Szám: 52-6/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. március 1-én 9.00
órára összehívott, és a Mohács Város Önkormányzata dísztermében
(Mohács, Széchenyi tér 1. sz.) megtartott kihelyezett üléséről.
Jelen vannak: Fazekas Róbert, Kiss Ferenc Péter, Madaras Zoltán, Mester László,
Mojzes Tamás, Nagy Csaba, Pfeffer József, Pávkovics Gábor, Pohl
Marietta, Polics József, Szekó József, dr. Vass Péter közgyűlési tagok.
Távol van:

Andrics Aliz, Angyal Károly Tibor, dr. Barbarics Ildikó, Nagy Attila,
dr. Sütő László, Szőcs Norbert, Vida Dezső Zoltán közgyűlési tag.

Jelen vannak még:

dr. Göndöc András megyei főjegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Galambosi-Nagy Andrea, a Mohácsi Járási Hivatal
vezetője, Kapronczai Miklós, az MSB Fejlesztési Tanácsadó
Zrt. szakértője, a sajtó munkatársai, a megyei önkormányzati
hivatal dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: megnyitja a közgyűlés ülését, köszönti a megjelenteket, majd a képviselői jelenlét ellenőrzésére szolgáló szavazásra kéri képviselőtársait. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 19 közgyűlési tagból 12 fő megyei képviselő jelen van.
Szót ad Szekó József képviselőnek, aki Mohács város polgármestereként köszönti az
ülés résztvevőit.
Szekó József képviselő: örömére szolgál, hogy városában köszöntheti a közgyűlés
résztvevőit. Szól - az írásos dokumentumok szerint - 925 éves város történelmi
múltjáról, a török időkben betöltött szerepéről. A XIX. század második felétől a város
fejlődése töretlen volt az I. világháborúig, majd az 1950-es évektől egy újabb fejlődési
szakaszba léptek: megkezdte termelését a Dunai Vasművek, a Farostlemez gyár, a
Selyemgyár, a Bőrgyár, megtörtént a szennyvíz hálózat lefektetése, megépült az
Újvárosi lakótelep. A legjobb - 48,7 aranykoronás - termőföldek is ebben a régióban
találhatók, ezáltal jók a mezőgazdaság lehetőségei. A rendszerváltáskor a befektetői
szándékra sajnos a dél-szláv háború nem volt jó hatással, ezt a város megsínylette,
15-20 év kellett, hogy a fejlődés újra beinduljon.
Mohács és környéke többre hivatott, köszöni, hogy fejlesztési elképzeléseiket a
Baranya Megyei Önkormányzat is támogatja.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szót ad dr. Hargitai Jánosnak, a választókerület
országgyűlési képviselőjének.
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Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő: némi tudatossággal kerülte a testületi
üléseket, de Mohácson nem jelen lenni, úgy érzi, udvariatlanság lett volna részéről.
Kapcsolatait folyamatosan ápolta, ápolja a mindenkori megyei vezetéssel, és a hivatal
munkatársaival. Követi a közgyűlés döntéseit az előkészítéstől a végrehajtásig, de
dominánsan befolyásolni a döntéseket nem akarta/nem akarja megyei fejlesztési
biztosként sem. Ebben a feladatkörben segítő, ösztönző feladata, az Irányító Hatóság
felé közvetítő szerepe van, amit nem a testületi üléseken kell megtennie. A TOP
vonatkozású döntéseket ismeri, állandó kapcsolatban áll Elnök úrral és Főjegyző úrral
is. A megyei jogkört a jogalkotó újra fogalmazta, az Ő vezetése idején még kevésbé
volt jellemző a területfejlesztési feladat, sokkal inkább az intézményekben gazdag
struktúra működtetése, irányítása. Ebben a ciklusban a területfejlesztési feladatok
felértékelődtek, a közgyűlésnek a forrás szétosztásában meghatározó szerepe van.
Azt érzékeli, hogy a megyei önkormányzat ütemesen bonyolítja feladatát. A saját
választókerületében Mohács nagyon jól szerepel, a város ambiciózus, sok forráshoz
jutott, de természetesen azt reméli, hogy a megye más települései is elérték a
támogatásokat, amire számítottak.
Bízik abban, hogy a megyék területfejlesztési szerepe tovább fog erősödni a TOP
támogatások felhasználása révén is.
Köszöni a figyelmet, további sikeres munkát kíván.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Galambosi-Nagy Andreát, a Mohácsi
Járási Hivatal vezetőjét, valamint Käszné Lebő Zsuzsannát, a Mohácsi Tankerület
vezetőjét.
A napirend meghatározására térve jelzi, a 9. napirendi pontot „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat!” címmel javasolja megtárgyalni. Kérdezi, e
javaslatot is figyelembe véve van-e kérdés, észrevétel, további javaslat a módosított
meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben.
A képviselők részéről javaslat, észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot a szóban
indítványozott címváltoztatásra figyelemmel.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló…/2018. (…..)
önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
4. Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
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5. Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
6. Ormánság fejlesztési program módosítása
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
Előterjesztő: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
9. Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!
Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
10. Interpelláció, kérdések
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: jelzi, hogy napirend előtti szólásra képviselőtársai
közül nem kért lehetőséget senki, továbbá kérdést, interpellációt sem intéztek hozzá.

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: a beszámoló az első pontban szól a határozatok
végrehajtásáról, azt kiegészíteni nem kívánja, de szóban is tájékoztatást ad a Pannon
Európai Területi Társulás által szervezett, és Eszéken tartott 2 napos nemzetközi
konferenciáról. A rendezvény keretében 9 új tag csatlakozott a szervezethez, így a
Társulásnak már 66 tagja van, és ezáltal mind Magyarország, mind Horvátország
teljes megyei lefedettséggel csatlakozott a Pannon Európai Területi Társuláshoz. Bízik
abban, hogy Szlovéniával is tovább tudják mélyíteni a kialakult kapcsolatrendszert. A
szakmai találkozón kormányzati szintű egyeztetésekre is sor került, ahol központi téma
volt a horvát-magyar út- és területfejlesztés jelene és jövője. Célként fogalmazódott
meg a határmenti területek gazdasági együttműködésének, a határmenti megyei,
települési szintű kapcsolatoknak a fejlesztése, melyekhez fontos az útfejlesztés, a
közös határszakaszon a közlekedési kapcsolatok fejlesztése. A rendezvény sikeres
volt, azon közel 200 fő vett részt, az volt a program általános rezüméje, hogy folytatni
kell a munkát a közös pályázatok vonatkozásában.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el a beszámolóval
kapcsolatban.
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A közgyűlés elnöke a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, majd szavazásra
bocsátja.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
19/2018. (III. 1.) 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 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a módosítás technikai jellegű, ahhoz szóbeli
kiegészítést nem kíván fűzni. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt
a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja, a Bizottság véleménye kiosztásra került.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, majd szavazásra
bocsátja.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2018. (III. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.

3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló…/2018. (…..) önkormányzati rendelet elfogadása

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: az elmúlt évek munkája beérett, sok pályázati forrás
felhasználására nyílik lehetőség. Az előterjesztés melléklete pályázatonként,
projektekként tételesen tartalmazza a bevételi és a kiadási előirányzatokat. Ez az első
olyan költségvetés, mely tükrözi, hogy a megye szolgáltató megyeként lép fel ebben a
2014-2020 közötti fejlesztési időszakban.
A likviditás szorosan összefügg a rendelkezésre álló pályázati bevételekkel. A
kormány által a programok megvalósítására előleget kaptak a megyék, likviditási
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probléma nincs, de a határozati javaslat szerint a Közgyűlés élni kíván a lehetőséggel,
és kérelmet nyújt be a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
elnyerésére. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségében tag megyék
megállapodtak abban, hogy összehangolva költségvetési tevékenységüket nyújtják be
ezt a kérelmüket.
A közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – elfogadásra ajánlja, majd
szavazásra bocsátja a megyei tartalék pályázat benyújtására vonatkozó határozati
javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
20/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet
nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az
elnökét, hogy gondoskodjon a …/2018. (III…) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges
formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja a 2018. évi
költségvetéshez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek tárgyában beterjesztett
határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
21/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1)
bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

6

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a
költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja, majd szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2018. (III. ..) önkormányzati rendeletét
a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont:

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program
módosításáról

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: kettő kérdés tekintetében kerülne módosításra az
Integrált Területi Program. Közel 2x2 milliárd forint állt rendelkezésre napelemek
telepítésére, illetve geotermikus energiák hasznosítására. A szakmai egyeztetések
korábban arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket a forrásokat át kell konvertálni
a CO2 kibocsátási kvótán belül épületenergetikai korszerűsítésekre. A 4 milliárd
forintból 1 pályázat vonatkozott és nyert támogatást geotermikus energiák hasznosítására, ezért a fennmaradt összeget javasolt átcsoportosítani épületenergetikai
korszerűsítésekre. Ahhoz, hogy a benyújtott/majdan benyújtandó pályázatokat el
lehessen bírálni, szükség van a módosításra.
Jelzi, a Program 49. oldalának táblázata módosult, az kiosztásra került.
Az előterjesztéssel összefüggésben további 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:
22/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja,
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és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a felelős
Helyettes Államtitkárság részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
5. napirendi pont:

Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: köszönti Kapronczai Miklós urat, a Klímastratégiát
készítő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. szakértőjét, majd kéri, tartsa meg
prezentációját, ismertesse tartalmi szempontból a stratégiát.
Kapronczai Miklós, az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. szakértőjének prezentációs
anyaga a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Dr. Vass Péter képviselő távozásával az ülésen jelen lévő képviselők száma 11 fő.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: jelzi, a szakvélemény kiosztásra került, a Klímastratégia az útmutatóban foglalt elvárásoknak megfelel, azt még a Klímabarát
Települések Szövetsége által kiadott igazolással kell majd alátámasztani.
Mojzes Tamás képviselő: örül annak, hogy súlyának megfelelően foglalkozik a
témával a közgyűlés. Szeretne hallani arról, hogy milyen a települések hozzáállása,
fogadókészsége, miként lehet azt még ösztönözni.
Kiss Ferenc képviselő: kellemes meglepetés érte az anyag áttanulmányozásakor. Az
anyag szerteágazó, az adott probléma minden szegmensére rámutat, ritka az ilyen
tanulmány. Javasolja, minden területen és módon terjessze ezt az önkormányzat,
hiszen sorsokat, jövőt meghatározó kérdésről van szó. Ez nem lezárt téma, tekintse
ezt mindenki sajátjának, ne vesszen el senki abban, hogy úgysem tud a dologra
hatással lenni, ezt a problémát fel kell karolni.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: válaszadásra szót ad Kapronczai Miklós
szakértőnek.
Kapronczai Miklós, az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. szakértője: a munkát folytatni
kell, az esetleges hatásokra fel kell készülni, a cselekvés mellett ki kell tartani. A
települések pozitívan fogadták ezt a törekvést, illetve a klímastratégiát, elkötelezettek
a célkitűzések mellett. Több településtől érkezett igény saját klímastratégia
kidolgozására.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: mindenkinek tág teret biztosítottak a hozzászólások,
az ötletek, a vélemények elmondására, megosztására. A kérdésnek még nagyobb
nyilvánosságot kell biztosítani, ezért az internetes felületén az önkormányzat azt
láthatóvá fogja tenni, illetve szerepel a tervben egy sajtótájékoztató is a részletes
bemutatásra a szakértők részvételével.
Kapronczai Miklós szakértő mai közreműködését, és rajta keresztül az anyag
elkészítéséért a Zrt. munkatársainak munkáját megköszöni.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
23/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Klímastratégiát (2018.02.09-i verzió) elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott 2018.02.09-i verzió megegyezik az előterjesztéshez csatolt
melléklettel.
6. napirendi pont:

Ormánság fejlesztési program módosítása

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: köszönti és bemutatja May Gábor urat, méhészeti
szaktanácsadót, szakértőt, aki a napirendi pont témájára figyelemmel kapott
meghívást a mai ülésre. Sokat dolgozik az önkormányzat azon, hogy olyan projekteket
hozzon Baranyába, az Ormánságba, amelyek hosszú távon bevételeket,
munkahelyeket teremthetnek, erősíthetik a helyi gazdaságot. A Baranya Megyei
Önkormányzatnak már korábban is volt kapcsolata a helyi méhészekkel, és kialakult
együttműködés a horvátországi méhészekkel is a „méztől-mézig” projekt
vonatkozásában. Most egy országos mintaprogram indításában gondolkodnak, a
mézfogyasztás iskolai kultúrája megteremtésének kifejtésére szót ad May Gábor
szakértőnek.
May Gábor méhészeti szaktanácsadó, szakértő: köszöni a közgyűlés eddigi
támogatását és munkáját, amit az ágazatnak nyújtottak a megyében, illetve amit a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán keresztül kifejtettek. Még az előző ciklusban került
sor az együttműködési megállapodás aláírására az önkormányzat és a méhészeti
egyesület között, majd ebből indult az említett pályázat az INTERREG keretében. Az
„Iskola méz” program egyedülálló lenne nemcsak itthon, de Európában is. „Mézes
reggeli” címen már indítottak egy kezdeményezést az oktatási intézmények irányába,
ez olyan lépés volt az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettől és a méhészek
részéről, mely által a gyerekek széles köre részére juttatták el ezt a természetes
édesítőszert. A hazai piacon viszont nincs megfelelő eszköz, gép a méz ilyen célú
kiszereléséhez, praktikus csomagolásához, mely által a méz kulturáltan fogyasztható.
Folyamatban van az európai piacról a Honey Stick mézcsomagoló gép beszerzése,
mely vastag műanyag szívószál alakú kiszerelést készít, ami ugyanakkor könnyű
mozdulattal nyitható, a fogyasztás pedig cseppmentes. A szentlőrinci Mézes-Mázas
Napon egyeztettek arról Elnök úrral, annak is eredménye ez az előterjesztés. Kiemeli,
ez nemcsak egyfajta fogyasztási kultúra megalapozása lenne, hanem egészségre
történő nevelés is. Fontosnak tartja, hogy a gyerekekhez eljuttatandó termék csak
baranyai termelői mézből álljon, ehhez a baranyai méhészek, méhészetek biztosítanák
a hátteret, a kiszerelés pedig laboratóriumi körülmények között történjen. A program
megvalósításával a magyar méz és a termelők is jobb piaci helyzetbe kerülnének.
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Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: nagyon sok egyeztetésre lesz szükség, de azt
gondolja, a megyében minden adott arra, hogy kísérleti jelleggel ez a program
elinduljon. A projektet dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára is
támogatja, a program indításához 3 millió Ft-os hozzájárulással számolhat az
önkormányzat. A nyári szünet előtt néhány baranyai iskolában már indulhat a program,
ehhez a tankerületi vezetők, az iskolaigazgatók, illetve a közétkeztetésben résztvevők
támogatására is szükség lesz. Fontos, hogy a mézfogyasztás kultúrája már az
iskolákban terjesztésre kerüljön. A tervek szerint a vajszlói Fűszerházban fogják
termelésbe állítani a csomagoló gépet, a kiegészítő berendezéseket, és ott történik
majd a raktározás is. A program munkahelyeket fog teremteni, titkon reméli azt is, hogy
a termék a szabadpiacra is kijut.
Kiss Ferenc képviselő: közvetlen tapasztalatból tudja, hogy iskolában mézet adni a
gyerek kezébe problémás lehet. A csomagolás „gyűrődés-állóságát” kipróbálták már?
May Gábor méhészeti szaktanácsadó, szakértő: gyerekek kezébe pont az ilyen
esetek elkerülésére szükséges a másfajta csomagolás. Ebben az esetben olyan
kemény műanyagból készül a fiola, hogy a méz nem tud kifolyni, ez nem durran ki,
nem törik el. A csomagolás masszív, a perforálás csak szándékos felnyitásra enged,
kulturált fogyasztás esetén nem okozhat problémát.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a korosztály kérdése a termék próbája, bevezetése
vonatkozásában már felmerült, a felső tagozatos diákok körében kezdik majd osztani
először. Reméli, sikerül olyan módszert bevezetni, ami országosan sikeressé teheti a
programot.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
24/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az
Ormánságfejlesztési Program tartalmának és indikatív
keretének a módosítását.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a program módosításról tájékoztassa a Baranya Megyei
Fejlesztési Ügynökség Kft. ügyvezető igazgatóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke megköszöni May Gábor szakértő közreműködését.
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7. napirendi pont:

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

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: módosított előterjesztés került kiosztásra, azt a
Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
A TOP-15 és TOP-16 kiírások vonatkozásában 119 projekt összesen 29,764 milliárd
Ft támogatást nyert. A megyére jutó 38 milliárd Ft támogatás alapján még 8, 2 milliárd
Ft odaítélése várható a közeljövőben. Az előterjesztés táblázatában látható, hogy a
TOP-15 kódjelű kiírásban 67 projekt összesen 18,923 milliárd Ft, a TOP-16 kódjelű
kiírásban 52 projekt összesen 10,841 milliárd Ft támogatásban részesült. Megköszöni
a Madaras Zoltán képviselőtársa által vezetett Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság
„gőzerővel” végzett munkáját.
A pályázatok minden adata, tartalmi leírása az önkormányzat honlapján a fejlesztések
között megtekinthető ma már jól átlátható módon, az adatok hetente frissítésre
kerülnek. Reményei szerint a munkálatokat az elkövetkező hetekben fel lehet
gyorsítani, szeretné, ha az országban a szerződéskötésekkel Baranya az elsők között
lenne. A legtöbb pályázatot a megyei önkormányzat írta, a legtöbb önkormányzatot a
megye segítette.
Az új rendszer, amiben a pályázók előleget kapnak, nagyon jó rendszer. Más kérdés,
hogy sajnos az építőiparban tapasztalható áremelkedések mind a bérszínvonalat,
mind az építőanyag árakat érintik, és az egyes pályázatoknál feszültséget keltenek.
Sem az árkalkulációt készítők, sem az ajánlatokat bekérő szakemberek nem
számítottak ilyen hatásra. Az új helyzetre a megyei önkormányzatnak is reagálnia kell,
az Irányító Hatóság figyelmét fel kell hívni arra, hogy az érintett önkormányzatoknak
valamilyen módon jó lenne segíteni.
Szekó József képviselő: a határozati javaslatban 2 pont is szerepel Moháccsal
kapcsolatban. Ezek egyike teljes mértékben alátámasztja az Elnök úr által
mondottakat: a lebonyolított közbeszerzési eljárások eredményeképpen az
mutatkozik, hogy főleg a jelentős építési beruházással járó programoknál igen
„komoly”, akár 30 %-ot meghaladó arányú költség túllépés várható, illetve már
tapasztalható. Ezzel a folyamatban lévő és a jövőbeni programok megvalósításánál
számolni kell főleg a magasépítési, de a mélyépítési tartalomnál is.
A közgyűlés jelen esetben, amikor még nem ismerni minden programnál, hogy milyen
költség túllépés várható, elvi állásfoglalást, elvi támogató nyilatkozatot hozhat, adhat
ki. Amikor és ahol ismert a konkrét túllépés, ott viszont konkrét véleményt alkothat a
testület. Amikor ezt a piaci helyzetet először tapasztalták, akkor azt jelezték a megyei
önkormányzat és az Irányító Hatóság felé is. Az Irányító Hatóság vezetőjével egy
személyes egyeztetésre is sor került, amelyen képviselőtársa Polics József, Komló
város polgármestere is részt vett. A megbeszélésen elhangzott, hogy elvileg lesz
lehetőség a többletköltségek finanszírozására, de nem teljes körben, hanem azon
programok vonatkozásában, amelyeket az országosan vállalt indikátorok
szempontjából fontosnak, kiemeltnek tartanak. A ITP indikátorvállalásaival
kapcsolatos táblázatban több prioritásnál szerepel olyan megjegyzés, hogy a célérték
elérése kockázatos. Ezzel kapcsolatban kérdezi, mit kell érteni az alatt, hogy a célérték
elérése kockázatos?
Visszatérve a többletköltségekkel kapcsolatos eljárási rendre elmondja, az
igénylésnek része, hogy a területi szereplő, azaz a megye alakítsa ki álláspontját az
adott programok vonatkozásában. Mohács város konkrét igénye a piaccsarnok
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fejlesztésével kapcsolatos, ahol 180 millió Ft-ot meghaladó a költségnövekmény. Kéri,
hogy a megye támogassa a város többletköltség igényét. Amennyiben az ilyen igények
támogatást nyernek, az országos visszahulló források keretből kerülnek
megfinanszírozásra, tehát más pályázótól forráselvonásra nem kerül sor. Megjegyezi,
sajnálja, hogy ellenzéki képviselőtársai nincsenek itt, a Jobbik esetében ez azért is
fontos lett volna, mert Szőcs Norbert képviselő ebben a körzetben indul a parlamenti
képviselő választáson, tehát illet volna kiállnia a mohácsi kérelem mellett.
A határozati javaslat 3. pontjában elvi támogatást kérnek azokra a programokra,
amelyeknél a költségnövekmény már mutatkozik, de a tényleges igény a lefolytatott
közbeszerzési eljárások eredményeként kerül majd meghatározásra. A testület
támogató döntése esetén az Irányító Hatóságnak be tudja mutatni a város, mely
programoknál számolnak költség túllépéssel, és hogy a támogatás megigényléséhez
rendelkeznek a közgyűlés egyetértő döntésével.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezetőt
kéri, segítsen az ITP indikátorvállalásai táblázatban olvasható „célértékének elérése
kockázatos” megfogalmazás értelmezésében.
Tájékoztatásul és a mohácsihoz hasonló példaként elmondja, többek között a
Szászvár polgármesterével folytatott megbeszélésen is szóba került a többletigény
kérdése. Náluk az egészségügyi fejlesztésük vonatkozásában zajlott közbeszerzési
eljárás során mintegy 25-30 %-kal magasabb árak érkeztek be. Számítani kell arra,
hogy a TOP-os forrásokat kapott települések az elkövetkező hetekben, hónapokban
nagy számban fognak többletigényeikkel jelentkezni, mert ezek a piaci hatások
kivédhetetlenek. Kéri a testülettől, hogy az összes ilyen helyzetbe került település
hasonló eljárásban részesüljön, azaz kapjon támogatást a piaci hatásokkal szemben.
Polics József képviselő: Szekó József képviselőtársa is szólt már arról, hogy több
fordulóban voltak egyeztetések, és sok áll is még előttük. A módosított előterjesztés
szerinti határozati javaslat 3. pontjára figyelemmel, tanácskozási célból szünet elrendelését kéri.
Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő: egyetért az Elnök úr szavaival és Szekó
József képviselő gondolataival is, azokat „összegyúrni” lenne célszerű. A megvalósítás
szakaszában most látni azt a problémát, hogy a forrás kevésnek bizonyul. A kormány
is érzi ezeket a feszültségeket. A parlamentben hosszú ideje téma, hogy az uniós
források mellett a költségvetésben is vannak források fejlesztésekre. Abból jutott
jócskán a megyei jogú városoknak, amit nem helytelenít, de máshova is kell, hogy
jussanak a költségvetésből fejlesztési források, sokat érvelnek ennek érdekében. Ilyen
indok például a most elhangzott probléma is. Készülnek tervek a Miniszterelnöki
Hivatalban, melyek kifejezetten a kisvárosokat, a kistelepüléseket érintenék a jövőben,
a költségvetésben jelentős tartalékok vannak, de ezek nyilván a kormányváltás után
kerülnek felhasználásra. A megyei testületnek a szóbanforgó gondot észlelve
határozatban kimondania és jeleznie kell, hogy a beruházások megvalósulása
érdekében az uniós forrásokat hazai költségvetési forrásból fontos kiegészíteni.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a testület munkájában szünetet rendel el.
- szünet -
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Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a munka folytatására kéri képviselőtársait, majd szót
ad Sebestyén Attilának, a Területfejlesztési osztály vezetőjének.
Sebestyén Attila, a Területfejlesztési osztály vezetője: a kiosztott táblázatban több
prioritásnál is szerepel az a megjegyzés, hogy „az indikátor célértékének elérése
kockázatos”. Egy korábbi módosítás alkalmával az Irányító Hatóság lehetőséget
biztosított arra, hogy az első körös - TOP-15-ös kódszámú - pályázatokra vonatkozó
döntések után vizsgálásra kerüljenek a támogatott pályázatok a tekintetben, hogy az
egyes projektek mennyiben járulnak hozzá a megyei indikátor vállalásokhoz, azaz az
adott felhívás keretében támogatásra kerülő projektek forrásarányosan
nagyságrendileg mennyi indikátorszámot hoznak. A második körös felhívások
keretösszegét és az indikátor számot - amit az első körös felhívások hoztak arányosították ahhoz, annak kiszámítására, hogy a második körös felhíváson elérhető
támogatás, illetve forrás mennyi indikátort hozhat. Ezeket összeadva jutottak arra a
megállapításra egyes felhívások esetén, hogy ez az elméleti szám, az összes
forráskeretre vetítve elérheti-e azt az indikátor számot, amit az Irányító Hatóság
forrásarányosan meghatározott. Ahol ezt nem láttuk biztosítottnak, ott tettük a
szóbahozott megjegyzést. A második körös pályázatok eredményei után ismételten
megvizsgálásra kerülnek a támogatott pályázatok indikátor számai és akkor fog
kiderülni, hogy melyek azok, ahol a megye a vállalásait hozni tudja. Az Irányító
Hatóság részéről az egyes indikátorok meghatározása forrásarányosan történt, a
tervezésnél meghatározták az adott forrásra jutó indikátor számot, amit felszoroztak
országos szinten, és visszaosztás után kerültek a megyei keretek meghatározásra,
azaz hogy a megyéknek egy-egy felhívás tekintetében mekkora indikátort kell hozni.
Polics József képviselő: a módosított határozati javaslat 3. pontja helyébe a
következő 3. pontot javasolja:
„3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Főjegyzőt, vegye fel
a kapcsolatot a TOP pályázatok nyerteseivel, és készítsen előterjesztést a
várható többletforrás igényekről.
Határidő: a közgyűlés következő ülése
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző”
A határozati javaslatot 4. ponttal javasolja kiegészíteni:
„4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét, hogy a TOP
pályázatokkal kapcsolatos költségnövekményekről tájékoztassa az Irányító
Hatóság vezetőjét, kérje segítségét a többletforrások biztosításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke”
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: előterjesztőként az elhangzott képviselői javaslatot
befogadja, jelzi, az új tartalomra tekintettel a javaslati pontokat külön-külön bocsátja
szavazásra.
Elsőként a tájékoztató elfogadására vonatkozóan kéri a testület szavazatát.
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A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
25/2018. (III. 1.) 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
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó költségnövekmény igénye támogatását.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
26/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja
Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA12016-00002
azonosítószámú
projektjére
vonatkozó
180.528.127,- Ft költségnövekmény igényét. Felkéri a
Közgyűlés Elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a várható többlet-forrás
igények felmérése céljából a TOP pályázatok nyerteseivel történő kapcsolatfelvételre
vonatkozó javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
27/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
Főjegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott
pályázókkal, és készítsen előterjesztést a várható többletforrás igényekről.
Határidő: a közgyűlés következő ülése
Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző
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Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szavazásra bocsátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott pályázatokkal kapcsolatos várható
költség növekményekről az Irányító Hatóság vezetőjének tájékoztatására vonatkozó,
és a többletforrások biztosításához közreműködését kérő javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
28/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét,
hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében támogatott pályázatokkal kapcsolatos várható
költség növekményekről tájékoztassa az Irányító Hatóság
vezetőjét, kérje segítségét a többletforrások biztosításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
8. 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 hivatali tevékenységnek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó pályázatok tekintetében látható
eredményei vannak. Orfűn és Bólyban a projektek fizikai megvalósulása van már
folyamatban, nagyon sok tervdokumentáció készült el az első körös pályázatok
vonatkozásában, és több esetben elkezdődtek a közbeszerzések is. Reméli, a
közeljövőben egyre több tényleges eredményről lehet beszámolni majd. A második
körben támogatott pályázatok vonatkozásában a szerződéskötések előkészítése van
napirenden.
Bízik abban, hogy hatékonyan fog megvalósulni a megye fejlesztési politikája.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el a tájékoztatóval
összefüggésben.
Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: szól arról, hogy a polgármesterek részéről
rendszeresen pozitív visszajelzések érkeznek a munkatársak tevékenysége kapcsán,
reméli ez erőt is ad az elkövetkező nehéz megvalósítási időszakhoz, mely alatt a
leterheltség tovább fog nőni.
A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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29/2018. (III. 1.) 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
9. napirendi pont:

Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: az előterjesztés az ülést megelőzően kiosztásra
került. Megdöbbentő az a statisztikai adat, mely szerint a 2015. év őszén 1 hónap alatt
annyi migráns érkezett illegálisan Magyarországra, mint amennyi Sásd, Szigetvár,
Sellye, Harkány, Síklós, Szentlőrinc városok teljes lakosságszáma. A migránsválság
kezdetén volt olyan nap, amikor több, mint tízezer migráns lépte át illegálisan a határt.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el az előterjesztéssel
összefüggésben.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
30/2018. (III. 1.) Kgy.

Határozat

1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja a
Soros-tervet, és azt, hogy a megyénkben bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát,
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
10. napirendi pont:

Interpellációk, kérdések

Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke: a napirendi pontnak nincs aktualitása, mert mint azt
a napirend meghatározásakor már említette, képviselőtársai sem kérdést, sem
interpellációt nem nyújtottak be hozzá.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az 1956-os forradalom baranyai 2 kivégzett
áldozatának – Szabó István 31 éves nemzetőrnek, aki segítette a mecseki
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láthatatlanokat, és a 22 éves Petrus Józsefnek, aki részt vett a mecseki harcokban –
emléktáblát állít a Baranya Megyei Önkormányzat. Az emléktábla avatására a
Papnövelde utcai vármegyeházán 2018. március 6-án 14.00 órai kezdettel kerül sor.
Tisztelettel meghívja képviselőtársait a programra, kéri, hogy minél nagyobb számban
vegyenek azon részt.
Szól továbbá arról, hogy a reprezentatív „Kincses Baranya” című könyv – fotókiállítással egybekötött bemutatójára – 2018. március 14-én kerül sor a Pécsi
Galériában. Kéri képviselőtársait, amennyiben idejük engedi, vegyenek részt azon.
Jelzi, a következő ülést a munkaterv szerint május közepére készíti elő a hivatal, 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

