a műszaki tartalom módosításának
elfogadásával együtt lezárható.
8. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.
Határidő: 2013. október 15. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

10. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatott szerződések lezárásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták, a testületnek tárgyalásra javasolják. A Baranya Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum a napirendi pontot változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja
a közgyűlésnek.
A közgyűlés elnöke - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
45/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. jelen határozat mellékletében (1. sz. melléklet) szereplő 1638. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, tekintettel
az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési
és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra;
2. felhatalmazza elnökét a pályázatok lezárásához szükséges
egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok aláírására;
3. továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről értesítse
a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. november 15. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.
11. napirendi pont: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról és
részletfizetés engedélyezéséről
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 formában tárgyalásra javasolja a
közgyűlésnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
46/2013. (IX. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja
Zaláta Község Önkormányzata 2004. évi CÉDE előirányzatból „Önkormányzati szükséglakás felújítása I. ütem”
tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt támogatást a
020014504D számú támogatási szerződés 7. d) pontjának
megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.
2. A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az
egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és
területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6)
bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, valamint a
Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni a Kincstár által vezetett
10032000-00282022-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2013. május 30.
- visszavonás összege: 2.762.377 Ft (a tőke összege:
1.610.000 Ft, a kamat összege a visszavonás napjáig:
1.152.377 Ft)
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-

napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a 2005.01.31én felvett 992.000 Ft-ra 244,60 Ft/nap és a 2006.01.26án felvett 618.000 Ft-ra 152,38 Ft/nap.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Támogatott a támogatás visszavonása miatt
keletkezett tartozást 2013. november 1-vel kezdődően, 36
hónap alatt fizesse vissza.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a
Támogatottat, valamint a Magyar Államkincstár Baranya
Megyei Igazgatóságát.
Határidő: 2013. október 15. (értesítésre)
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

12. 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. október 24-re soron kívüli ülés összehívását készíti elő a hivatal. Az ülést bezárja.
Kmf.

Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

