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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 106/2004. (VI. 10.) Kgy. számú határozatban
egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a „Térségi Integrált Szakképző
Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása” (továbbiakban: TISZK)
címmel kiírt pályázatokra intézményfenntartó konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz. A konzorcium vezetője Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata. A Baranya Megyei Önkormányzat és a MIOK (Magyar
Iparszövetség Oktatási Központ) Alapítvány társ-pályázóként részese a pályázatnak.
Kedvezményezettje a pályázatnak: Pécs város fenntartásában működő 5 szakképző
intézmény, a MIOK Alapítvány fenntartásában működő 1 és a Baranya Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő 2 intézmény: a Baranya Megyei Önkormányzat
Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), és a Baranya Megyei
Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
(Komló).
-

-

A pályázati program egyrészt a TISZK létrehozására, a szakképzés tartalmi,
szerkezeti és módszertani fejlesztésére irányult. Ezen belül szervezetfejlesztésre,
tananyagfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre, közösségi funkciók ellátására,
tanácsadási tevékenységre, és az eredmények széles körű terjesztésére, valamint a
„nyomonkövetési” tevékenységre.
Másrészt az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztését célozta, amely
épületbővítésben, nagy sebességű hálózati végpontok kialakításában, valamint az
ezekhez kapcsolódó korszerű eszközök beszerzésében és a csúcstechnológiákhoz
kötődő oktatási igények kielégítésében nyilvánul meg. A fejlesztés helye a
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (Pécs).

A projekt időtartama 36 hónap, amelynek a szerződés aláírásától számított 3 éven
belül be kell fejeződnie. A kialakított szervezet további működtetését a feleknek
további 5 évre garantálniuk kell.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2004. (IX.16.) Kgy. határozatában
felkért arra, hogy a pályázat eredményhirdetését követően a testületet a döntésről
tájékoztassam. A pályázat elbírálására 2005. márciusában került sor, amelyről az alábbi
tájékoztatást adom:
- A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának
növelésére vonatkozó pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a
meghatározott feltételek teljesítése mellett a HEFOP Irányító Hatóság támogatásra
érdemesnek ítélte. A racionalizálására vonatkozó indokok alapján a költségek
csökkentését javasolták. A csökkentés mértékére vonatkozó egyetértő nyilatkozatot
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elküldte az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő részére. Az új pénzügyi terv, a költségvetés és indokolása, valamint a
részletes eszközlista összeállítása határidőn belül elkészült, amelynek az
elfogadásáról azonban az Irányító Hatóság még nem nyilatkozott.
A megítélt támogatási összeg: 681.897.450,-Ft. A támogatás folyósításának feltétele
azonban a támogatási szerződés megkötése, amelyre a végleges adatok kölcsönös
elfogadását követően kerülhet sor. A kapott tájékoztatás szerint a bíráló bizottságtól a
legmagasabb pontszámot a baranyai pályázat kapta.
-

A szakképzés hatékonyságának növelése érdekében benyújtott pályázatot az
Értékelő Bizottság döntése alapján, a HEFOP Irányító Hatóság költségcsökkentési
javaslata mellett elfogadta, így a módosított feltételek mellett a pályázatot
támogatásra érdemesnek minősítették. Az Értékelő Bizottság döntési javaslata és az
Irányító Hatóság döntése alapján a megítélt támogatási összeg: 351.799.500,-Ft. A
támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
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A PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ
létrehozása és működtetése
Az önálló jogi személyiséggel rendelkező központot az Operatív Program Irányító
Hatósággal megkötendő támogatási szerződés megkötése előtt, a nyertes intézményt
(Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola) fenntartó önkormányzat hozza létre.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a PANNON Térségi Integrált Szakképző és
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ megalapításáról a 2005. április 28-ai ülésén
dönt. Az intézmény a típusát tekintve többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény alapításának időpontja 2005. május 1.
A pályázati program megvalósítását, az irányító szervezet döntéseinek a végrehajtását, a
szervezet működtetési feladatait a PANNON TISZK létrehozását követően a PANNON
TISZK irányítását ellátó menedzsment végzi, amelynek szervezeti felépítését az
előterjesztés melléklete mutatja be.
A TISZK menedzsmentje: projektvezetőből, szakmai vezetőből, műszaki szakértőből,
pénzügyi vezetőből, informatikusból és/vagy adminisztrációt végző munkatársakból áll.
Feladataikat az alábbiak szerint látják el:
Projektvezetés:
a projekt képviselete, szakmai, technikai koordinációja
Pénzügyi vezetés:
a projekt pénzügyi, számszaki elszámolása, lebonyolítási
jelentések készítése
Szakmai vezetés:
a projekt szakmai koordinációja
Műszaki szakértés: építési munkálatok felügyelete, műszaki tanácsadás
Informatika:
az infokommunikációs és hálózati eszközök alkalmazásának,
beszerzésének szakmai-technikai koordinációja
Koordináció és/vagy adminisztráció:
a konzorciumi tagok közötti kommunikáció, dokumentációs
rendszer karbantartása
A TISZK működtetésének feltételei Pécs Megyei Jogú Várossal kötendő megállapodásban
kerül szabályozásra.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző és
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létrehozásáról és működtetéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző és
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ irányítását biztosító non-profit szervezet,
melléklet szerinti szervezeti felépítését tudomásul veszi. Felkéri elnökét, hogy a szervezet
működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét terjessze a közgyűlés elé, egyúttal a
126/2004. (IX.16.) Kgy. határozat 4. pontjának határidejét 2006. február 28-ra módosítja.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. április 12.

Tasnádi Péter
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