Együttműködési megállapodás
mely létrejött
egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) (7621 Pécs,
Széchenyi tér 9., törzsszáma: 724001, adószáma: 15724007-2-02), képviseli: Nagy Csaba, a
közgyűlés elnöke,
másrészről a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) (7633 Pécs, Dr. Veress Endre
u. 10., Cg.: 02-10-060361), képviseli: Vári Attila vezérigazgató (továbbiakban együtt: Felek)
között
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait a sportról szóló
2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 55. §-a határozza meg.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében együttműködési megállapodást kötnek. Mindezek alapján az Önkormányzat átadja sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását (kivéve a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat) a Zrt. részére, a Zrt. pedig elvállalja ezen feladatok ellátását határozott időre, 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig.
3. Felek vállalják, hogy igény esetén jelen megállapodásban foglaltakon túl - a megyei önkormányzat feladatait figyelembe véve - sportesemények, rendezvénysorozatok rendezésében együttműködnek, külön megállapodás keretein belül.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2015. évben - a 2015. évi költségvetésében tervezett egyéb működési célú kiadások terhére - 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint összegű támogatást nyújt a Zrt. részére, a megyei sportfeladatok ellátására, különösen a
sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítására, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítására, valamint a sport népszerűsítésében való közreműködésre.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés mellékletét képező megyei sportprogram
tervezetben a Zrt. a változtatás jogát fenntartja, tekintettel arra, hogy a MOB és egyéb sportszervezetek kérésének megfelelően a rendezvények száma és időpontjai módosulhatnak.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott támogatási összeg átutalása kettő egyenlő részletben történik, 2015. július 15. valamint
2014. október 15. napjáig, a Zrt. OTP Banknál vezetett 11731001–20690737–00000000
számú számlájára.
6. A Zrt. a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2016. július 31-ig elszámol.
Az Önkormányzathoz benyújtott elszámolásnak tartalmaznia kell:
a.) a támogatott feladat megvalósítását bemutató szöveges értékelést, beszámolót,
b.) a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések hiteles másolatát,
c.) egyéb, a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Zrt. az elvégzett megyei sportfeladatokról a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése sportért felelős bizottságának tájékoztatást ad 2016. év
június 30. napjáig.
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8. Felek megállapodnak abban, hogy a Sporttörvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok módosulása esetén a jelen megállapodást felülvizsgálják, ha szükséges, módosítják.
9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel, valamint
felmondással, 30 napos felmondási határidővel szűntethetik meg.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.

Pécs, 2015. június ...

………………………..
Nagy Csaba
közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat

………………………..
Vári Attila
vezérigazgató
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Záradék:
A megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2015. (……..) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

2

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 239-1/2015.

MELLÉKLETEK:- DB

TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
(ertektar)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: FAZEKAS ORSOLYA

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
- Területfejlesztési Bizottság

SZÁM:

…/2015. (…..) TFB határozat

- Pénzügyi Bizottság

SZÁM:

…/2015. (…..) PB határozat

- Ügyrendi Bizottság

SZÁM:

…/2015. (…..) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. JÚNIUS 22.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. JÚNIUS 22.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: …/2015. (…..) KGY HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!
Az Országgyűlés 2012. április 2-ai ülésén elfogadta a magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.), melynek
végrehajtására vonatkozó szabályokat a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza.
A Rendelet 2. §-a alapján 2013. június 13-án a megyei önkormányzat döntést hozott
arról, hogy létrehozza a Baranya Megyei Értéktár Bizottságot.
A bizottság szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak
adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén
fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat, és
megküldi azt a Hungarikum Bizottságnak. A Megyei Értéktár Bizottság gondoskodik
továbbá arról is, hogy a több településről beérkezett, azonos nemzeti értékek egy
nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásba.
A nyilvántartásban szereplő értékek megjelenési lehetőséget kapnak a
www.kincsesbaranya.hu honlapon, valamint bekerülnek abba a nyomtatott formában
is megjelenő kiadványba, melyet minden évben egy alkalommal készít el a bizottság,
a felvett értékek gyűjteményéből.
A nemzeti értékek adatai az értéktárakban a következőkben
szakterületenkénti kategóriákban kerülnek azonosításra, rendszerezésre:

felsorolt

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai –
beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét , különösen
a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és
növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott,
illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes
technológiák, technikák, berendezés, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az
irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű
műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi
helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve

versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen
a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és
geomorfológiai
képződmények,
természeti
tájak,
természeti
területek,
életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek,
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat
koordinációs feladatokat lát el. A Htv-ben megfogalmazott - egymásra hierarchikusan
épülő - értéktár bizottsági feladat esetében a megyei önkormányzat az Mötv-ben
meghatározott koordinációs feladatot látja el, hiszen a Megyei Ertéktár Bizottság a
települési bizottságok adatait gyűjti, rendszerezi, és továbbítja az országos bizottság
felé.
A Megyei Értéktár Bizottság felállítása nem igényli, a Baranya Megyei Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, mivel ez nem a
Közgyűlés állandó bizottsága, hanem közgyűlési határozattal létrehozott szakmai
bizottság.
A Baranya Megyei Értéktár vezetésére továbbra is Szatyor Győző akadémikust
kértem fel.
Szatyor Győzővel egyeztetve az alábbi tagokat javaslom a bizottságba:
Walterné Müller Judit – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Mester László – Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Vass Péter – Baranya Megyei Önkormányzat
Rozs András – Baranya Megyei Levéltár
Dévényi Sándor – Dévényi és Társa Építész Iroda
Dr. Heidl György – Pécsi Egyházmegye
Bokor Béla – Határon Túli Magyarságért Alapítvány
Decsi István – Pécs MJV Önkormányzat
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Baranya Megyei Értéktár
Bizottság újbóli felállításáról és tagjainak megválasztásáról.

Pécs, 2015. június 22.
Nagy Csaba s.k.
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015. (.. .) sz. határozata
a Baranya Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény. (1) - (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megújítja a Baranya Megyei Értéktár Bizottságot, és
létrehozza a Baranya Megyei Értéktárat. A Baranya Megyei Értéktár Bizottság
elnökének továbbra is Szatyor Győzőt kéri fel, míg tagjai közé az alábbi tagokat
választja:
Walterné Müller Judit – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Mester László – Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Vass Péter – Baranya Megyei Önkormányzat
Rozs András – Baranya Megyei Levéltár
Dévényi Sándor – Dévényi és Társa Építész Iroda
Dr. Heidl György – Pécsi Egyházmegye
Bokor Béla – Határon Túli Magyarságért Alapítvány
Decsi István – Pécs MJV Önkormányzat
Határidő: 2015. június 25.
Felelős: Nagy Csaba közgyűlési elnök
Szatyor Győző bizottsági elnök

