Szám: 52-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. január 18-án 9.00
órára összehívott, és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs,
Papnövelde u. 5. sz.) megtartott üléséről.
Jelen vannak: Angyal Károly Tibor, Andrics Aliz, Fazekas Róbert, Kiss Ferenc Péter,
Madaras Zoltán, Mester László, Mojzes Tamás, Nagy Attila, Nagy
Csaba, Pfeffer József, Pávkovics Gábor, Polics József, dr. Sütő
László, Szekó József, Szőcs Norbert, dr. Vass Péter, Vida Dezső
Zoltán közgyűlési tagok.
Távol van:

dr. Barbarics Ildikó, Pohl Marietta közgyűlési tag.

Jelen vannak még:

dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Máté Zsolt, a Baranya Megyei Kormányhivatal
főosztályvezetője, dr. Vajda János, a Szigetvár Járási Hivatal
vezetője, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: megnyitja a közgyűlés ülését, köszönti a
megjelenteket.
Dr. Barbarics Ildikó képviselő elhagyja az üléstermet.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a képviselői jelenlét ellenőrzésére szolgáló
szavazásra kéri képviselőtársait. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképes, mivel a 19 közgyűlési tagból 17 fő megyei képviselő jelen
van.
A napirend meghatározására térve jelzi, a meghívó szerinti napirendi javaslatot
módosítja: levenni indítványozza a 6. pontként szereplő „Döntés a Baranya Megyei
Integrált Területi Program módosításáról" című előterjesztést, mert további szakmai
egyeztetéseket folytatnak még az apparátussal és a polgármesterekkel az Integrált
Területi Program módosításáról. Az Irányító Hatóság ismét egyetértési jog
gyakorlására kéri a testületet, ezért 8. pontként, zárt ülés keretében tárgyalásra
terjeszti a közgyűlés elé az „Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő
Bizottságának döntési javaslatairól” című előterjesztést.
A képviselők részéről javaslat, észrevétel nem hangzik el a módosított napirendi
javaslattal összefüggésben.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 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: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2018. (….) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyának áttekintése
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
8. Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól
/zárt ülés/
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
9. Interpelláció, kérdések
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: napirend előtti szólásra ad lehetőséget.
Andrics Aliz képviselő: bejelenti, hogy Baranya megye 4-es választókerületében a
Jobbik Magyarországért mozgalom színeiben indulni fog országgyűlési képviselőjelöltként a választáson.
Dr. Vass Péter képviselő: bejelenti, hogy független országgyűlési képviselő-jelöltként
indul az április 8-i választáson. Szigetvár várost irányítani kívánja addig is szoros
együttműködésben a megyével. Ez számára egy „verseny”, ami április 8-áig tart.
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Angyal Károly Tibor képviselő: bejelenti, hogy az LMP jelöltjeként indul az
országgyűlési választásokon Baranya megye 4. számú választókerületében. Elmondja
még, hogy az LMP 106 körzetben indít jelöltet.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: mindenkinek sportszerű „küzdelmet” kíván.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
és a két ülés közötti eseményekről

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: kiegészíti az előterjesztést annyiban, hogy a
Szigetvári Birkózó Sport Egyesülettel az egyeztetést lefolytatták az edzőcsarnok
felépítésének támogatása vonatkozásában, az együttműködési megállapodás
aláírására 1-2 napon belül sor kerül.
Andrics Aliz képviselő: a pécsváradi képviselőtestület megbízásából kérdezi, van-e
fejlemény a kilátóval kapcsolatos pályázattal összefüggésben?
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a hegycsúcs védelmét ellátó civilek továbbra is
fenntartják, hogy nem szeretnék, ha az ott található objektum további részletekkel
egészülne ki. Nem támogatják a kilátó megépítését és az azzal járó környezeti
kockázatokat.
A beton-kolosszus vonatkozásában statikai vizsgálat vette kezdetét, és az előzetes
statikusi vélemény szerint az építmény, azaz a betongyűrű sajnos életveszélyes, arról
a tulajdonost értesíteni is fogják. Költségbecslés készül az életveszély elhárítására,
ami több millió forint nagy valószínűséggel. Amennyiben a tulajdonosnak nincs erre
forrása, akkor a projektnek a kilátóra vonatkozó részét újra kell gondolni a
megvalósíthatóság érdekében, mert a pályázat nem teszi lehetővé a meglévő
építménybe való beavatkozást. Meg kell várni most, hogy a tulajdonos részéről milyen
fejlemények fogalmazódnak meg.
Szőcs Norbert képviselő: olvasta a beszámolóban, hogy december 14-én aláírásra
került a támogatási szerződés a Miniszterelnökséggel a Területrendezési Terv
módosítására. Ebbe betekinteni szeretne, ha lehetséges.
Továbbra is érdekes számára a „RED-FAITH” elnevezésű projektben való partneri
részvétel. Ez mire vonatkozik valójában?
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a szerződés nyilvános, kéri a Szervezési osztály
vezetőjét, hogy azt küldje el, továbbá Főjegyző urat arra, hogy az említett projekt
vonatkozásában egy alapbeszámolót biztosítson képviselőtársának.
Szól arról, hogy az alapbeszámoló már a honlapon is elérhető. Ígéri, a honlap a teljes
újra-feltöltés után bemutatásra kerül a képviselőknek.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, majd szavazásra
bocsátja.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
1/2018. (I. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2018.
(….) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról,
illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői
illetmény-pótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet
módosításáról

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a tavalyi évi mértékekhez hasonlóan javasolja
megállapítani a pótlékokat.
Szőcs Norbert képviselő: véleménye szerint több járna a dolgozóknak, ezért kéri,
hogy a jog kereteit nem áthágva, de ha lehet segíteni valami módon a hivatal
dolgozóinak, akkor azt tegyék meg.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a támogatói szándékot köszöni. A költségvetés
tárgyalásakor erre még vissza fognak térni, akkor még tudnak dönteni a fizetésekről.
A képviselők támogatásával minden évben emeltek egy kicsit, illetve előrelépés, hogy
erre és a következő évre céljuttatás került bevezetésre, ilyen értelemben a testület
korábbi években megfogalmazott kérése teljesítésre került.
Dr. Sütő László képviselő: olvasatában az előzetes hatásvizsgálat elég szerencsétlenül azt sugallja, ha a jutalom, a pótlék elmaradna, az önkormányzatnál dolgozók
nem végeznék el a munkájukat rendesen. Ezt a dolgozók nevében is kikéri, mert ez
nem így van.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: az előzetes hatásvizsgálatban olvasható mondat az
alapbérekre vonatkozik. Az illetménynövelések elmaradásakor olyan helyzetbe
kerülnének a kollégák, hogy ezzel a szaktudással, hozzáértéssel más munkahelyet
keresnének. Önkormányzati és hivatali szinten versenyezni kell a versenyszféra, a
Tudományegyetem munkatársainak biztosított fizetésekkel. Megbecsülni szeretnék a
munkatársakat, ez a mondat ezt jelenti inkább.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, majd szavazásra
bocsátja.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2018. (I. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról,
illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetmény-pótlékról szóló
21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a következő napirendi pont tárgyalása előtt ezt a
rendeletet ki kell hirdetni, a közlöny elkészítése és honlapra történő feltöltése idejére
a testület munkájában szünetet rendel el.
- szünet Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a rendelet kihirdetése megtörtént, a rendelet 9.32
órakor hatályba lépett, a testület folytatja munkáját.

3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a rendelet a pár hetes átmeneti időszak
gazdálkodásának kezelésére születik, a következő ülésen már a költségvetési
rendelet-tervezet kerül a képviselők elé.
Szőcs Norbert képviselő: az előterjesztés korrekt, olvasata szerint azonban ilyen
rendeletre akkor van szükség, ha a költségvetési rendelet-tervezet 2018. február 15ig napjáig nem készülne el, illetve az is előfeltétele, hogy azt a testület március 15-ig
nem fogadja el. Mi indokolja ezt az előterjesztést?
Felolvassa a rendelet-tervezet 3. §-ának (6) bekezdését: „A közgyűlés felhatalmazza
elnökét olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési
jogcímenként 2.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2018.
évi költségvetés részét képezik.” Ez miért kell?
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: erre a rugalmas feladatellátás miatt van szükség.
A jogi kérdés vonatkozásában Főjegyző urat kéri válaszadásra.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: az önkormányzatoknál nem ritka, hogy az új
költségvetés elfogadásáig rendeletet alkotnak az átmeneti gazdálkodásról. Vannak
olyan tételek, például a cafeteria juttatás is ilyen, ami módosul a tavalyi évhez képest
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a jogszabály változása miatt. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletalkotás bevett
gyakorlat, a tavalyi évtől eltérő költségvetési tételek ezt indokolják.
Szőcs Norbert képviselő: a választ érti, de az előterjesztésben a rendeletalkotásnak
erről a kettő előfeltételéről olvasott. Javasolja, hogy a 2 millió Ft-os keretbe, amire
Elnök úr felhatalmazást kap, férjen bele e terem hangtechnikájának korszerűsítése is.
Fazekas Róbert alelnök: a költségvetés beterjesztéséről az államháztartásról szóló
törvény rendelkezik, az vonatkozik az önkormányzatra is. A törvény szerint először be
kell terjeszteni, meg kell vitatni a tervezetet, majd második körben elfogadni,
megalkotni a rendeletet. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a költségvetést,
akkor az előző évi keret 1/12 részéből gazdálkodik havonta az önkormányzat.
A közgyűlés elnöke – további hozzászólás nem lévén – a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja, majd szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
megalkotja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (I. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági
viszonyának áttekintése

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a megyei önkormányzat a TÖOSZ tevékenységében az elmúlt 3 évben nem vett részt, az önkormányzat tevékenysége a
MÖOSZ-hoz kötődik, abban érdekelt, erre figyelemmel javasolja a döntés
meghozatalát.
Andrics Aliz képviselő: tudni szeretné, mennyi a MÖOSZ éves tagsági díja, az nem
szerepel az előterjesztésben.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: ezt utólag tudja majd megmondani, az éves díj
lakosság, illetve állami támogatás arányosan kerül meghatározásra, és több százezer
forint. A MÖOSZ rendszeresen ülésezik, szakmai véleményeket kérnek a megyéktől,
többnapos konferenciákat szerveznek például a területi operatív programok
vonatkozásában, megosztják a joggyakorlatokat, itt a működés egy „élő történet”. A
TÖOSZ tagságot feleslegesnek tartja, abban nem vesz részt aktívan az önkormányzat.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
2/2018. (I. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjainak sorából kilép. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a kilépési szándékról a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségét legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig írásban
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
5. napirendi pont:

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges módosításokat az előterjesztés tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatok tárgyban hozott
határozati kivonatai kiosztásra kerültek.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
3/2018. (I. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta a
60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal jóváhagyott, a területi
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodásokat és azt a melléklet szerinti tartalommal
módosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke
A szavazásban 1 képviselő nem vett részt.
A határozatban hivatkozott mellékletek megegyeznek az előterjesztéshez csatolt
mellékletekkel.
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6. napirendi pont:

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a TOP-15 kódjelű felhívásokra 160 db pályázat
érkezett, az igényelt támogatás összege 37,6 milliárd Ft, a TOP-16 kódjelű
felhívásokra 174 db pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege 23,2 milliárd Ft,
azaz összességében a 334 db beadott pályázat támogatási igénye 60, 8 milliárd Ft.
Az első körben a támogatott pályázatok száma 67 db, a megítélt támogatás összege
18,9 milliárd Ft, a második körben – 2018. január 11-i állapot szerint – a támogatott
pályázatok száma 51 db, a megítélt támogatás összege 10,7 milliárd Ft. A további
támogatói döntések folyamatosan várhatók.
Nagy Attila képviselő: ehhez a napirendi ponthoz és a zárt üléshez kapcsolódón mond
véleményt. A zárt ülés napirendi pontjához az előterjesztést kiosztásban kapták meg
a képviselők az ülést megelőzően negyed órával. Az a képviselő, aki ezekkel az
előterjesztésekkel egyet tud érteni az a 4. számú választókörzet – tehát Szigetvár,
Sásd, Szentlőrinc, Sellye, Harkány, Siklós – semminemű képviseletére nem alkalmas.
Az előterjesztés megszavazása Sellye vonatkozásában például kifejezetten káros,
megakadályozza a fejlesztést. Nagyon örül a Szigetváron megvalósuló esetleges
további fejlesztésnek, vagy más település esetén, például Mohácson az x-ik
támogatásnak, de hogy ilyen csorbát szenvedjen el a választókerület, azt nem
javasolja támogatásra. A Döntés-előkészítő Bizottság munkáját kifejezetten károsnak
ítéli.
Szőcs Norbert képviselő: a Jobbik frakció tagjai, ahogy legutóbb, most sem kívánnak
részt venni ebben a „komédiában” az egyetértési jog gyakorlása vonatkozásában. A
pénzeknek az ilyen jellegű elosztása aránytalan.
Bár örülnek minden egyes fejlesztésnek Mohácson, de nézni kell azt is, minek a kárára
történnek a dolgok. Még el is tudná fogadni például a ”Mohácsi egykori Temaforg
Vállalat barnamezős területének rehabilitációját”, ha a táblázat fölötte lévő sorában
jelzett „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése Magyaregregy községben” is
támogatott, és nem elutasított lenne. Ehhez a támogatásra, illetve elutasításra javasolt
pénzelosztáshoz nem adják szavazatukat. A frakció képviselői nem vesznek részt
ebben a munkában, távozni fognak az ülésről.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: politikai szempontból azt tesz a frakció, amit jónak
lát. Amit képviselőtársa javasol az ugyanakkor lehetetlen, jogszabálysértőt nem léphet
a közgyűlés.
Örülni tud annak, hogy most már 118 pályázat a szerződéskötés szakaszába jutott, és
igen, ugyanakkor fájdalmas, hiszen összesen 334 pályázat érkezett be. Az igényelt
támogatás 60, 8 milliárd Ft, a rendelkezésre álló keret pedig 38 milliárd Ft, tehát a
pályázatok egy része sajnos nem fog támogatást nyerni. Az arányokat nézve és
hasonlítva a korábbi politikai időszakokhoz, kifejezetten büszke arra, hogy nem
pártpolitikai, hanem szakmai alapon történt az elosztás. Még emlékszik arra, hogy
amikor baloldali vezetése volt a megyének, illetve az országnak, akkor azok a
települések ahol ellenzéki volt a vezetés, egy fillérhez nem jutottak hozzá, vagy
arányaiban minimális pénzeket kaptak. Kifejezetten kérte a frakciótársait és a hivatali
kollégákat is, hogy ennek a több évtizedes magyarországi „hagyománynak” vessenek
véget. Sellye városa például olyan forrásokat kap MSZP által támogatott vezetése

9
ellenére, amilyent az elmúlt évtizedekben ilyen nagyságrendben soha nem kapott.
Képviselőtársai felemlegetik Mohács és Komló támogatottságát, de ezek a megye
második, harmadik legnagyobb városai. A tény-adatokat meg kell nézni, és nem
lózung-szerűen kell vitatkozni. Elemzések alapján hajlandó bárkivel leülni beszélgetni,
az előremutató, pozitív gondolatokat meghallgatja. Véleménye szerint a közgyűlés a
fölvállalt szerepét betöltötte a megye keleti és nyugati tagoltságának vonatkozásában,
a statisztikai adatok magukért beszélnek. Az adott fejlesztések vonatkozásában
elhangzott véleményeket érti. Tudja, hogy a megyében vannak fejlesztésre szoruló
védőnői szolgálatok, vannak felújításra szoruló orvosi rendelők, vannak korszerűsítésre, bővítésre szoruló egészségügyi centrumok, azon dolgozik az önkormányzat,
hogy azokra is megszerezze a forrásokat, ezen az úton fognak továbbmenni.
Szekó József képviselő: elvtelennek, kicsinyesnek tartja a „bezzeg Mohács”
hozzászólásokat, amikor adott képviselő nem ismeri a forráselosztás arányait,
feltételeit, körülményeit. Szőcs Norbert képviselő hozzászólására úgy reagál, hogy az
almát nem lehet összevetni a körtével. A pályázati rendszer sajátosságait, prioritásait
ismerni kell, tudott, hogy a barnamezős forrásokból nem lehet átcsoportosítani a
gyermekellátási szolgáltatásokra, ez két külön fejezet. A pályázati rendszer tanulmányozásában el kell mélyülni a szakmaiatlanság elkerülése érdekében.
Dr. Sütő László képviselő: a pályázatok elbírálásánál sajnos nem került figyelembe
vételre, számításba vételre, hogy vannak önkormányzatok, ilyen a mohácsi is,
amelyek „bődületes” iparűzési adóbevétellel rendelkeznek. A Sásd, Szigetvár, Sellye,
Siklós választókörzet tekintetében ellenkező sejtése volt, azt gondolta, sok pénzt
kapnak ezek a települések, hiszen Nagy Csaba itt indul országgyűlési képviselőjelöltként. A Döntés-előkészítő Bizottság tagjaként viszont úgy érzi, nagyon korrekten
és tisztességesen próbálták a pénzeket leosztani.
Mojzes Tamás képviselő: a mandátumot szerzett képviselők a megye egészét
szolgálják, mindig a megye egészének teljesítőképességét kell nézzék. Visszautasítja,
hogy pártpolitikai alapon születnének döntések. Ma is sok támogató döntést fognak
hozni, hiszen nem valami ellen, hanem mindannyian Baranyáért dolgoznak, ezt ne
kérdőjelezze meg senki. A most elutasított pályázatok más forrásokból támogatáshoz
juthatnak.
Nagy Attila képviselő: szám szerint a „sok támogató döntés” 5 db, és körülbelül 50 az
elutasító. Saját véleményét és tapasztalatát mondja minden képviselő. Összeadta az
előző nagy etápnak az eredményét, ez alapján mondja, hogy a választókerületük
„feldőlt” egy irányba, azt a második kör sem ellensúlyozta, sőt még mélyítette a
helyzetet. Egyetlen forintot sem sajnál egyik településtől sem, de az aránytalanságot
nem tartja jónak. Ez nem kicsinyes észrevétel, véleménye szerint az aránytalanság
egyszerűen tisztességtelen. Nem feltételezi, hogy Mohács más kárára kíván fejlődni,
de ebben a helyzetben most ez van, mert valaki elől kell elvenni a fejlesztési forrást.
Tisztességtelen az eljárás, mert ha az Irányító Hatóság jónak bírál egy pályázatot, a
közgyűlés Döntés-előkészítő Bizottsága pedig nem, akkor ha tudnak, „nézzenek
tükörbe”.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: érdemes lesz statisztikai összesítést készíteni,
akkor lesz meglepetés, mert Sellye 1 főre eső támogatása jelentősen el fog térni a
megye többi városa 1 főre eső támogatottságától. Míg Komló a megye második
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legnagyobb városa Pécs után a 23 ezer lakosával – 2015. évi adat –, addig Sellye
lakosainak száma 2614 fő, erre figyelemmel meglepő adatok fognak kijönni a
számoláskor. Nyíltan kell beszélni arról, hogy a megye keleti és nyugati fele
gazdaságilag elszakadt egymástól. Másfél évvel ezelőtt itt a közgyűlésben már
beszéltek erről a kettészakadásról. A gazdaság területi különbözőségét az
önkormányzat sok munkával próbálta mérsékelni a pályázatíráskor, amit a megye
saját forrásból finanszírozott. Ennek támogatását most is köszöni a testületnek. A
támogatást nem nyert településeken sem volt hiábavaló a pályázati munka, mert
lesznek kiegészítő források, lesznek hazai források. A megye szolgáltató megyeként
továbbra is próbál segíteni, az önkormányzat levonja a szakmai konzekvenciákat. Az
Integrált Területfejlesztési Program módosítása által lesz mód a kiigazításra a
különböző források felhasználása vonatkozásában. Példaként említi a széndioxid
kibocsátást, melynek tekintetében szakmai és politikai tekintetben is javasolták, hogy
ne napelem parkokat telepítsenek a megyébe, hanem önkormányzati ingatlanok
hőtechnikai felújítására csoportosítsanak át forrást. Amennyiben ez a javaslat
elfogadásra kerül, akkor a megyében 3,7 milliárd Ft forrás lesz önkormányzati
ingatlanok hőtechnikai felújítására, amibe „beleférnek” a védőnői szolgálatok
helyiségei, az orvosi rendelők, a bölcsődék, az óvodák, az iskolák. További példaként
hozza szóba a Foglalkoztatási Paktumot, ahol úgy tűnik, a várt eredményt nem hozó
foglalkoztatási célok további forrása bölcsődék és óvodák fejlesztésére lesz fordítható.
Ezen történetekben a döntéseket az elkövetkező hetekben, hónapokban fogja meghozni a testület. Megismétli, 334 db pályázat érkezett, az igényelt támogatás több mint
60 milliárd Ft, a rendelkezésre álló keret pedig 38 milliárd Ft, így nyilvánvaló tehát,
hogy valamennyi pályázati igényt nem lehet támogatni. Az önkormányzat feladata,
hogy ezekre az igényekre megpróbáljon forrást biztosítani valamilyen módon.
Nagy Attila képviselő: ügyrendben kért szót. Bejelenti, hogy a zárt ülés tárgyalásában
és a szavazásban nem kíván részt venni, továbbá azt javasolja a közgyűlés elnöke
által imént elmondottakra figyelemmel, hogy csak a támogató döntéseket hozza meg
a közgyűlés, az elutasítókat ne.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: döntést kell hozni, olyat is, ami sajnos nem
népszerű, nem lehet csak a támogatói döntéseket preferálni. Volt amikor fordított volt
az arány, 20-30 támogató és 5-10 elutasító döntést hozott a közgyűlés, akkor ilyen
javaslat nem hangzott el. Szakmai alapon nemet is kell mondani.
Szőcs Norbert képviselő: nem fogja felvenni az „elé dobott kesztyűt”, kéri a közgyűlés
elnökét, minden képviselő jogát egyformán védje, amennyiben személyeskedés
történik, tegye azt szóvá. Egymás szavára figyelmet kellene fordítani, nem „bezzeg
Mohácsozott”, nyilván jól végzi képviselőtársa a munkáját Mohácson, és ebből
fakadóan több évtizede a város vezetője. Megismétli, azt mondta, itt ülő képviselőként
mindenkinek az egész megyét kell látnia, nem csak a „saját hazai” területét. Azt
kritizálta meg - úgy gondolja jogosan -, hogy nagyon 3 pólusúvá vált ez a dolog, azzal
szenved mindenki.
Dr. Sütő László képviselő: az előkészítő bizottság tagjaként megjegyzése, hogy
minden egyes pályázatot indokoltnak és jónak tartottak, mindegyik megvalósulásának
örülnének. A forrás-keret egy adott objektív akadály, ebből ezt lehetett kihozni. Nyílván
aki kimarad a támogatásból az reklamál, aki nyer, az természetesen örül. A bizottsági

11
tagok között is voltak viták, de a lehetőségeket a pénzkeret behatárolta. Hangsúlyozza,
mindegyik pályázat kifogástalan volt, mindegyik megvalósításának örülni lehetne.
Szekó József képviselő: minden képviselőtársának javasolja a kimutatást – amire
Elnök úr utalt – áttanulmányozni, akkor talán a következő ülésen néhányan elnézést
kérnek az általuk előadottakért. Régóta vesz részt a területfejlesztésben a különböző
testületek tagjaként, így megtapasztalta, miként történt a források elosztása például
2002 és 2010 között. Jó esetben a források 1/3-ához jutottak hozzá az ellenzéki
vezetésű települések. Megismétli, nézzenek utána képviselőtársai az említett
kimutatásban annak, hogy a lakosságarányos forráselosztás most mit mutat, és
gyakoroljanak önkritikát.
Andrics Aliz képviselő: nagy hibának tartja „bezzeg Mohács”-nak tekinteni a
felszólalásokat, mert a képviselők őszintén örülnek a megyei fejlesztéseknek. Arra
kívánták felhívni a figyelmet, hogy a gyermekétkeztetésre, a bölcsődei ellátásra
nagyobb hangsúlyt kell fordítani. Tisztában vannak azzal, hogy két teljesen más
előirányzatról van szó, s hogy törvényileg nem lehet innen oda rakni forrást. Vagy
szándékosan, vagy „naivitásból” történik a hozzászólások félreértése. Véleménye
szerint a Fidesz-t a választók azért választották meg, azért kaptak bizalmat, hogy pont
más történjen, ne ez.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: az a véleménye, hogy ezt a „mást” a megye
vonatkozásában a választók meg is kapták. December végén a kormány Baranyára
nézve is nagyon fontos döntéseket hozott. Példaként hozza: az M60-as útnak a
tervezési forrásait biztosították, határozat született a 67-es útnak a már nagyon várt
tovább építésére, több mint 50 település kapott a 4. számú választókerületben
útfelújításra, járda felújításra- és építésre, intézményfelújításra lehetőséget. Célba
értek tehát az önkormányzat által is továbbított támogatási igények. A bölcsődei,
óvodai igények kielégítésére javasolta az önkormányzat a Foglalkoztatási Paktum
vonatkozásában egy 1 milliárd Ft-os csomag átcsoportosítását. Uniós pénzből
gyermekétkeztetés nem támogatható, de a kormány folyamatosan számolja fel az
évtizedek alatt lepusztult konyhák számát, és e tekintetben évről évre hozzájutnak az
önkormányzatok a változtatáshoz szükséges forrásokhoz.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
4/2018. (I. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
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7. napirendi pont:

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó feladatairól

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: az előterjesztés kiegészítésére szót ad dr. Göndöc
András főjegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének.
Dr. Göndöc András főjegyző, előterjesztő: a hivatal folytatja a közgyűlés által rábízott
munkát, ennek keretében a II. körös pályázatok vonatkozásában kezdetét vette a
szerződések megkötése, a projektek előkészítése. Jelenleg 88 db projektben működik
együtt az önkormányzatokkal a hivatal, reméli, továbbra is probléma- és hiba
mentesen. Az eddigi tapasztalatok jók, ha lezárulnak a II. körös pályázatok, akkor a
teljes figyelmet a projektek megvalósítására tudja fordítani a hivatal.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: munkadíjat számolt fel a hivatal az önkormányzatok
felé?
Dr. Göndöc András főjegyző, előterjesztő: ezek a munkák a hivatal közreműködésével mindig úgy történnek, hogy soha, semmilyen díjat nem kérnek, nem
számolnak fel az önkormányzatok felé. Több mint 20 millió Ft értékben előlegezett meg
így tervezési és egyéb költséget a megyei önkormányzat. Konzorciumi tagként kerül a
megye a pályázatokba, ami azt jelenti, hogy az elszámolható elemek maximum 2,5 %os erejéig végzi a hivatal a projektmenedzsment tevékenységet. A tanulmányok
írásával kapcsolatos feladatokat is a munkatársak végezték, hogy ne kelljen külső
szolgáltatókat igénybe venni, ne kelljen az önkormányzatoknak ilyen típusú költségeket vállalniuk.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el a tájékoztatóval
összefüggésben.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
5/2018. (I. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szól arról, hogy a napirend meghatározása szerint
az „Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól” című
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. Kéri a zárt ülés feltételeinek
megteremtését.
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Zárt ülés
A zárt ülésről az 52-3/2018. számú jegyzőkönyv készül.
Nyilvános ülés

9. napirendi pont:

Interpellációk, kérdések

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a napirendi pontnak nincs aktualitása, mert képviselőtársai sem kérdést, sem interpellációt nem nyújtottak be hozzá.
Jelzi, a következő ülés összehívását a munkaterv szerint február közepére tervezi, ha
addig az Irányító Hatóság nem kér további döntéseket a testülettől.
A képviselők és a hivatal munkatársai munkáját megköszöni, az ülést bezárja.
kmf.

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

