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20l9. december l7. napján, Pécsett megtartott közryűléséről
Or. Ón László, a Pannon ETT elnöke:
KÖszÖnti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Közryülés l 1.00
órakor nem határozatképes, így a
megismételt KÖzgYŰlést a meghívóban jelzettek szerint l1.30 órára
hívja össze, mely

naPirenden szerePló Ügyekben, ajelenlevők által képviselt
létszimtól fiiggetlenül határozatképes,

az

eredeti

Dr. Őri Líszló, a Pennon ETT elnöke:
l 1.30_kor megnyitja a közgyűlést.

Jelzi, hogY a KÖzgYŰlés előtt az Elnökség
napirendben feItüntetett elóterjesztéseket,

A jegyzókönyv

l0

órától tanácskozott, és elfoga<lásra javasolja

a

hitelesítő személyről kell dönteni, Javaslatot tesz:
- szlovén oldalról: Hebar.I.ibor
_

magyar

oldalól;

PfefTer József

- horvát oldalról: Verőce-Drávamente

lnerye képviseletében, Emina Kovac

Kéri, hogY szavazzanak ajavasolt szernélyekről. A közgyűlés

A meghívó szerinti

a

jelölteket egyhangúlag megválasztja,

napirerrdet javasolja elíbgarlásra:

NAPIREND:
l

.

2.
3.
4,

Beszámoló a Pannon ETT 20 l9, évben végzetttevékerrységéről
Új tisaségviselók rnegválas ztása elnök és két alelnök
Tájékoztató a Pannon E"LT 2020, évípályázati
lehetőségeiről
Egyebek - a Pannon ETT könyvvizsgálójának
megválasztása

Kéri, hogy szavazzanak a napírendi pontokról.

elfogadja,

A

Közgyűlés

A

szervezet jelenleg 5 projekt megvalósításában

a

napirendi pontokat egyhongúlag

l.
dr, Óri László, Baranya Megye elnöke:

Általános tájékoaatást tart a közgyűlés tagiainak.
érdekelt, A §HARE projekt rnásodik férzisa

2019. január |-jén kezdő<tött meg.
1

A

második frizis

feladata a 20t8. decemberében véglegesített helyi cselevési terv alkalmazásának nyomon
kijvetése.

Projekt eredményeként pályázati kiírásra vonatkozóan szakpolitikai ajánlások
megfogalmazásra, amelY megkiildésre került Pérrzügyminisztérium, mint

A

kerültek

az operatív program

lebonYolításáért felelős lrányító Hatóság részére.20]8.tavaszálr 20.000 EUR
összegű támogatást
nYert a Pannon ETl- a helYi termelők szárnára a határ rnásik oldalán való
jogi
árusításhoz
szükséges

akadálYrnentesítést céIzó ,,CrossMarkets

-

Institutianat cooperation ttl enhance cross_border
sellingat local farmer's markets"címilprojekt keretében.20l9. júniusban a helyitermékek
határon
tÚlli értékesitésétmeghatározó

aktuális jogi, szabályozásikörrryezet feltárása valósult m€g, gap analízis
formájában. ElnÖk Úr köszönetét fejezte ki a projektben résztvevő par"tnereknek
a megvalósításban. A

harmadik folYamatban lévő projekt, amelynek köszönhetően a pannon E'lT
a Külgazdasági és
KÜli.igYminisztérium által kíírtET"|- l9 oímű pályázati forrásból l 1,500.000,_

förint működési

támogatásban részesÜilt, Ez az összeg a 20l6-os év rniiköclési
tárnogatásnak több, rnint ötszöröse,
kÖszÖnetét fejezte ki a rnagyar kormánynak az odaítélttámogarasért.

Ezért

A kővetkezó projekt nrásíéléves
előkészítő nlunka eredméttyekérrt jött létre. Az lnterreg V*A Magyarország-tlorvátország
EgYÜttmÜkÖdési Program keretében valósul me8 CBC Joint
§trategy név alatt, amely

megvalósításának még az, elején vannak a partnerek. Elnök
úr elrnondása alapján tervben van 2020.

január végénegY olYan egyeztető tárgyalás,
ahol a fent említett projekttel kapcso1atos szakmai
tennÍvalókat és kihívásokat tekintenék át a Pannon ET"I' tagjai
által rJelegált területfejlesztési
szakemberek bevonásával.

Az

uto]só projekt az InterVentures projekt, az lnterreg Europe prograln

keretében nYert tárnogatás. Ennek

a

megvalósí&isa még szintén az elején tart, és a sikereses

megvalósításhoz szükséges a folyanratos egy€ztetés a résztvevő
partnerekkel.

dr. Cöndöc

Az

András, a Pannon ETT igazgatójrr

Írásban megkÜldött beszárnolóhoz

az alábbi kiegészítéstteszi. A két nagy projekt, a CBC Joint

StrategY, valamint az InterVenttlres esetén olyan projektnlenedzserek
kerültek a projektek élére,akik

magYarul, horvátul és angolul

is

an

a belső kornrnunikációja a
Javulrri fog. Januárban megkezdőclnek a szakemberek közötti egyi.rftmiiködést biztosító
workshoPok, arnelYeket rendszeressé fognak tenni, tekintve,
hogy a projektek esetében az egyik
kiemelkedően fbntos cél, hogy közösen kell őket rnegvalósítani.
Vórják az előterjesztések
'l-ársulásnak

beszélnek. Ettől

váliák, hogy

mellett, az
egYes Projektekhez kaPosolódtj, kiküldön dokumenturnrrkhoz
kapcsolódó kiegészítéseket,javasIatokat.

Betnutatásra kerÜlnek

az

említett projektek projektrnenedzserei: Dudás Koszó Katalin,
az

lnterVentures Projektrnendzsere, valatnint Győrvári
Róbert, a CBC Joirrt Strategy projekttnendzsere.

További hozzászólás nirtcs.

A

Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés

elfogadásáról szavazzott. A kőzgyűlés az előterjesztést
egyhangúlag eIfogadta.

az

igazgatői beszámoló

Á PANNON Korldlolt

Felelősségű Európai Területi Társulfu
6a, l 7.) szdmú hatdrozatn
az igugatői besutmoló elftlgaddsóró l
l 0/20 I 9,

A PANNON Koilálolt

tíísségűEurópai Területi Tdrsulás az Aktpszabúty 4 L§ (2) o) pontja dltat
tirő iniott eg}hcngú
§zttvflzatóval az olábbí hatdrozuttlt horta:
szabdlYozott módon,

a

I:e le

2019, decemher I7. napjdn tarloll kö4,gllűésZn a jeien

A PANNON Korldtolt FelelÍissógű Európaí Területi Társulás közgyűtése úgy dönt, hogy dr. Göndöc
András igazgutti beszámolójdt ctftlgadja.
2.rrat}il'clt(lI
nte gvri

Az rii

tiszíségvisclőlt nrcgvrilrrszíása

lrtsztiislt

- az cllrök.

illetvc kót

lrl{rlrrök

A folytatásban az ülést Biró Norbert, a Pannon ETT alelnöke vezeti:

A

2, naPirendi Pont rnegtárgyalása két részböl fog állni: az első részberr a korrkrét
szenrélyek
nregválasztása tÖrténik, utária pedig egy módositó javaslatról

elkövetkezendő

dont

cikltrsra vonatkozik,

a

közgyíilés , amely az

Javasolja az elnőki tisztség betöltésére Madaras Zoltánelnök utócljaként,
akit az Elnökség is tánrogat;

-

E,lnök: Baranya Megye. képviseletében:Dr.

Öri László

Javasolja továbbá két alelnök megválasztását, akiknek 20

-

Alelnökök:

l 9. j ún ius

végénlejárt a rnegbízatása;

- Lendva, képviseletében: Janez Magyar
- Z.alaMegye. képviseletében:Pácsonyi lmre

A szavazás
szavazatszámlálő bizrrttságot
jegyzőkönyv .lebonYolítására
h itelesítő bizottság tagjaivaÍ.

kell

létrehozni, amely megegyezik

a

kérdés.ószrevétel nincs. A közgyűlés a,iavaslatot egyhangírlag
tánrogatja.

Titkos szavazás kÖvetkezÍk, a szavazólapok kíosztását követően
szavazataíkat,

a

Közgyűlés tagjai leadják

A titkos szavazás végeredrnényétPíbfl.er József isme,leti.

A

szavaz.atszárnlátó bizoltság tagjai l4 érvényes
szavazólapot találtak az urnábatr.

Dr' Óri László elnÖkjelÖltre 14 szavazat érkezett, Jnnez
Magyar alelnökjelöltre
érkezett, és pácsonyi lrnre alelnökjelöltet szintén
l4 közgyűlési tag tánrogatta,
Ezzel hiv atalosan s megválasztásra kerü ltek az új tisztségv
i

i

sel

ők.

szintén 14 szavazat

A PANNON

Korldtolt l|utuliísségűEuróprti TerüIeti Tórsutás
I l/20 l 9. (Xa. l 7.) sximú h alározata

a PÁNNON Kortdlall Falctlísségű Európai Teriiteti Ttirsulds
etnökének

és alelnökeinek

megvdlnszttisdról

Á PÁNNoN

KorlÚtolt FbtelÍÍsségÍÍ
IiurópoíI'eriilali'I\írstúás

ttiAltql;;-zulttíI.v 4l,§ (2)fl pttntja úItul
§ztthúlloztltl nűtlon, a 2l)Ig. dciamhar i7,
ttul$rin tartott k:öix|yiittr,i,, u,ialatt tóvű tttgok egvhaugit
s?,avux,ulávat az uttihhi hutánattttll hozíu:

A PANNON Korlátoh

Fdetíí"^ségűEurópaí Terüteti Tórsu!ás közgyűIése
úgy dönl, htlgy a 20Ig.

december I7. naljútól 4 éves idííturtamra elnökének
vdlaszrja Barttnya Megye képviscletében dl. Őrí

Lászlót, vclaminí ctetnökké vóktsztja Lentlva képviseleléhen
Magyar Janext, és ZaIa Megle

képviselatéhenPácsonyí Imrét.

Dr. Órí László, a Pannon ETT elnöke:

Az

Újonnan megválasztott elnök rnegköszörri,

maga és az írjra nregváIasáoft alelnökök

nevében

kÖszÖnetét fejezi ki a KÖzgYŰlés tagjainak
a megelőlegezett bizalmat, majcl egyúrttal átveszi
alelnóktől
a Közgyűlés vezetésót,

Jelzi, hogY a Pannon ETT alaPszabálya az elnök
és az alelnökök
elŐ' Javaslata szerint minden szempontból
előnyösebb
egYséges i<jótartamúak lennónek. Arra

tekintetében négy éves ciklusokat ír

lenfle, ha az elnöki és az alelnöki megbízatások

kéri a Közgyűlést, !,togy szavazatával azelnökség javaslatának
megfelelően erősítse nreg a többi alelnök
esetében az egységes megbízatások meglrosszabbítását.

most megvála§ztott

Ez a

alelnÖkÖkrc - Janez Magyarra és Pácsonyi
lmrére * nem vonatk gzik. Eza jelenleg

regnáló alelnÖkÖkre vonatkozik:

-

Ivan Anu§ió, Eszél<-Baranya megye főispánja, Emina
Kovaö,
Verőce-Drávarnente megYe képviselŐ.je,
Darko Sobota, Kapronca-Kiirös megye képviselője,
valamint
Biró Norbert, SornogY mBgYe kéPviselője.
Azelhangzott javaslat az Elnökség áíláspontját
is tükrözi.

Mivel nem személYekről, hanem mandátum
meghosszabbításról döntenek a tagok, ezért
nyílt

szavazással tudnak dörrteni.

Kérdés'észrevételnirrcs,

javaslatról. A Közgyűlés

a

A

Közgyűlés elnöke kéri, hogy

javaslatot egyhangúlag tárnogatjal

Á PANN,N Korlátult
l 2/20 I

al elnökö

A PANNON

9,

a Közgyűlés s,'lvaz7.n

a

határozati

{;etct(íssél4ű Európai TerüIeíi Ttűrsulds

(Xa. l

7.)

saimú hirározala

az elnök és az
k meg bízattím idején e k

cli_y l^óg c :sítósérőI

Korlátott,:e!:IŐ:s|gű Európai Terüteli Társttltis
az Alaps,zabúly 4l.§

',i|.?#'X:r:;i,!r,'j},í;!rfl,r,#:,*l::,;::,;;ű;;;:;; *;;;,

á

(2)

fl

ponljc,

zatg.it"*i,ü,í íí.,apja,

A PANN,N Korlátolt Fetelősségű
Eurőpd Terüteli Ttlrsuttís közgyűtése úgy dönt, hogt

*
-

Ivan Anasic, Eszék-Baran!fi megye Tag képviselelébenalelnök,
Eminr Koyac |'erőce-Drávamente me&ye Tag képvise\etében nlelnök,

Darko §oboía Körils-Kapronco meg)/e Tag képvistlctéhen alelnök,

Bíró Norberl §omog| me7Je Tag képviselelében alelnök

liszlségviselŐk megbízatásól a jelen KözgyííIéstííIszámItott
erősíti meg,

4

éves idííturtttntrameghosszabbítva

Dr. Óri Lásztó, a Pannon ETT elnökel
TÁjékozratja

a tagokat, hogy az Elnökség

<löntése alapján 2a20. év elején egy olyan inforrnális
találkozót tervez, anrelynek keretéberr lehetőség lenne a projektekkel részletesebbon
megismertetni a

Partnereket, Eryben lehetőséget teremtenének, hogy

a

2020.

év terveiről operatív szinten,

szakenrberek bevonásával egyeztessenek,

Dr. Göntlöc

András, a Pannon ETT igazgatója:
javaslatok
A
kÖzÖft nem szerepelt, de korábban ígéretettett, hogy
az E-bus projektben előrelépés
tÖtténik, Ebben két megYe, Eszék-Baranya, valantint Baranya
megye érintettek. Ezzel
kÖzÖs PálYázat kerÜlt beadásra,

A

kapcsolatban

pályázat

az

első körön

túljutott, ntost van folyamatban egy

tanulmánYnak az elkészítése.Ez azt vizsgálja, lrogyan
lehet majd a buszokat a legoptimálisabban
üzenreltetni, arnennyiben a projekt nyer.

Dr. Óri Lásztó, a Pannon ETT etnöke
Mivel ez csak tájékoaató volt, ezért erről nem kell szavazní.

Az

ElnÖkség javaslatának megfelelően javasolja,
hogy
kÖnYvvizsgáIÓjának megvÁlasztani a 'I'V1-1

Közgyűlés tátnogassa

Kérdés,észrevétel rlincs,

A

Közgyűlés elnöke kéri, hogy

a javaslatot egyhangúlag tárnogatja.

a

Közgyűlés szavazzon

A PANNON Korlátolt Fetaliíssúgű Európcí Terilleri ftirsulős
1

a

a

pannon ETT

Audit Könyvvízsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft_t

hárorn éves időtartatnra.

javaslatról. A Közgyűlés

a

3/201

9.

(XII. I 7.) számú határozata

PÁNNON Kortdfutt Fclatiísségű Európaí Terüteti Ttirsaltis
kö

ny vv i zs g ú l ij

úu a

k me g v ál arztás úr óI

a

határozati

}

á ?ANNON Eorlűolt Fchl&tQl
Burópal tclehü íáaalb uAlapwbúly lL§ O)
saödlyown aóúon, o 20t9.7;:;.:;:"ÍÍ.'iŐÍii'iiiL,
c?alrrililűvüI

qútlüt t alrruuu

hou*t

l) pnlh

ötOú

MqtoltJn aleha Lte fuloh eghaajú

A ?ANNON roJu'ott FdclBuljr
Bat@t teúhll lónúb Mqútüt bjlt dbatl hogl a 70t9.
d.Ílaálr 17, aq$tól l lw tltteaa'ÍÍl
,í'tllvvttryú|ó!ánot vltu|Ja o íllt-Aúa&ryrfojüó,
IütwdÍ b iütuúesaű lílt*
Mlvct ovíböl nrpinndi poil
niml r rnrjlírryrtrndó pontok l.úrn\

tr|llsoq hoty ez
ll$ótot

clnökrógl

ldóöon órtcrítoni

A Kog5rlllŰr vfiün oln0k

úr rrJűbar$r
',/,.lElnök
olárn Jrvrrbtor Gnll !ry bv.rzl |(Üt5/ó!ór nclurllrln. &ól

htle rz Elnü}róg.
úr mlndln

tqlrek konürctá ftjrac ti r 20l9Jvüon

dvfiai nunllút

Az olnök nr3lcórónl r nogiclcntór|
e Pannon ETT k@ldlatat bonlotái.

fu{._a,,
or. órt

clnök

+
-

-

8ogád képvilolctóbon

PícíícrJóací
joryákönyv hltclosltö

tlrrlo

n

r
r

