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PANNON EURÓPAI rnnÜr-nrr rÁnsur,Ás
202l. március 23. napján,

elektronikus hírközlő eszköz igénybevételévelmegtartott közgyűléséről

ülés elektronikus hírköz|ó eszköz igénybevételéveltorténő megtartására a veszélyhelyzet
megszűnésével összefiiggő átmeneti szabályokról és a járványűgyi készü|tségről szóló, 2020, évi
LvIIl. törvény 106. § (1) a) pontja ad lehetőséget. Az ülés a Zoom alkalmazás igénybevételével

Az

valósult meg, az előzetesen kiküldött elérlretőség és részvételiszabályok alapján.

A

helyettesként résávevő, a Pannon

ETT

számára nem ismeft képviselők azonosítása a közgyűlést

megelőzően, dokumentáltan megtörtént.

A Közgyűlés magyar nyelven, horvát követő tolmácsolással

zajlotL.

dr. Őri Lászlő,a Pannon ETT elnöke:
Köszörrti

a megjelenteket,

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14.45 őrakor nem lratározatképes, ezért a közgyűlés 15.00 órakor fog
kezdődni.
Megkéri, hogy a CHAT funkcióba mindenki írja be a nevét és a szervezetet, amit képvisel, tekintve, hogy ez
fog online jelenléti ívkéntszolgálni.

Kéri, hogy az ülés kezdetekor a mikrofont némítsákle, és ha fel szeretnének szólalni nyomják tneg a ,,like"
gombot.

15.00 órakor megnyitja a megismételt közgyű|ést. Jelzi,lrogy a határozatképtelenség miatt megismételt
Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, az on|ine jelen|évők által képvise|t létsárntól
fu

ggetlenü| határozatképes.

Kiküldésre kerültek a rrapirerrdi pontok, elsőként azok e|fogadásáról kéri a szavazíst. A szavazás
elektronikus felületen törléIrik, kéri, hogy a szavazaíi joggal rendelkező jelenlévő tagok válasszanak az
,,igen, nem, tarlőzkodok" válaszokból, majd a szavazás végéna ,,submit" gomb megnyomásával
v égl e ge

s

íts ék a

l. A

szav azatukat.

Pannon ETT tisztségviselőinek megválasztása

bizottsági tagok
1,

-

horvát alelnök, igazgatő, felügyelő

2. A Pannon ETT alapszabályánakrnódosítása
3. A Pannon ETT szabályzatainakmódosítása
4. Beszámoló a Pannon ETT jelenlegi pályázatairól,
stratégiai projekttervek bemutatása

5,
6.
7.
B.
9.

A
A
A
A
A

valamint a 2021-27 periődusra vonatkozó

Baranya Megyei Önkormányzattal kötött szerződés jóváhagyása
ETT 2020. évi költségvetésének módosítása
ETT 2020. évi beszámolójának e|fogadása
ETT 2021. évi munkatervének elfogadása
ETT 202l. évi kö|tségvetésének elfogadása
l0. Egyebek
Pannon
Pannon
Pannon
Pannon

Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi javas|atot 25 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett
egyhan

gúr l

ag elfogadj a.

Tájékozíatja a közgyűlést, hogy dr. Mikes Eva a meghívására részt vesz a közgyűlésen, aki a Déldunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséértfelelős kormánybiáosa. A közelmúltig igazgatőhelyettesként segítette azETT munkáját, de amikor kormárrybiztos lett, lemondott a címről.
Átad.la a szót dr. Mikes Evának,

dr. Mikes Evao Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejles ztéséértfelelős kormánybiztos:

az közgyűlés tagjait és reméli, hogy személyesen is tucl ve|ük kielégítő szakmai
egyeztetéseket folytatni a jövőben, így most csak röviden szól. A Pannon ETT megalakításától kezclve
közreInűrködött annak működésében, ezért nagyol1 örül annak, hogy több nagy horderejű projekttel és
tervvel indul a szervezet a 2021-2'7-es Uniós időszakban. A rnagyar minisztere|rrök 4 kormánybiztost
nevezett ki a 4 fej|esztési zőnában, ő a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zőna fejlesztéséértfelelős
Köszönti

kormánybiztos lett. A kinevező korrnányhatározat is tartalmazza, és a miniszterelnök szóban is
megerósítette, hogy a zőnák kormánybiáosai az adoít zőna határon átnyúló gazdasági kapcsolataiért is
felelősek. 1-2 hónapon belül elfogadja a kormány a zőnák fejlesztési stratégiáját, amiben külön célkét
szerepel a határon túli és az együttes gazdaságfejlesztés, aminek a megvalósításában fontos szerepet
szán a PANNON ETT-nek, hiszen a határmenti horvát és magyar megyék mind tagjai a szervezetnek,
más meghatározó szervezetekkel együtt, mint a Pécsi Tudományegyetem, és a Duna-Dráva Nemzeti
Park. Nagy tervekke| és reményekkel vág bele a közös munkába, reméli, hogy konkrét terveken és
projel<teken is együtt dolgozhat a szervezettel.
dr. Őri Lász|ő,a Pannon ETT etnöke:
Megköszöni a korrnánybiztos hozzászőlását. Egy technikai döntésre kerül sor. Javasolja jegyzókönyv
hitelesítőnek megválasztani Pfeffer Józsefet, Bogád polgárrnesterét. Kéri, hogy szavazzanak, E|indítja
a szavazást, kéri válasszanak az,,igen, nem, tartózkodok" válaszokból.
Megállapítja, hogy a közgyűlés a jelöltet 24 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás rnellett egyhangúlag
megszavazza.

1. napirend;

A

Pannon

ETT

tisztségviselőinek megválasztása

-

horvát alelnök. ieazgatÓ.

felüeyelő bizottsáei taeok
dr. Őri Lászlőoa Pannon ETT elnöke:
előterjesztéseket írásban megkü|dtük, ezért a részletes ismertetéstől eltekintene, kivéve az elsó
rrapirer-rdi pontot, mivel tisztségviselók megvá|asztásáról van szól, ezért szeretne lehetőséget adrri a

Az

bernutatkozásra.

Kapronca-Kőrös megye a minisztériumi tisztéget betöltő Darko Sobota helyett az alelnöki tiszt
betöltésére Ratimir Ljubió a|zsupánt javasolta. Megadja a szőt, hogy bemutatkozzon.

Ratimir Ljubió, Kapronca-Kőrös

megye alzsupánja:

örü1,Irogy őt javasolta a megye erre apozíciőra, Az ETT-I fontos szervezetnek tartja, és biztos benne,
hogy az ETT segítségéveltudnak javítani a lakosság színvonalán, és lrogy komoly projekteket is be

a

térségbe.Reméli, hogy személyesen
együttrnűködésnek és az új projekteknek is.

tudnak vonzani

is

tudnak majd találkozni, örül az

dr. Óri Lásztő,a Pannon ETT elnöke:
Tájékoztatja a közgyű|ést, lrogy dr. Göndöc András az ETT igazgatőja egyéb elfoglaltságai miatt
lemondott a posztjáról, ezért szükséges űj igazgatőt vá|asztani. Köszöni dr. Göndöc András ecldigi
munkáját. Az Elnökségigazgatőnak dr. Merza Pétert javasoljuk. Péter jó1 ismeri a szervezet előé|etét,
az elmúlt l5-20 évben abaranyai megyeszékhely, Pécs városfejlesztési cégérrekvezérigazgatójaként a
város pályázatait és nagy Európai Urriós projekteket metredzselt, fontos szerepe volt a Pécs Európa
Kulturális Fövárosa 2010 projekt sikeres lebonyolításában. így jó szívvel ajánlja az igazgatői
pozíci óra. Megadj a a szőt, liogy bern ut atkozzon,

dr. Merza Péter, a Pannon ETT igazgató jelöltje:
Köszönti a közgyűlés tagjait, köszöni abizalmat és a lehetőséget. Röviderr bemutatkozik, és kierneli,
hogy a mellékletben szerep|ó, a 2021-27 idószakra vonatkozó horvát-rnagyar lratánnenti térségre
vonatkozó, CBC programlroz illeszkedő, a Pannon ETT által tervezett pályázati lehetóségek esetérr fo
feladatának tartja, hogy azokat sikerre vigye,
dr. Óri Lászlő,a Pannon ETT elnöke:

A

Pannon ETT FEB tagjainak 2021. február 6-án leját a megbízaíása, ezért felügyelŐ bizottsági
tagnak Nagy Kálmánt (Zala), Kovács Katalint (Somogy-Kaposvár) és Kiss Balázst (Tolna) javasolia.
Tá.iékozíatja a közgyűlést, hogy az E|rrökség az összes jelölt megválasztásáí támogatta.

További hozzászőlás nirrcs, A közgyűlés elnöke kéri, hogy a közgyűlés azelőterjesztés elfogadásáról
szavazzoll. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szavazás jelen napirerrdi pont volratkozásában anonim
módon történik, vagyis a titkos szavazás biztosított. Elindítja a szavazást, kéri válasszanak az,,igen,
nem, tartózkodok" válaszokból.

A Közgyűlés a jelölteket24-24 igen,0-0 neln,
PANNON Korlótolt Felelőss

ég ű

és 0-0 taltózkodás mellett, egyhangúlag megváIasztotta.

E urópai Ter ületi Tórs alós Közgt űlésének

1/2 0 2 1. QII. 2 3,)

szómú hatdrozata
3

a Pannon E urópai Területí Tórs ulós tísztségviselőinek megvólaszttísóróI

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európaí Területí Tórsultís Közgtűlése a 2020. évi LWn. firvény
106. § (l) a), valamint az Alapszabdly 41.§ (2)
í), d és ü pontja7hal szabályozott módon, a 202i.
mdrcius 23. naPjdn, elektronikus hírközlő eszköz-tgnnytevetitével tailott kőqlűtésén a résztvevő
tagok egyhangú szavazatdval az alúbbi hatdrozatot hozta:

1. A PANNON

K9rldtolt Felelősségű Európaí Területí Tdrsuttís közglűtése úgt dönt, hogl

2. A PANNON

K2rldtolt Felelősségű Európai Területí Tdrsuttís közgltűíIése úgl dönt, hogsl

2021. ruÍrcius 23. napjótól kezdődő hatúltyal4 ev hatdrozott ídőtiitamra Kijronca-Kőős
megJ)e képviseletében, Ratimír Ljubié llrat eglhangú szavazattal, a plr,ttvorv Korlótolt
Felelősség ű E urópai Ter ületi Tórs ulds alelnökének megvdlas ztja

2021, március 23. napjdtól kezdődő hatdllyal § év hatórozott időtar-iamra Dr. Metza

egyhangú szavazattal

a PANNON

ig azg atój ónak me gv ó las ztj a

péű

Korldtolt Feletősségű Európaí Területi Tórsultís

3. A PANNON

Korlótolt Felelősségű Európai Területi Tórsulds közgyűése úgl dönt, hogy
2021. március 23, napjdtól kezdődő hatdllyal 3 ev hatdrozott időtirtamra Nágl KdlmdŰ,
Kovdcs Katalint és Kiss Baldat eglhangú szavazattal a PANNON Korlűolt--Feletősségű
Európaí Területi Tdrsultís Felügyelő Bízottsógi tagjónak mcgvólasztja

2. nanirend:

A Pannon ETT alapszabálvának módosítása

dr. Óri Lászlő,a Pannon ETT elnöke:

Az előterjesztés kiküldésre került, szóbeli kiegészítéstnem kíván tenni.
Hozzászőlás nincs. A közgyűlés elnöke kéri, hogy a közgyűIés az előterjesztés elfogadásáról
szavazzon. A szavazás nyílt, a határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Elindítja aszavazást, kéri válasszanakaz,,igen, nem, tartózkodok" válaszokból.

A Közgyűlés abatározati javaslatot 23 igen,0
több

sé ggel

nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag, minősített

me gszav azta.

PANNON Korldtoh Felelősségű E urópai Teriileti Tórsultís Közgtűlésének
2/2 0 2 1.

a Pannon

QII 2 3.) szdmú hatdrozata

Európai Területi Tdrsulós Alapszabólyőnak ruődosíttísóról

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai Teriileti Tdrsultís Közgtűílése, a 2020, évi LVilI. tömény
106. § (1) a), valamint az Alapszabdly l3.§, 4I§ (2) a) pontja alapjón, a 41.§ @ b) pontja dltál
szabólyozott módon, a 202l, mórcius 23. napjőn, elefuronihus hírközlő eszköz igénybevételével
megtartott ülésén, a résztvevő tagok minősített többségű szavazaíóval, az alóbbi hatórozatot hozta:

1.

A PANNON Korldtolt
TÓrs ulás

Alap s zab

Felelősségű Európai Területí Társulás Közgyűlése úgl dönt, hogy a
szerinti tartalommal módosítj a

ály át az előterj esztés me Iléklete

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európaí Területí Tdrsulás
E lnö köt az AlapszabáIy aldírásdra

Közgyűlése felhatalmazza az

3. napirend: A Pannon

ETT szabályzatainak módosítása

dr. Őri Lász|ő,a Pannon ETT elnöke:

Az előterjesztés kiküldésre került, szóbeli kiegészítéstnem kíván tenni.
Hozzászőlás nincs. A közgyűlés elnöke kéri, hogy a közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról
szayazzon. A szavazás rryílt, a határozatl javaslat e|fogadásához minősített többség szükséges.
Elindítja a szavazást, kéri válasszanak az,,igen, nem, taftózkodok" válaszokból.

A Közgyűlés ahatározatijavaslatot 23 igen,0

nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag, minősített

többséggel megszav azta.

pANNoN Korldtolt Felelősségű
3/2 02 l.

a Pannon

E urópai Területí Társ ultís Közgy ŰIésének
(n L 2 3.) szdmú h atározata

Európai Területi Társulds szabdlyzatainak módosítdsáról

A PANNON Korlátolt Fetelősségű Európai Területi Túrsulós Közgyűlése, g 2020. évi LVIII. tön,én!
106. § (t) tl), valamint az Alapszabóly al§ Q) n) pontja alapjdn, a 41.§ (4) b) pontja Óltal
szabályozott módon, a 2021. mdrcius 23. napján, elekíronikus hírközlő eszköz igénybevételével
megtortott ülésén, a résztvevő tagok minősített többségű szavazatával, az akÍbbi hatdrozatot ltoztu:

1. A pANNoN

Korldtolt Felelősségű Európai Területi Tdrsulás Közgyűlése Úgy dönt, hogy a
Tdrsulás Szervezeti és Működési Szabdlyzatót az előterjesztés melléklete szerinti

tartalommctl módosítia,

és felhatalmazzű

az Elnököt

annak aldírdsdra.

2. A pANNoN

Korlútolt Felelősségű Európai TerüIeíi Társulás Közgyűlése Úgl dönt, hogy a
Társultűs Közbeszerzési és Beszerzési Szabólyzatdt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommctl módosítja, és felhatalmazza az Elnököt annak aldírásdra.

4. Beszámoló a Pannon ETT ielenlegi pálvázatairól. valamint a 2021-27 periódusra vonatkozó
stratégiai Droiekttervek bemutatása
dr. Őri Lász|ő,a Pannon ETT elnöke:

Az

előterjesáés kiküldésre került, melyben je|ezte, hogy

a CBC

páIyázat kapcsán

a

közgyűlésen tud tájékoztatást adni a2021. március 18, napján megtartott ProgramozásiBizottsági ülés
fejleményeiról. A tájékoztatőra szeretné felkérni Márton Györgyöt, a Logframe képviseletében, akivel
a CBC projekten együtt dolgoznak.

Márton György, Logframe Kft.:
Köszönti a közgyűlés résztvevőit. A 2021. március 18-ai Programozási Bizottsági ülésen a két ország
mirrisztériumának és határmenti megyéinek képvise|ői vettek részt, akik elfogadták a 2021-2]
időszakra vonatkozó, magyar-lrorvát határmerrti program prioritásokat. E prioritások mentén válik
majd lehetővé a pályázatok meglrirdetése, várhatóan idei év végén-jövő év elején.

Az elsó prioritás a kis

és középvállalkozások fejlesztését,a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok
javítását célozza. A rrrásik fontos prioritás a természetvédelmem, a vizgazdálkodás, a határmenti térség

védett tennészeti értékeireirányuló fejlesáés. A következő fontos terület az energiagazdálkodás,
az
energiafogyasztás csökkentési intézkedések, melynek keretében inkábl soft jellegű
egYütünűködésekre lehet majd pályázn| késóbbi beruházások előkészületeire. A legnépúerűÜb
Prioritás a turisztikai együttműködések területe, melyen belül megfogalmazódott egy tematikus
fókusz, az Amazonas of Europe,egy 5 országra kiterjedő bioszféra ,Őr"Úátr^, melyet év végéteaz
UNESCO elfogadhat. Ez természetvédelmi és turisztikai szempontbó| is fontos fokusá adhat á CBC
Programnak is. Önál|ó prioritásként fogalmaződik meg a gazdaságorientált szakképzés és felsőfokú
oktatási terÜletek tárnogatása. Végül prioritásként jelenik meg a kőrmányzati es civil szervezeteknek

az egy üttműködési lehetőségei.

Jelzi, hogy a program forrásairól is nemsokára döntés születik. várlratóan valamivel kevesebb forrás
fog rendelkezésre állni, mint korábban, azorlban a két ország kormárryai az Uniós keretet
kiegészíthetik társfinanszírozás formájában, így van remény arra, hogy a forráiok csak kis mértékben

csökkerrjenek.

A

kÖzeljövőben az egyes tématerületek mentén munkacsoport ülésekre kerül sor, ahová a megyék

delegálják

a

résztvevőket. Továbbá interjúk is segítik, hogy

a

prioritások részletes tartaimát

kifejthessék, és valós térségiigényekre tudják ezeket építeni.Várhatóan április-májusban készül el a
részletesen kido|gozott prioritásokat taftalmaző program, melyet követóen az Uniós jóváhagyásé lesz a

föszerep.

dr. Őri Lászlőoa Pannon ETT elnöke:
a részletes tájékoztatást. Hozzászőlás nirrcs. A közgyír|és elnöke kéri, hogy a kőzgyűlés az
előterjesztés elfogadásáról szayazzon, A szavazás nyílt, a határozatijavaslat elfogadásáh oz-ágyszerű
többség szükséges. Elindítja a szavazást, kéri válasszanak az,,igen, nem, tatlózkodok" válaszokból.

Köszörri

A KÖzgyűlés ahatározatijavaslatot 24 igen,0
tö b b sé gge

nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag, minősített

l me gszav azta.

PA NNO N Ko

r l cito

lt FeI e lőss
4/2 0 2 1.

a

ég ű

E uróp

ai

Te r ület

i

Tdrs ulás Kö zgy űl és én

(ilI. 2 3.) szdmú h atározata

e

k

pÚIydzatokról szóló beszdmoló elfogadásdról és döntések meghozataldról

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai Területí Társulás KözgyűIése a 2020. évi LVIIL törvény
106. § (l) u), valamint azAlapszabáIy aI.§ (2) o) pontja által szabályozott móclon, a 202I. március
23. naPján, online tartott közgyűlésén a résztvevő tagok egyhangú szavazatával az alábbí
határoaúot ltoztct:

l.

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai TerüIeti Tdrsulús Közgyűlése úgl ttönt, hogy a
p d ly ó

zaí o k e l ő r e h al adós dr ó I s zó l ó

b e s zá

mo I ó t e lfo g adj a.

A PANNON Korlótolt Felelősségű Európai Területi Társultűs Közgllűlése egtetért a CBJoint
Strategy- ,,Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy
jointly formulated by the various actors of the cross-border area" projekt keretében
meglfo g almazott stratég iai p roj ektötlete k kel.
3.

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai Területí Tdrsultűs Közgllűlése felhatalmazza az
Igazgatót, hogy az előterjesztésben szereplő projektek előkészítésére,és felkéri, hogt az
előrehaladósról negyed évente szómoljon be a tagsdg részére.

5. nanirend:

A Baranva Mewei önkormánvzattal

dr. Óri László, a Pannon ETT

kötött

szerződés

ióváhawása

elnöke,

,

,.

dr. Füzér Judit kívánja-e szóban kiegéSzíteni;.
Tekintve, hogy szóbeli kiegészítéstnem kíván tenni, és hozzászólás nincs, a közgyŰlés elnöke kéri,
hogy a t<tiz§tites az előte-rjesztés elfogadásáról szavazzon. A szavazás nyilt, ahatározatijavaslat:
elfogadásáhóz minősített többség szükséges, Elindítja a szavazást, kéri válasszanak az ,,igeq, nem,

Az előterjesztés kiküldésre került, kérdezi az előteqesztő

tartózkodoK'válaszokból.
A Közryűlé s
több

sé ggel

abatőtozati javaslatot

24

,

'

,

igen,O nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag, minősített

megszav azta.

PANNON Kortótolt Felelősségű Európaí Területí TórsultÍs

Közglűtésének

5/202I.(UIB) szómú hatdrozata

a

Baranya Megtei Önkormdnyzaűat kötöű szerződés

jóvóhagldsóról

,

;

]
.

Korldtolt Feletősségű Európai Területi Tdrsulós Közgyűlése, a 2020, évi LWII. törvény
106. § (1) a), valamint az Alapszabily al§ @ k) pontja alapjón, a 202I. mórcius 23. napjón,
elekúnikus hírközlő eszköz igénybevételével mcgtartoű ülésén,a résztvevő tagok egthang{,l
;'
szavazatóval, azalóbbihatórozatothozta:

A pANNoN

A pANNoN Korlótolt Felelősségű Európai Területi Tórsulós Közgyűlése Úgt dönt, hogy !
Tórsuldsnak a Baranya Meglei Ónkormónyzattal kötöít szerződését az előterjesztés
mellé klete szerinti tartalo mmal j óv óhagyj

A

a"

pANNoN Korlótolt Felelősségű Európai Területi Tdrsulós Közgtűlése felklri

Igazgatót, hogl a szerződés megvalósulósól
szdmoljon be.

6. napirend: A Pannon

az
közgyűlésen
követő
a tdmogatds visszaJizetését

ETT 2020. évi költséevetése módosításának elfoeadása

ll

dr. Őri Lász|ő,a Pannon ETT elnöke:
előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Elnökség megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja. Továbbá a Felügyelő Bizottság elnöke, Nagy Kálmán aközgyűlést megelőzően
anól tájékozíaíta,lrogy a FEB az elóterjesztést távszavazás útjárr rnegtárgyalta, azt e|fogadta, és a
közgyűlés számáraelfogadásrajavasolja. Az erről szóló határozatotarészére megküldte,

Az

Hozzászőlás nincs, A közgyűlés elnöke kéri, hogy a közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról
szavazzon. A szavazás nyílt, a határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Elindítja a szavazást, kéri válasszanak az,,igen, nem, taÉózkodok" vá|aszokból.

A Közgyűlés
többsé

g

ahatározati javaslatot 24 igen,0 ltem, és 0 tartózkodás mellett, egyharrgúlag, minősített

gel me gszav azta.

PANNON Korlűolt Felelősségű Európai Területi Tdrsulús Közglűlésének

7',,,

I

a Pannon

Európai Területi Társultís 2020. évíköltségvetésének módosításról

A PANNON Korlótolt Felelősségű Európai TerüIeti TtírsultísKözgyűése, a 2020. évi LVilI.
törvény
!00, S (I) a), és az, AlaPszabdly 4I§ (2) b) és (4) b) pontja alapjdn, a Tdrsultis Felügleíő
Bizottsógónak l/202L ŰnJ7.) szdmú hatórozatónak
Jiglyelembevéűével, a 2021. mdrcius 23,
napjdn, elektronikus hhközlő eszköz igénybevételévetmőgÖftoű ülésén, a résztvevő tagok
minősített
többségű szavaa,aídval, az aldbbi hatórozatot hozta:

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai Területi Társultűs Közglűlése úgy dönt, hogst a Társulds
2020. ,évre vonatkozó módosított kahiégvaését,az előterjesztéiiel és i-metlékleltel
megegyező
t art a l o mma

l e lfo g adj a.

7. napi.end:

A Panrron ETT

2020.é..oi bes"ámolóiának

elfoeudásu

dr. Őri Lászlő,a Pannon ETT elnöke:

Az

előterjesztés kiküldésre kerü|t. Tájékoztatja

a közgyűlést, hogy az Elnökség megtárgyalta,

és

elfogadásra javasolja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Fe|ügyelő Bizottság elnöke, Nagy Kálmárr a

kÖzgYŰ|ést megelőzőerr arról tájékoztatta, hogy a FEB az előterjesztést távszavazás útján
megtárgYalta, azt elfogadta, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Az errö| szóló határo zaíot
a

részéremegküldte.

Hozzászőlás nincs. A közgyűlés elnöke kéri, hogy a közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról
szavazzol1. A szavazás nyílt, a határozati javaslat elfogadásához minősített többség ,itikrég"r.
ElindÍtja a szavazást, kéri válasszartak az,,igen, nem,tartőzkodok" válaszokbó|.

A KÖzgYŰlés ahatározatijavaslatot 24 igen,0
többségge l megszav azta.

nem, és 0 tartózkodás me|lett, egyhangúlag, minősített

PANNON Korldtolt Felelősség ű E urópaí Területi Társ ulás
7/2 0 2 1.

a Pannon

(III.

2

3.) számú hatdrozata

Közg1l űlésének

Európai Területi Tdrsulás 2020, évi beszámolójának elfogdsóról

A PANNON Korldtolt Felelősségű Európai Területí Tdrsulás Közgyűtése, a 2020. évi LVIil. íörvény
106. § (I) a), és az AlapszabáIy 41§ (2) c) és @ b) pontja alapjttn, a Társulás Feltigyeííí
Biztlttsdgdngk 2/202I. (III.17.) számú határozatának /igyelembevételévela 2021. mdrcius 23.
napjdn, elektroníkus hírközlő eszköz ígénybevételévelmegtartoít ülésén, a résztvevő tagok minősített
többségű szavazatával, az aldbbi határozatot ltozta:

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Ttírsulás Közgyűlése úgy tlönt, hog1l pANNoN
Korldtolt Felelősségű Európai Területi Tdrsulás 2020, évre vonatkozó pénzügyi ieszámolójót,
annak meIlékleteit, vclamint afüggetIen könywizsgótói
8. napirend:

jelentést elfogatlja

A Pannon BTT 2021. évi munkatervének elfogadása

dr. Óri Lászlő,a Pannon ETT elnöke:

Az e|őterjesáés kiküldésre került. szóbeli kiegészítéstnem kíván tenni,

A

közgyúilés elnöke kéri, hogy a közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról
szavazzol1. A szavazás nyílt, a határozatijavaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Elindítja
a szav azásí, kéri vál assz allak az,, gen, n enr, taft ózkodok" vál aszokbó l,
Hozzászőlás nincs.

i

A Közgyűlés
tö bbsé gge

al"latározatijavaslatot 24 igen,0 nem, és 0 tartózkodás mellett, egylrangúlag, minósített

l tnegszav azta.
PÁ NN O N Ko r l dí o l t F e I eI ős s ég ű E ur ó p a i Te r ül et i Tár s ul íts K ö zgy űlés éne k
8/2 02 l. (I I L 2 3.) szúmúhcttdrozuta
u Punnon

ETT 202l. évi munkatervének elJbgaddsdról

A PANNON Kcrlritolt FeletrősségííEurópui TerüIeti Tdrsulús Közgyűlése, a 2020. évi LVIII. törvény
106. § (1) a), és az Alapszabály 4l§ (2) o) alapjún, a 202l. március 23. napjdn, elektronikus
hírköz,lő esz,köz igénybevételévelmegtuíott üIésén,a résztvevő tagok egyhungú szavazatdval,, az
aldbbí határozutot ltoztc:

Európai Teriileti Társulds Közgyűlése úgy dönt, hogy PANNON
,4 PANNON Korlótolt Felalíísségíí
KorIáíoIí Felelősségű Európai Teriileti Tdrsulás 2()2l. évre vonutkozó munkatervét elfogadja,
,

9. napirend: A Pannon

ETT 2021. évi költségvetésének elfogadása

dr. Óri Lászlőoa Pannon ETT elnöke:

Az

elóterjesztés kiküldésre keriilt. Tájékoztatja a közgyíilést, hogy az Elnökség megtárgyalta, és
elfogadásra.iavasolia. Tá.jékoztatia a közgyúilést, lrogy a Feltigyelő Bizottság elnöke, Nagy Kálmán a

közgyűlést rnegelőzően arról tá_iékoztaíta, lrogy

a FEB az

elóterjesáést távszavazás űtján

megtárgyalta, azt elí-ogadta" és a közgyíilés számára elfbgadásra javasolja,

Az

erről szóló lratározatot a

részérernegküldte.

Flozzászőlás rlincs. A közgytilés elnöke kéri, hogy a közgyűrlés az elóterjesztés elfogadásáról
szavazzol1, A szavazás nyíIt, a határozati javaslat elfogadásához nrinősített többség szükséges.
Elirrdítja a szavazásí, kéri vá|asszanak az,,igel], neIn, tartózkodok" válaszokból,

A Kőzgyűlés a lratározati javaslatot 23 igen,0

netn, és 0 tartózkoclás mellett, egy|rangúlag, minősített

több ségge l filegszay azta.

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európaí Területi Tdrsulds Közgyűlésének
9/2

n Pannon

02

I.

(II I. 2 3.) számú h atdrozata

Európui Területi Tdrsultis 202I. évi köItségvetésének elJbgadásdról

A PANNON Korlótolt FelelősségííEurópui TerüIeti Tdrsulás Közgyűlése, a 2020. évi LVIII. törvény
10ó. § (I) a), és az Alttpszahóly 41§ (2) b) és Q) b) pontjn alupján, a Tórsulás Felügelő
Bizotístigdnali 3/202l. (III.]7.) számú hutározatának .ftgyelembevételével, a 2021. mdrcius 23.

nupjátt, elekíronikus hírközlíí eszköz igénybevételévelmegtartott ülésén, a résztvevő tagok minősített
többségű szavazatdvcll, az ulábbi ltatdrozatoí ltoztu:

I.

A PANNON Korldtalt Felalősségű Európaí Területi Túrsulás Közgyűlése

Úgy dönt, hogy

l

Tirsalás 202I. évre vonúhazó költségvetését, cz, elííterjesríósselés a mellékleltel megegjlező

turtalonlmfllelfogutlju.

,

2. A PÁNNON Korlátolt

Felelősségű Európul Területí Társukis Közgyűlése felltcíulmazla a
Túrsulds igazgaóját, hagy uíz.sgólja nrcg, hog! a Tórsulds 202l. évítikviditisl nehézségei
megoldrísóru nilyen kiilső forrds bevonisdru vat lehetőség, és tegye meg $ szükségcs
lépésehetu likvitlitásí egyensítly uegleremtése érdekéhen.

!

0. rlanireltl: Eevebek

dr.

Óri

László, R Pannon ETT elnöke i

l{értlczi van-e kérdés,észrevétel. Észlevételnincs.

ht

slnók mcgköszöni a részvételt,reméIi, hogy a pnndémiát követiign személyes laláIkoásra is
lchctósóg nyílik, Merza Péterrel együtt erre fognak tiirekedni. Megkéri, hogy a kijelcntkezésl
nT gclőzóen, aki még neln t€ftc rneg, a CHA'I funkcióban a nevét és képviselt s7.eíve7§f&t írja be,

Efi

tekirtlve. hogy ezleszazonlinejelenléti ív. A Pannon
k.nt.f.

közgyűlését berekeszti.

Társulás
$'a ? et; , Széchenyi tár 9,
Adószam, 1B2870fi4a2

PA l,JHOtn Eurö;rai Területi
?

l}anitsranioszán 11731001-201489§5

k*,-a*-*
dr, Óri Lászlil
elnők
A jegyzókönyv hitelétil:

-TTP=-

Bogád képl,iseletébcn

pfeffer Józ§cf

jegy zőköny v

10

h

itelesltő

Ii
,i

Jelenléti ív
a PANNON ETT 202l, március 23-ai online közgyűlósén

]

,I

li
!

nleÉtin9,5aved_chát - Jegyzefrömb

fájl szelke9.tó5 Formótum N.zet súgó

p.4:9s:zz rrom Biró Norbert, sonogy negye to Everyone : Biró Nonbert, sMÖ elnöke
14;59:33 From Füstös János polgárnester to Everyone : Füstös ]ános
14:59i34 Fron 8orhl Zsombor to Everyone : Borhi zsombor alpoltármester K8posvÓr M]V Önkornányzata
14;59;39 From Cserdi Áron to Éveryone ; Cserdi Áron - Mohács Város Önkormányzata
14i59i42 Fron Öri László to Everyone : or, Óri Lá§zló Bananya negyei Önkormányzat elnöke
14i59:43 From Vozár Péternéto Everyone i Vozá. PéternéAlpolgármester Keszthely Város Önkornányzata
14|59:46 Fron Gyurkovics János to Everyone : Gyurkovícs ]ános
szekszérd |1egy€i Jogú Város Önkormányzata
14:59i47 From Porga Ferenc to Everyone l Porga Ferenc poltánmester Tanási Város Önkormányzat8
14:99:48 Fron ÉVB sziebert to ÉVeryone : sziebert Éva Váralja Kózség Önkoamányz8ta
],4:s9:48 From Vesns Haluga to Everyone : Vesna Háluga, tlediulska iupánljá
14;s9|49 From Diana l4eller to Everyone : |,ieller Diána, Pécs M]V
14:59:s3 Frofr Füstös ]ános polgármester to EVeryone : csur€Ó Város Önkornányzata
14:59|94 From Pácsonyi Ime to Everyone : Pácsonyi lnre, zala Hegyei Önkornányzat
14|59i56 Fron Ábel to Everyone l o.bán Attila, Tolna l4egyei Önkormányzat
ls:oo:01 From Kelei zita to Everyone : Kelei zita Órtilos Község Önkolnányzata - polgárftest€r
15:ooios From Koltai Pét€r to Everyone : (oltai Péter Szentlőrinc Város Önkormányzat
l5:oo:24 From davon.tubanjski to Everyone : Davor Tubanjskí, opéina Antunovac. osjeéko-baranjska iupanija, Hrvatska
lsIooi26 Fron Ratimj,r Ljubié to Evelyone i Ratimir Ljubié koprivniiko-kri.ievaéka iuPanija
15:oo;49 Fron Ratlmlr Ljubié to Everyone i Vladinir §adek
15;ot;16 Fron Dr. Vass Péter to Everyone : DP.Vass Péter szigetvár
19:o2:5s From Tlbor Hébar to Everyone : Tlbor Hebar Lendva Közsé8
1s:55:o1 Fron or. Betlehen ]ózsef (PTE) to Everyone : Dr. Bet].ehen ]ózsef (PTE)
15:55:42 tron Márton György to Everyone ; Málton 6yörgy, LO6FRA.í,IE Kft.
1§:§9:43 Fron Lehota János Nagykanizsa to Everyone : Lehota János Nggykanizsa M]V Önkormányzat9
15:s6:27 Flon Tothszilvia to Everyon€ ; Riegl 6ébor siklós Város Önkormányzat8
15:57;12 From Enina to Everyone : Emina KoVaé, Virovitica-podravina county
16;ooi34 Fran Pfeffer József to Everyone : Pfeffer ]ózsef, 8ogád KöZség Önkormányzata

P

Írjon ide a kereséshez

E! ti Ü t t

d5

1.5or,

'i,{'

O O ü

1,

oszlop

l

100%

Windows (cRLF)

^.úr(,

UTt-8

r"ror7|ff.or,

l,i

l]i

,li|
'l,;

iir]
,li]
jl

ii

Lt

szavatatok
a

PANNON ETT 2021. március 23-ai online közgyűlésén

Napirendi javaslat:
e

c

fieo,d8,

w

9B-Ex

futidFó{]a,

shaíilrg poll ResUlls

t.

€qy.t&t.

@
@
@
@
Q

9.t l.li...PdJdbsdnoqd.r

fi

atlG

kt.tr
u!§(e

,9S
1]fi

'*|s|i

,w."o,re.*

:,.,

E

ij

i}
'*,.roocar*,,
*,w
9l}
*,
l,:!
o"l**
\i i}
@ mlxo..ry

ó.rlEdi i.d.tin

.il

@*

@ uo**.*ryry

@*w

t,,,,],.v,

p

Jegyzőkönyv

**,
';" ;;

@§@í!@r

:!i li! Ül 9

i.]on ide a rerc!€lher

@ cmm
@ *no.;n,
@

:: 9- ,i

.t .9

;

hitelesítő:

9+
{G

@ "..i

{i]

@,,,,"",.

iú

o

",.,

@ o**t*.*,
@ *o*x..q,*
@ -r.*
@mm

0 *,"^.r*
@x*

@ tmr*en

-^^...,^-.

12

s3
93
.| cr

*

|:,

í

|,,

ga
,|,=

fió

napirendi pont:

!.

tgy.l&tfuthb Ljúló.ldd*alllá.xsvd?
|I 9 . Lb@m R.thl.. Lhbiá ,. FtPr.&idnlb?

tli.t.

.sn

,

H!

t. tsl&t
s|.t. 9

,

p Írj6ldeak9rcs*h.z

ni

r

úbfl&Y.ll
dí Mff. Btt ll€áióvl
di fuB
h-, M.n. :. dntbra?

!;,,,,il*d

l!ütttiriili

@

El

^

.,,

4, G

.,li"1,, r,

try.út di Ma B§ |gq.t&a vlMut.t?
r de &ón
m.n M.e.. ddlod'

a.

H. e

1.fi
ful&lúr . furdlr.yd ].

t$l&t {rry rlú

l.

ii|

fo|Ery.E bhorbógi

6

'.9!ó

sd.t.ll-.b@om uhail N.9y., al.il N&o@
i

!§

D.
I

6a

kn,N.

fu&ldl!!@@

p

ííisíd€atoírsód,g

ij: Er 6l -

ii,

Er É ,:

á, ., ,i' :J ,l

ij,

91 i'

ó

,,,

,i) ..

13

;

,

^

.*

-

<l

^

_.

-

<l o

_^_l'1

,^,l'^1

ll
li

i,,ll

a agy.r&r

: §ld.l.

Ratimi. LjublÉ

li

í.vi6 ki.|ln

'.tú!yca

blelfigl lB9i

* . ltb.hn ki.lln xovl6 b &nku Woq

{

1j

p

o

futy

,,l4Jnk

,il EtÉl-6",;".l

irjon;dertsíe*§he.

5b.. !.,..i

PN*/go9&odí€

supFil

9i.ü.

^

l.r4t G

'*1

o §edry,

Ratimir [jubié

k.&
blórMi.sd'm*

§fi

airút e bb frlogrdö bdir qlt
'.
tl|.dnn
§b}.nll-.bffi
fu kzfu
vozár péterné

;'í

alpp

3ffi

ai^

^

P..k,tsne

kjon 1de. kelesé§h.|

2.

:il Él fi

Óll

-

(]
!h,r. !@ct

+r ?- i

.i

hk/9oP ndiry

9 ,,

suril

r"-

d

Rc&B

^ ..

*

<, ,a

-,]'"1

napirendi pont!

í, c9.r&l . 2.

§l.r.t.

ll

nfirdl Fnt btalqti j§dűv.n
dlolr u doF loak. 2 d't.{Mg

9 t Pdjdbgoh

ii']lM

F"N

sn.u
klólMl.ldMl.

^,.,,..,,l
p ídffid€abr€ésnez

:i] El

GG@@@

É -

?: 2, i

.i

]9

1,4

l]l

t.j

ili
]!i
j]j

i"t.

^ lr4]

ú ]Y

3.
ú

napirendi pont:

o bdire-

!.

tgFs

il.t.

|l

. 3, n.phúl Fil h.&r.ü
p l püdklom od$. q ds

kl.&

lr{B
-

§üdlt?e^

.",*rl*l
p

Í,.jüt ide a

4. napirendi

p

§li Et

kere56hez

iíjon ide. k€Esésher

db l hW
i/illffi

F-fu

Lú*dd

iúdűYtt?

*

I

ill B

@lttnnt
l

^ _.

*

.. -,

-.,

<o

,z ,*|'o]r,

pont:

irl a $| rr ,a ., ;-' ó ,9 i] a

15

,r

_o,]'i]

5.

napirendi pont:

t.

:hffi

r. n{hdid
lBbul.dÉsp
ld.5 fuq
-.Pnldbaffi eu.h}u

agy{tr.

Mü

'

r.h

i;r|,G

hk

SF

Mó&_sl.ül9

r;"-.,.",i

p

Újön lde n kerese9h?z

]

filiHilil

ailtiilil

-

ij: El

^ ",

*

<+

a

___1.7!

napirendi pont:

l. 19ú . ( nryhnd| P6 bülüd tsBlí&rn
ffit In. pdl.db96 d& ú ilry t& 6 d'lmq

_

|s.h

i,.llm

kt.&
hekqh.WMF

,,,,",,,,.,,,

Gffi

a,ttiitilr

p íúonid€ake,6ó5he.

^ -,

)

jl|ii l;

,]

16

-

<,

a, ^^'.'2

7,
O O

napirendi pont:

;

n*,c,ry_

Ratlmir U!blé

I

rJ p

''l_

"*.

Párd.lp.ll

foil,

ful

5\.,. sdé.n

pllFÁop n.ddiry

iíj$ ideat.íeré§hez

8.

foFl

R.*ll.nl

^

_.qo

c,^'.'1]

Pm

napirendi pont:

l:
]li

p

ilonideak€n§éshez

lI
t
!i
jI

]]
il

t7

:.

!

9.

napirendi pont:

r. tsFlft . 9. ryMl Fil nlM
le-Lú.n
sbtb ti -t PdjdqM o&A. ! *lB d.9&!ry

!i
,I
li
]l

_

,]

lg.n.lb

!|

i/! rB

k_&

llN

Lló.Mú-WrMlÉ

.1r4

,,,*,*,]@dltlEiil
p

ííjonide

n keíesé§he.

El E

^

ii

i,i
|'l

18

-,-c

a *|'1

