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II.
Tisztelt Közgyűlés!
Az Országgyűlés a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
1999. évi LXXIV. törvény megalkotásával önálló, egységes jogszabályt hozott létre
a civilizációs és természeti katasztrófák elleni védekezéssel és a megelőzéssel
kapcsolatos tevékenységek szervezésére, összehangolására.
A törvény 2000. január 1-i hatálybalépése nyomán megalakult az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szerve, az állami tűzoltóság és a
polgári védelem szervezeteiből önálló struktúraként létrejött Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az Igazgatóság 5 éves fennállása alatt megtett útjáról, az elvégzett és folyamatos
munkáról, az összegyűlt tapasztalatokról ad átfogó tájékoztatást az előterjesztés
mellékletét képező beszámoló.
Az anyagból egyértelműen látható, hogy az újonnan megalakult szervezet működési
feltételeinek megteremtése után mind szakhatósági feladatkörében, mind a
megelőzési és vészhelyzet kezelési területen kiváló munkát végzett.
Hatósági feladatkörben kiemelendők a pirotechnikai termékek felhasználásával
kapcsolatos ügyek, melyek száma az évek során folyamatosan nőtt. Ugyancsak
jelentős mennyiségű hatósági munkát jelent a veszélyes árúk szállítását végzők
ellenőrzése.
A vészhelyzet kezelés területén emlékezetes a 2002. augusztusban levonult dunai
árvíz, amikor az Igazgatóság operatív csoportjának tagjai a veszélyeztetett
területeken a helyszínen irányították a védekezési munkálatokat. A 2004. augusztus
29-én a pécsi Bocaccio discoban történt tűzesetben az Igazgatóság munkatársainak
gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően nem történt személyi sérülés.
Az Igazgatóság a megye területén a katasztrófavédelemben érdekelt valamennyi
szervezettel együttműködésre törekszik. Ennek bizonyítéka a beszámoló 1. sz.
melléklete, amely a már megkötött és a megkötni tervezett együttműködési
megállapodásokról informál.
A tájékoztató alapján összefoglalóan elmondható, hogy az Igazgatóság a megye
lakosságának biztonsága érdekében mindannyiunk számára megnyugtatóan, magas
színvonalon látja el feladatait.
A legközelebbi múltat tekintve tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70.
évfordulója alkalmából február 28-án méltó ünnepséget rendezett. A rendezvényt a
Baranya Megyei Önkormányzat 200.000 forinttal támogatta.
A mellékelt anyag tartalma alapján gratulálok és további jó munkát kívánok a
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésének és munkatársainak,
egyben javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Tájékoztató tudomásulvételét.
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III.

Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2000-2004. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki az Igazgatóság vezetésének és
dolgozóinak Baranya megye biztonsága érdekében eddig végzett munkájáért,
egyben a további feladatellátáshoz sok sikert kíván.

Pécs, 2005. március 4.
dr. Kékes Ferenc
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Kommunikációs terv
A katasztrófavédelem önálló szervezetét az 1999. évi LXXIV. törvény és a
végrehajtására kiadott 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet hozta létre.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökének felkérésére - 2000. január 1-i magalakulása
óta először tájékoztatja a testületet az eltelt időben felmerült feladatairól és végzett
tevékenységéről. Az Igazgatóság által elkészített beszámoló átfogó, megnyugtató
képet nyújt mind a szakhatósági, mind a vészhelyzet kezelési és mentésszervezési
területen végzett munkáról.

Bevezetés
A kezdetek
Az Országgyűlés 1999 nyarán törvényt alkotott a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről. Ezzel a hazai
jogtörténelemben először született egységes, önálló jogszabály a civilizációs, illetve a
természeti katasztrófák megelőzésére, továbbá az ilyen események bekövetkezésekor indokolt
állami, kormányzati, önkormányzati tevékenységek szabályozására és összehangolására, a
helyreállítás során az egyes szervezetek felelősségének és teendőinek meghatározására.
A katasztrófavédelmi törvény - az 1999. évi LXXIV. törvény - a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló (1996. évi XXXI.), valamint a polgári védelemről
szóló (1996. évi XXXVII.) törvények mellett, azok összefogása céljából jelent meg. A
törvény (a IV. fejezet kivételével), valamint a végrehajtásáról rendelkező 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól szóló 48/1999.(XII.12.) BM rendelet, 2000. január elsején lépett hatályba. A
katasztrófák elleni védekezés Magyarországon azóta új, a korábbinál összetettebb, de
egyértelműbb rendszerben valósul meg. A törvény a védekezésre való felkészülés érdekében
és az irányítást tekintve rögzíti a kormány, a Miniszterelnöki Hivatal, a belügyminiszter,
továbbá az érintett miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek feladat- és
hatáskörét. Első ízben szabályozták törvényi szinten a kormány azon jogkörét, amely szerint
katasztrófa sújtotta területté nyilváníthatja az ország egészét vagy annak egy részét.
Garanciális jelentőségű az, hogy az általa rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedéseket
csak veszélyhelyzetben alkalmazhatja, és 15 napon túl csak az Országgyűlés felhatalmazása
alapján érvényesítheti. Ezzel egyidejűleg lehetnek olyan helyzetek, amikor nincs szükség
veszélyhelyzet kihirdetésére. Ilyenkor a kormány térben és időben is szűkebb kört érintve
jogosult intézkedések bevezetésére. A törvény minden állampolgár számára kötelezővé teszi a
katasztrófavédelemben való közreműködést, így a polgár köteles jelezni a katasztrófát vagy
annak veszélyét, köteles továbbá elősegíteni a védekezést adatközléssel, személyes
közreműködéssel, illetőleg eszközök és ingatlanok rendelkezésre bocsátásával. E
kötelezettségek teljesítése csak a saját vagy mások életének, testi épségének, illetve
egészségének közvetlen és súlyos veszélyeztetése esetén tagadható meg.
(Forrás: BM OKF)

A katasztrófavédelmi törvény alapján jött létre 2000. január elsejével a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és annak területi szerveként kezdte
meg működését a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
igazgatóság).
Az állami tűzoltóság és a polgári védelem szervezeteiből egy olyan integrált,
párhuzamosságoktól és áttételektől mentes szervezet alakult meg, amely alkalmas a
katasztrófák előrejelzésére, a veszélyforrások feltárására, a lakosság felkészítésére és a
bekövetkezett káresemények feltárására, valamint a helyreállítás segítésére.
Az új szervezet teljes körű feladat- és jogfolytonosságot örökölt a két elődszervezettől. A
városi polgári védelmi szervezeteket kirendeltségekké neveztük át, a városi tűzoltóságok
státusza változatlan maradt.
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Az igazgatóság helyi szerveiként négy polgári védelmi kirendeltség, illetve egy iroda kezdte
meg működését Pécsett, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, illetve Komlón.
Az igazgatóság szakfelügyeleti jogkört gyakorol az öt önkormányzati tűzoltóság felett,
Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron, felügyeli a létesítményi és az önkéntes
tűzoltóságok szakmai munkáját.
Az induláskor az igazgatóság szakmai céljai között szerepelt a működési okmányok
megalkotása, a szervezet állománytábla szerinti megalakítása, a munkakörök, feladatok
szétosztása. Meg kellett teremteni a jelentések rendjét, s kiemelt figyelmet kellett fordítani az
ügyelet folyamatos működésére.
Fontos feladatnak tekintettük azt is, hogy az új szervezetet minél szélesebb körben
megismertessük. Ennek érdekében valamennyi sajtó szervvel kapcsolatba léptünk és
számtalan állami és társadalmi rendezvényen hangsúlyoztuk létrejöttünket és feladatainkat.
A megyei védelmi bizottságban kijelölt szervezeti helyünket elfoglaltuk, s néhány módosító
indítvány elfogadtatására is sor került.
Korrigáltuk azokat a működési okmányokat, amelyek az elődszervezeteket szabályozták, de
az igazgatóság tevékenységére is kiterjeszthetők voltak.

I. Vezetés, irányítás, együttműködés
Az igazgatóság működéséhez a szükséges okmányokkal, dokumentumokkal és szabályzókkal
rendelkezünk, azokat naprakészen tartjuk.
Az igazgatóság élén álló igazgató és igazgatóhelyettes személye a szervezet fennállása óta
változatlan. Az osztályvezetők tekintetében is igaz ez, azzal a kiegészítéssel, hogy a négy év
alatt egyetlen vezetőváltás történt (személyügyi osztály) nyugállományba vonulás miatt.
Elmondhatjuk, hogy az igazgatóság vezetése szilárd, az egységes követelménytámasztás a
jellemző.
A szélesebb vezetői körbe tartozó kirendeltség-vezetői, illetve tűzoltó-parancsnoki állomány
felkészültsége, munkavégzése a követelményeknek megfelel.
Értekezleteink rendszerét folyamatosan alakítottuk annak érdekében, hogy optimalizáljuk a
tanácskozással töltött időt. A jelenlegi bevált, megfelelőnek látszik az a szisztéma, miszerint
kéthetente tartunk vezetői értekezletet az osztály- és kirendeltség-vezetők részvételével és
havonta kerül sor a munkatársi-(teljes állomány), valamint a tűzoltó-parancsnokokkal
kibővített igazgatói értekezletekre. A munkatársi értekezleteken 2004 óta bevezettük azt a
gyakorlatot, hogy az aktuális teendők megbeszélése mellett egy-egy szakterület tart
továbbképzést az állomány részére.
Az igazgató a megyei közgyűlés, valamint a társszervek rendezvényeinek rendszeres
látogatója. A társadalmi rendezvényeken megjelentünk és vezetői szinten képviseltük az
igazgatóságot. A megyei védelmi bizottság ülésén, valamint a megyei államigazgatási
kollégium ülésein is aktívan részt vesz a vezető.
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Az igazgatóság ügyiratforgalma jelentős, évről-évre emelkedik. Míg 2000-ben 5 815, 2004ben már 6 411 ügyiratot regisztráltunk, láttunk el.
Az egészséges életmódra való törekvés szellemében az igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a
sportolási lehetőség biztosítására. Heti rendszerességgel tartunk sport-foglakozást, 2004-től
pedig negyedévente egy teljes napot szentelünk a testmozgásnak. A pécsi tűzoltóság
kondicionáló termét, szabadtéri sportpályáját, a PTE tornacsarnokát és a városi uszodákat
használjuk az állóképességünk fokozására. Rendszeresen szervezünk megyei
sportversenyeket a tűzoltó-parancsnokságok bevonásával és az országos rendezvényeken is
gyakori vendégek vagyunk.
1. Személyügy, munkaügy
Az elmúlt öt évben folyamatos munkát jelentett az igazgatóság létszámhelyeinek feltöltése,
mely egyrészt származott az átszervezést követő létszámhiányból, másrészt az évek során
jelentkező fluktuációból. A felvett személyeket beiskoláztuk a részükre előírt szakmai
képesítési követelmények megszerzése érdekében. Jelenleg még vannak elmaradásaink e
téren, de ez nem a mi hibánkból fakad. Az éves beiskolázási tervünkben szerepelnek
elgondolásaink, az elöljáró által biztosított lehetőségek függvényében teljesítjük azokat.
Jelenleg a rendszeresített létszámuk (a kirendeltségeket is beleértve) 60 fő, melynek teljes
feltöltését 2005. február 1-jétől sikerült megvalósítanunk.
2000-től új személyzeti nyilvántartó programmal dolgozunk. A SZENYOR-ba a megyei
igazgatóság és a városi tűzoltóságok valamennyi munkatársának adatai bekerülnek.
A hivatásos állományban lévők éves teljesítményértékelési rendszerének bevezetésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatainkat végrehajtottuk. Ezek megvalósítását a hivatásos
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokon is ellenőriztük. A vezetői állomány
vagyonnyilatkozatai elkészültek.
2002-től használjuk a humánpolitikai adatbázist (HUPA), melyben szintén a teljes személyi
állományra vonatkozóan szolgáltatunk adatokat a felettes szervnek.
Az egészségügyi ellátásunk folyamatos. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal
megkötött megállapodás alapján a rendőr-orvosi szolgálat – évente egy alkalommal –
egészségügyi szűrővizsgálatot hajt végre az állománynál. Ennek megfelelően a vizsgált
időszakban az igazgatóságon és valamennyi tűzoltó-parancsnokságon megtörtént az éves
általános orvosi- és fogorvosi szűrővizsgálat, valamint a pszichológiai vizsgálat.
A Nemzetbiztonsági Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségével, és a BM Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálatával folyamatos a kapcsolatunk.
Megyénkben a fegyelmi helyzet stabil, a fegyelemsértések száma viszonylag alacsony. Az
előforduló fegyelemsértések leggyakoribb oka a szolgálati szabályzat megsértése, illetve
utasítás, parancs hanyag teljesítése volt.
Kiemelt figyelmet fordítunk a nyugdíjasokkal való törődésre. Mindkét elődszervezet
nyugdíjasait számon tartjuk, évente együttes találkozóra kerül sor. Továbbra is folytatjuk azt a
gyakorlatot, hogy kerek születésnapjukon felköszöntjük őket, bár erre külön pénzügyi keret
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nem áll rendelkezésre. Hosszú évek gyakorlata az érintettek részére a személyre szóló
ajándék, s a mindenkinek járó karácsonyi ajándékcsomag.
2.

Együttműködés

A megye állami, önkormányzati és rendvédelmi szerveivel való együttműködésünk
zökkenőmentes és eredményes volt. Az adódó feladatok ellátásában kölcsönösen segítettük
egymás munkáját.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk az ifjúsággal való kapcsolattartásnak. A megyei közgyűlés 4
középiskolájában részt veszünk a rendészeti tantárgyak oktatásában.
A napi munkavégzés érdekében átgondoltuk, hogy milyen területen dolgozó szervezetek
azok, melyekkel bizonyos esetekben szükségünk lehet együttműködésre. Ennek alapján eddig
26 megállapodás jött létre. A jelenlegi helyzetet az 1-es számú melléklet tartalmazza.
2003-tól a civil szervezetekkel, önkéntes mentőszervezetekkel történő együttműködés
kiszélesítését, a szükséges szabályozások, eljárási rendek kidolgozását megkezdtük. Részt
vettünk a megyében működő civil szervezetekkel együtt az ezzel kapcsolatos
jogszabálytervezet társadalmi vitáján. Már túl vagyunk az első két olyan közös
gyakorlatunkon, amelyben „igazi” civil szervezet is közreműködött, ennek tapasztalatai
kedvezőek.
A működtetés általában a kapcsolattartásban, egymás számára előadók biztosításában és
kölcsönös rendezvény-látogatásban valósul meg. Elsődleges hasznunk azonban a pontos
elérhetőség, gyors információcsere biztosítottságából adódik.
3. Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtó tevékenység
Az igazgatóság PR és kommunikációs tevékenysége hagyományosan jó. A munka
tervezésekor figyelembe vesszük a központi stratégiai célkitűzéseket. Ennek megfelelően
2000-ben a katasztrófavédelem helyi szinten történő megjelenítését, eredményeink
megismertetését tűztük ki célul. 2001-2002-ben helyzetünk megszilárdítása, majd 2003-2004ben tevékenységünk fő irányát társadalmi kapcsolataink folyamatos bővítése jellemezte.
Elértük, hogy a megye szervezeteivel, intézményeivel jól bejáratott munkakapcsolatban
állunk. A rendezvényeikre minden alkalommal meghívást kapunk és vezetői szinten meg is
jelenünk. Részt veszünk a megyei bűnmegelőzési tanács munkájában is. Tovább erősödött
kapcsolatunk a társadalmi és karitatív szervezetekkel. A lakosság tevékenységünket széles
körben megismerte és már nem szokatlan számára a katasztrófavédelem megnevezés.
Hagyományosan szoros az együttműködésünk a megyei tűzoltó- és katasztrófaelhárító
szövetséggel.
A megyei szövetséget az ország legjobbjai között tartják számon. Reméljük, hogy rövid időn
belül hasonló pozíciót foglalhat el a bírósági bejegyzés alatt álló polgári védelmi szövetség is.
Sok szervezettel tartunk szoros szakmai kapcsolatot, a megkötött együttműködéseink jelentős
része mindennapos hasznot hajt úgy a saját munkánkhoz, mint a lakosság felkészítéséhez
egyaránt. Pécs nagyvárosiasságából adódóan sok társadalmi és civil szervezettel, közösséggel
kerülünk esetenként munkakapcsolatba, velük azonban együttműködési megállapodást nem
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kívánunk kötni. Az a tapasztalatunk, hogy a megkereséseinket, problémafelvetéseinket a
szükséges súllyal kezelik, együttműködésünk eredményes.
Az Intranetes, majd 2004-től az Internetes honlapunk (www.baranyakatvedig.hu) megjelenése
szintén előrelépést jelentett, annak továbbfejlesztésére gondot fordítunk. Belső
kommunikációs rendszerünk kiforrott, levelező rendszerünk rendszeres használata
mindennapossá vált.
Média kapcsolatunk megfelelő, a sajtó hangvétele pozitív, munkánkat elismerő.
A helyi sajtó hasábjain riportok, hírek, tudósítások, sajtó- és lakosságtájékoztatók anyagai
jelentek meg tevékenységünkről, melyek jól tükrözték mindennapi munkánkat és segítették a
katasztrófavédelem hiteles megismertetését a lakossággal. Sajtó szerepléseink számát
megfelelőnek tartjuk.
A helyi rádió és televízió csatornákkal is jó a munkaviszonyuk. Rendezvényeinken
megjelennek, munkánkról tudósítanak. Média adatainkat mutatja a 2-es számú melléklet.
4. Nemzetközi együttműködés
Nemzetközi kapcsolataink viszonylag nehézkesen alakultak. Ennek ellenére operatívan
működtünk közre a Tiszán levonuló árhullám következtében kialakult helyzet megsegítésére a
Horvátország által felajánlott mintegy 90 000 homokzsák határon való gyors átjuttatásában és
a küldemény célhelyszínre történő fuvarozásában. 2001-ben az Eszék-Baranya megyei
Rendőr-főkapitányság Polgári Védelmi Osztályának vezetője és munkatársa tett látogatást az
igazgatóságon, melynek célja az együttműködési területek kijelölése volt egy később
megkötendő együttműködési megállapodás előkészítéséhez.
A horvát félnél a polgári védelem és a tűzoltóság nincs összevonva közös megyei vezetés alá,
ezért megtettük a lépéseket az Eszék-Baranya megyei tűzoltóparancsnokkal történő kapcsolat
felvételére is.
A riasztási-értesítési rendszer megbízható működtetése érdekében az ügyeletes szolgálatok
közti kapcsolatok folyamatos fenntartására törekedtünk. Néhány esetben hívást
kezdeményeztünk, de nem tudtuk elérni a kölcsönösséget. Az információs vonalak rendszeres
ellenőrzését, a kapcsolattartó személyek pontosítását szintén szorgalmaztuk annak ellenére is,
hogy a partner fél meglehetős passzivitást mutatott. Törekvéseink dacára a rendszer nem
működik folyamatosan.
Új elemként jelent meg az információs rendszerben az az ellenőrző faxüzenet, amelyet az
olaszországi Palmanovában székelő NATO Regionális Operatív Központjával rendszeresen
váltunk.
2003 februárjában a NATO keretében történő katasztrófavédelmi együttműködés tárgyában
két napos horvát-magyar találkozón vettünk részt Zágrábban.
Októberben a Dacia 2003. NATO békepartnerségi gyakorlaton részt vevő horvát delegációt
fogadtuk az udvari határátkelőhelyen. A csoport vezetőjével tárgyaltunk az együttműködés
helyzetéről és ígéretet kaptunk arra, hogy segítséget kapunk a hivatalos kapcsolatfelvétel
előmozdításához.
Novemberben részt vettünk a Magyar-Horvát-Szlovén háromoldalú katasztrófavédelmi
találkozó negyedik ülésén Kaposváron.
A 2003-2004-es esztendőkben előrelépés történt a magyar-horvát kapcsolatokban. A Baranya
Megyei Védelmi Iroda gondozásában projekt készült védelmi-igazgatási, katasztrófavédelmi
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határ menti együttműködés címmel, melynek kidolgozásában mi is részt veszünk. A baranyai
tervet az MVB elfogadta.
2004-ben került sor arra a magyar-horvát konferenciára, melyet a megyei védelmi
bizottsággal együtt szerveztünk.
Tavalyi év novemberében a horvát kollégák voltak a vendéglátói a soros Horvát-MagyarSzlovén háromoldalú találkozónak. A tervek szerint idén Baranya lesz a házigazda.
Az operatív munkát illetően is fejlődtünk; a Somogy megyei igazgatósággal közösen
rendezett gyakorlaton részt vettek a horvát kollégáink is, akikkel személyes kapcsolatot
teremtettünk, és megegyezés született az ügyeleteink hivatali információcseréjéről is.
A szomszédos ország tűzoltóival hagyományosan jó a viszonyunk. Tűzoltónapi horvát
küldöttség egyaránt látogatta a megyei és a városi rendezvényeket is. Megyei és városi
versenyeinken is részt vettek horvát versenyzők.
5. Tudományos tevékenység
Az igazgatóság sem szervezetén keresztül, sem tagjait tekintve semmiféle tudományos
tevékenységben nem vesz részt – sajnos. Fiatalabb munkatársaink közül többen tanulnak
kötelező szakmai tanfolyamokon, vagy önként vállalt felsőfokú tanulmányokat végeznek,
ezért az egyébként ajánlatos és hasznos tudományos munkára nincs idő és igény sem.
Az állomány által írott szakcikkeket, dolgozatokat és jegyzeteket pedig nem ebbe a körbe
tartozónak ítéljük. Örvendetes az a tény, hogy az igazgatóság számos munkatársa eseti
bizottságok tagjaiként részt vesz különböző jogszabálytervezetek kidolgozásában.
Az igazgatóság 60 alkalmazottjából 49-nek felsőfokú állami képesítése van.

II. Megelőzési és hatósági szakterület
1. Hatósági, szakhatósági tevékenység
A hatósági szakhatósági jogköreink az elmúlt öt év alatt bővültek. A veszélyes áruk szállítását
végzők ellenőrzését 2001 óta folyamatosan folytattuk a társszervekkel együttműködve,
melynek során 100 ellenőrzést végeztük. Leggyakoribb probléma a fuvarokmány helytelen
kitöltése és a különböző felszerelések hiánya, melyek baleset esetén hátráltatják mind a
gépjárművezető, mind a tűzoltóság beavatkozását. Az ellenőrzéseket követően hatósági
intézkedéseket tettünk, melyekkel igyekszünk kikényszeríteni az ADR előírásainak betartását.
2003-ban elkezdtük a veszélyes áruszállítást végzők telephelyi ellenőrzését is, mely munkára
az elmúlt évben még nagyobb hangsúlyt fektettünk.
Tavaly év elején segítséget nyújtottunk a drávaszabolcsi határátkelő lezárása miatt kialakult
lakossági felháborodás kezelésénél a helyzet megnyugtató rendezésében. Sikerült elérni, hogy
az üzemanyag-szállító tartányos gépjárművek a falu környezetében minimális ideig
tartózkodjanak. A határátkelőt októberben az átépítés után újra megnyitották, így a problémák
végleg megoldódtak.
A pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos ügyek száma folyamatosan nőtt.
Gyakran jelentett nehézséget a kérelmek késedelmes benyújtása és a helyszínek megtekintése
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is. Az egyenetlen, periodikus kérelmezés és a kilométer korlátozás rendkívüli nehézségeket
okozott. A feladat 2003-tól bővült a tárolással és a forgalmazással kapcsolatos eljárásokkal.
Az elmúlt év nyarán történt törökbálinti robbanást követően soron kívüli ellenőrzéseket is
tartottunk, melyek során megállapítottuk, hogy pirotechnikai anyagokat tároló raktár a
megyénkben nincsen. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyelete keretében az év
végén a rendőrséggel közösen valamennyi szilveszteri árusítóhelyet ellenőriztük. Az
árusítással kapcsolatban kirívó szabálytalanságot nem állapítottunk meg.
Tudomásunk szerint a pirotechnikai termékek szabálytalan használatából fakadóan a
megyénkben csak néhány kisebb tűz keletkezett.
Az elmúlt években a belvízveszélyes településeken több esetben vizsgáltuk a kirendeltségek
bevonásával a bel- és csapadékvíz elvezetés helyzetét. A felmérések tapasztalatai szerint csak
kisebb előrelépés történt. A vízkár-elhárítási rendszerek karbantartásához az önkormányzatok
anyagi lehetősége szűkösnek bizonyult.
Az osztály kiemelt feladatát képezte a szakhatósági, szakvéleményezési eljárásokkal
kapcsolatos közreműködés, melyek megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.
Kialakítottuk a polgári védelmi hatósági, szakhatósági ügyek intézésének gyakorlatát, mely az
eltelt idő alatt kiállta a gyakorlati próbát. A mellékletben szereplő számszerű adatok azt
mutatják, hogy a megelőzési osztályon elintézett ügyek száma az évek során folyamatosan
emelkedett.
A szakhatósági ügyirataink ellen az eltelt öt évben mindössze két esetben nyújtottak be
fellebbezést (életvédelmi létesítményt érintő építési, illetve pirotechnikai tárolóhely
létesítésének ügye), melynél az OKF az állásfoglalásunkkal egyetértett.
2. Szankcionálás
Az igazgatóságnak e tevékenysége korlátozott, e lehetőségeinkkel általában a veszélyes árut
szállító járművek ellenőrzése során éltünk. 2003-2004-ben összesen 36 alkalommal tettünk
írásbeli figyelmeztetést, 7 esetben volt szükség szabálysértési feljelentés megtételére.
A Pécsi Nemzeti Színház vezetésének a figyelmét több alkalommal írásban hívtuk fel a
színházban tapasztalt jogszabálysértések megszüntetésére, melyről természetesen a pécsi
tűzoltóparancsnokot is tájékoztattuk.
Hasonlóan rendezetlen a helyzet a pécsi sportcsarnok biztonságtechnikai ellenőrzésével
kapcsolatban is, pedig többször megkerestük a Magyar Kosárlabda Szövetséget is.
A fenti két jelentős létesítmény ügyében a pécsi parancsnokkal együttesen, valamint különkülön sem tudtunk előrelépni.
3. A SEVESO-II. helyzete
Az uniós csatlakozásunkból fakadt, hogy az országban meg kellett teremteni a veszélyes
anyagot előállító, felhasználó szervezetek egységes nyilvántartását és ellenőrző szervezetét.
Ez a magyar katasztrófavédelem számára teljesen ismeretlen terület és a szakismeretek
bővítését igényelte.
2001-ben megkezdtük a veszélyes anyagok, készítmények tárolásával, feldolgozásával
foglalkozó létesítmények előzetes felmérését. E munka elősegítése érdekében felvettük a
kapcsolatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei
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Intézetével, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vezetőivel és szakembereivel. A
két intézmény és a kirendeltségek információi alapján 2002-ben 37 gazdálkodó szervezettől
kértünk egy általunk szerkesztett Adatlapon információkat. Egyidejűleg a vélhetően érintett
gazdálkodó szervezeteket a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokról,
követelményekről, kötelezettségekről és határidőkről tájékoztattuk.
A megyében felsőküszöb értékű üzem nincs, azonban 5 alsóküszöb értékű található. Az
elmúlt években folyamatosan részt vettünk a veszélyes üzemekkel kapcsolatos
telepengedélyezési eljárásokban, melynek során a tapasztalt tűzvédelmi problémákról az
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot tájékoztattuk. A várható feladatokra történő
felkészülés jegyében a megyében felmérést folytattunk a veszélyesnek tartott üzemekről az
általuk használt, tárolt veszélyes anyagok mennyiségéről.
2004-ben a veszélyes anyagok, készítmények tárolásával, feldolgozásával foglalkozó
létesítményekkel kapcsolatos adatokat, pontosításokat a nemrégiben elkészült megyei
térinformatikai adatbázisban is rögzíthettük.
4. Felügyeleti tevékenység
Az éves ellenőrzési terveinknek megfelelően minden évben folytattunk ellenőrzést a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságokon tűzmegelőzési témakörben. A városi tűzoltóságok
munkatársaival közös ellenőrzéseket is tartottunk, melyek alkalmat adtak arra, hogy az
ellenőrzési tevékenységüket is segítsük. Az ellenőrzések során felmérjük az érintett
munkatársak szakmai ismeretszintjét is, mely az utóbbi időben emelkedő tendenciát mutat.
Évente több alkalommal tartottunk továbbképzést a tűzmegelőzési szakterület
munkatársainak. Ennek keretében szerveztünk tanulmányutat szakmai kiállításokra, jelentős
építmények megtekintésére. Már hagyományos a Somogy és a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen szervezett többnapos továbbképzés is a
tűzoltóságok tűzmegelőzési munkatársainak.
5. Lakosságfelkészítés
A veszélyhelyzeti ismeretek oktatásának lehetőségéről, az újonnan megjelenő oktatási
segédanyagokról az oktatási intézmények vezetőit folyamatosan tájékoztatjuk a
kirendeltségeken keresztül. A BM OKF által kidolgozott oktató-nevelő programba szakkör
keretében 1 általános iskola kapcsolódott be, tanóra keretében 11 középiskola, 23 általános
iskola és 3 óvoda oktatja a veszélyhelyzeti ismereteket a megye területén. A
katasztrófavédelmi felkészítést, felkészülést segítő kiadványok közül elsősorban a Felkészítők
könyve című segédanyagot keresik a pedagógusok.
Az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi és megyei fordulóját lehetőségeinket figyelembe véve - jó színvonalon bonyolítottuk le. Az éves vetélkedőkön
300-350 diákot nyertünk meg az ügynek. Nehézséget jelentett az iskolák közepes aktivitása és
a pénzforrások előteremtése. Az országos versenyeken csapataink rendszeresen a mezőny
második felében végeztek. Az ifjúsági versenyekre 100-225 ezer forintot fordítottunk,
melynek felét saját erőből teremtettük meg.
Rendszeresen hirdettünk meg rajzpályázatokat általános iskolások számára, melyre a
pedagógiai intézet segítségét is igényeltük. A sok száz mű elbírálásában szaktanárok
segítettek és a legjobb művekből rendezett kiállításokon megajándékoztuk a győzteseket. A
jobb rajzokból vándorkiállításokat rendeztünk.
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Jó néhány alkalommal a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekrendezvényein is
részt vettünk, keresve az együttműködés jövőbeni lehetséges formáit.
A 2002. évi önkormányzati választásokat követően a megválasztott polgármesterek
felkészítése – közepes részvétel mellett – mind a négy kirendeltség illetékességi területén
megtörtént. A foglalkozásokra a helyi védelmi bizottságok szervezésében került sor a
kirendeltség-vezetők aktív részvételével.
2004-ben előadások megtartásával működtünk közre a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Baranya Megyei Szervezete által Mohács térségében szervezett polgármestereket segítő
önkormányzati munkatársak felkészítésében.
Az elmúlt év tavaszán sikeresen rendeztük meg Pécsett a „Katasztrófavédelmi ismeretek” c.
akkreditált pedagógus-továbbképzést. A 40 órás tanfolyamon az összesen 33 hallgatóból 29 fő
a pécsi, 2 fő a szigetvári, 1 fő a mohácsi kirendeltség illetékességi területéről, valamint 1 fő
Somogy megyéből vett részt. A továbbképzés sikeres lezárásának egyik feltétele az volt, hogy
a pedagógusok készítsék el a küldő oktatási intézmény prevenciós programját. Ennek a
feltételnek valamennyi pedagógus eleget tett, így az elkészült tervek száma jelentősen
emelkedett.
A kirendeltségek újból tájékoztatták az érintett intézmények vezetőit a prevenciós program
elkészítésének fontosságáról. Általános tapasztalat, hogy a Prevenciós Program bevezetésének
szükségességét az intézmények vezetői nem fogadják kellő megértéssel.
Több lakosságot érintő tájékoztató anyagot is készítettünk az igazgatóság honlapjára.
A lakosságfelkészítési munkát alapvetően befolyásolja az igazgatóság és a kirendeltségek
pénzügyi forrásainak szűkössége, vagy teljes hiánya.
Az önkormányzatokkal a kirendeltségek tartanak folyamatos kapcsolatot. A székhelyi
önkormányzattal való kapcsolat értelemszerűen napi, a települési polgármesterekkel
alkalomszerű a találkozás. Előnye és hátránya egyaránt van annak, hogy jellemzően a
kirendeltségek végzik el a polgármesterek polgári védelmi feladatait.

III. Veszélyhelyzet-kezelési terület
1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések
Az elmúlt évek adatai szerint Baranya megye területén a tűzoltási és műszaki mentési
beavatkozások száma 2000-ben magas volt, 2001-2003. között fokozatosan növekvő
tendenciát mutatott, 2004-ben nagyjából a 2002. évire esett vissza. Az összes riasztások
száma 2000-ben 1683, 2001-ben 1406, 2002-ben 1479, 2003-ban 1835, míg 2004-ben 1341
volt. Sajnos a növekedés maga után vonta a káreseményekben sérültek és elhalálozottak
számának növekedését is.
2000-ben a megyét jelentős kárral, vagy veszéllyel járó esemény nem terhelte. A természeti
események közül a tél és a belvíz okozott némi nehézséget.
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2001. évben veszélyt jelentett a Pécsbánya-Rendező vasúti pályaudvaron ammóniát szállító 3
vasúti tartálykocsi kisiklása, Magyarbóly községben az év során 3 alkalommal jelentkező
helyi vízkár bekövetkezése. Jelentős többletfeladatot eredményezett az anthrax gyanús postai
küldemények megyén belüli begyűjtése.
A rendkívüli havazások Baranya megyében is okoztak fennakadásokat a közlekedésben,
például 2001. december 28-án Pusztakisfalu települést nem lehetett megközelíteni a hótorlasz
miatt. Ezért közreműködtünk egy vajúdó édesanya mentő helikopteres elszállításában.
2002-ben néhány kisebb veszélyhelyzet-kezelési feladatnál működtünk közre, mint például a
januári drávai olajszennyezés, a márciusi pécsváradi szeméttelep használt gumiköpeny
tüzének, vagy Pécs közterületén jelentkező higanyszennyezés felszámolása.
Jelentős veszélyhelyzetet teremtett a 2002 augusztusában levonuló dunai árvíz. Az
igazgatóság operatív csoportjának tagjai a helyszínen személyesen irányították a védekezési
munkálatokat, segítették a polgármesterek döntéshozó és irányító munkáját. Az
igazgatóságról két tisztet vezényeltünk a legveszélyeztetettebb településre, Dunaszekcsőre.
Az érintett területen öt települési parancsnokság tevékenykedett 21 fővel. Az egy napon
védekezésben résztvevő legmagasabb létszám 704 fő volt. A munka során 60 000
homokzsákot építettek be. Kitelepítésre nem került sor.
A 2003. januári és februári rendkívüli havazás is okozott fennakadásokat a közlekedésben.
Január 9-én 20 település, február 8-án 6 település nem volt megközelíthető autóbusszal. A
januári rendkívüli helyzet kapcsán üléseztek a megyei és a helyi védelmi bizottságok is. Pécs
városában a hazautazni nem tudó diákok részére szükség-elhelyezési objektum került
kialakításra. Az igazgatóság operatív törzse fennakadás nélkül tudta teljesíteni
információgyűjtési, tájékoztatási és a veszélyhelyzet felszámolásának koordinálási feladatait.
A Mágocs határában, júliusban kialakult tartós tőzegtűz felszámolásához az igazgatóság
közreműködése útján két település biztosított 5-5 fő közhasznú munkást a tűzoltóság oltási
munkálatainak segítésére.
Október és november hónapban heves esőzések okoztak károkat elsődlegesen a belterületi
vízelvezető rendszerekben a megye 5 településén. A kirendeltségek a védekezés irányításához
szükséges támogatást biztosították a polgármesterek részére.
A már említett drávaszabolcsi határátkelő átépítés miatt januártól áprilisig a siklósi polgári
védelmi kirendeltség-vezetője az illetékes rendvédelmi szervekkel együttműködve aktívan
részt vett az 50-60 tankautóból álló, a település körzetében feltorlódott veszélyes anyagot
szállító gépjárművek ellenőrzésében. Az esemény miatt Drávaszabolcs, Beremend,
Magyarbóly településekre kiegészítő veszélyhelyzeti tervet készítettek.
Pécsett 2004. augusztus 29-én a megyében az év legnagyobb tűzesetéhez (IV-es kiemelt)
riasztották a tűzoltókat. A Bocaccio diszkó 20x40 m-es, négy szintes épület tetőszerkezete
égett. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt, de a keletkezett
tűzkár többmillió forintra tehető.
2004. október elején Mecseknádasd település közelében a 6-os számú főúton egy veszélyes
anyagot szállító tartálykocsi közúti balesetet szenvedett. A balesetnek három súlyos sérültje
volt. A szerencsének köszönhetően a 18 t metilalkoholból csak 40 l került a szabadba, melyet
4000 l vízzel semlegesítettek (nem volt jelentős a környezetszennyezés).
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A 2004-es évben a pécsi pv. kirendeltség lakossági bejelentés alapján két jelentősebb
veszélyelhárításban is részt vett. Az egyik ilyen feladat volt a Pécsi Tudomány Egyetem
építkezésén talált II. világháborús nagy mennyiségű robbanóanyag helyszínének biztosítása és
azok elszállíttatása. A másik egy társasház pincéjében lévő ismeretlen eredetű anyagot
tartalmazó hordó kapcsán kialakult veszélyhelyzet felszámolása volt.
2. Lakosságvédelem
A megye veszélyeztetettségének felmérése kapcsán feldolgoztuk a gazdálkodó szervezetek
által megküldött kritikus infrastruktúra-elemzéseket. Értékelésünk alapján nagyobb mértékű,
havária jellegű események bekövetkezésekor a jelenlegi gazdasági körülmények között a
szolgáltatók nem képesek akkora tartalékot képezni, amivel a károk azonnali helyreállítása
biztosítható lenne.
A belvíz elleni védekezésre történő felkészülés kapcsán az igazgatóság közreműködött a
belvíz-elvezetési helyzet felmérésében, melyről összefoglaló jelentést is készítettünk.
Átdolgoztuk a megyei speciális veszély-elhárítási tervet. A terv pontosítása kapcsán a
kirendeltségek illetékességi területükön végrehajtották a veszélyeztetett infrastruktúra elemek
elemzését, valamint a veszélyeztetett objektumok felmérését.
2004. december 15-én a megyei védelmi bizottság határozata alapján megalakult a megye
nukleáris veszélyeztetettségét felmérő munkacsoport.
A védett és létfontosságú fogyasztók besorolását – egyetértésben a megyei és a megyei jogú
városi önkormányzat közgyűlésének véleményével – végrehajtottuk és jóváhagyásra
felterjesztettük a Magyar Energia Hivatal részére.
A feladat elvégzése alapos előkészítő munkát igényelt. A fogyasztók adatainak beszerzése, a
valós helyzet feltárása többszöri egyeztetést igényelt, melyhez az áramszolgáltató, valamint az
érintett cégek többsége megfelelő segítséget nyújtott. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy az
általunk összeállított listát nem kellett átdolgozni, azt apró korrekcióval jóváhagyva kaptuk
vissza.
A határozatokat minden érdekelt fél részére megküldtük.
A veszélyeztetett objektumok tárgyában egyeztettünk a Nemzetbiztonsági Hivatal területi
szervének képviselőjével.
A veszélyeztetettségi felmérések során a 2003. IV. negyedévben egyeztettünk a Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal a megyében található, a lakosságra veszélyt jelentő tavak, víztározók
meghatározása érdekében. A tavak környezetének elemzését követően az év végére
kidolgoztuk a településekre veszélyes víztározók veszély-elhárítási tervét.
A téli időjárásra történő felkészítés érdekében a közútkezelő kht. a katasztrófavédelmi
igazgatósággal rendszeresen közös értekezletet tart a téli forgalombiztosítási feladatokban
érintettek részére, melyet minden alkalommal sajtótájékoztató követ. Az igazgatóság
előterjesztésében tájékoztatást adtunk a katasztrófavédelem felkészülési tevékenységéről,
javaslatokat tettünk a lakosság alapellátásának biztosítottsága céljából egyes utak
hómentesítési besorolásának megváltoztatására, valamint útmutatót adtunk a polgármesterek
részére, hogy mik a teendőik rendkívüli védekezési feladatok során.
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A lakosságvédelmi szakfeladatok ellátása terén évente rendszeresen egyeztettük a megyei
óvóhelykatasztert, melyben a kirendeltségek is közreműködtek. 2003. év első felében
elvégeztük az életvédelmi létesítmények központi nyilvántartásának megteremtéséhez és az
adatbázis kialakításához a szükséges felméréseket. A jelenlegi állapot szerint 818 óvóhelyen
mintegy 50 ezer ember helyezhető el. Általános tapasztalat, hogy az óvóhelyek állagának
javítására sok tízmillió forint, valamint hatósági jogosítvány szükséges.
Pécs város területén 2004-ben történt meg a törzskönyvben szereplő életvédelmi
létesítmények ellenőrzése. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy az
óvóhelyek döntő többsége igen rossz műszaki állapotú. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a
nyilvántartásban lévő létesítmények nem osztályba soroltak, védőképességük szerint csak
romteher viselésére alkalmasak. Megkérdőjelezhető, hogy akár háborús-, akár
katasztrófahelyzetekben biztosítani tudják-e az életvédelmi funkciót.
Felmértük a megye területén a mentesítő és fertőtlenítő kapacitásokat, a mentesítő anyagok
biztosítási lehetőségeit.
A megyei védelmi bizottság felülvizsgálta a műemlékekkel kapcsolatos intézkedési tervét, s
az ebben való közreműködésünk során kimutatást készítettünk a megye műemlékeinek
veszélyeztetettségéről.
A lakosság riasztásának biztosítása érdekében elvégeztük a riasztó eszközök fejlesztési
tervéhez kért adatfelmérést. A lakosság veszélyhelyzeti riasztásának biztosítása érdekében
2001. évben - a megyei védelmi bizottság határozatával összhangban – végrehajtottuk a
riasztóeszközök teljes körű állapot felmérését. A jelenlegi rendszerben a lakossági
riasztóberendezések állapota nem felel meg a mai kor követelményeinek. Baranya megyében
301 településből 152 településen nincs telepített riasztóeszköz. A többi 149 településen
összesen 265 sziréna található, valamint 17 db korszerű Hörmann típusú riasztó-tájékoztató
eszköz. 2001. évben OKF által biztosított keretből 1,5 M Ft-ot használtunk fel sziréna
felújításra. A szirénák, illetve a tájékoztató eszközök javítására, valamint újak beszerzésére az
igazgatóság 2002-2003 években a központi keretből nem részesült. A lakosság riasztásának
személyi feltételeit a szirénával rendelkező településeken riasztó őrsök, a szirénával nem
rendelkező településeken tájékoztató rajok biztosítják. A riasztó őrsök és tájékoztató rajok
felkészítése központi anyagi erőforrások hiánya miatt évek óta nem történt meg.
A tavalyi év ellenőrzései során megállapítottuk, hogy az üzemképtelen berendezések száma
tovább nőtt. A további romlás megakadályozásához és az üzemképes állapot fenntartásához
központi támogatás szükséges.
A 2002-ben megtartott árvízvédelmi irányítószervi felkészítési gyakorlaton felmerült
kérdések és tapasztalatok alapján az MVB-vel közösen megkezdtük a megye új árvízvédelmi
koncepciójának kidolgozását. Ennek keretében felmértük a veszélyeztetett településeken
kiállítható közerő- és a védekezéshez helyben, illetve más településekről bevonható polgári
védelmi szervezetek létszámát. Átdolgoztuk a veszélyeztetett települések kitelepítési
adattárát. A kitelepítésnél érintett 37 település befogadására 18 baranyai és 3 Bács-Kiskun
megyei települést jelöltünk ki. A biztonságos árvízvédelem megteremtésére és a DD VIZIG
által kért védekezési létszám biztosítására a Dráva és a Duna menti településeken 2942 főből
álló területi árvízvédelmi műszaki-kézi alegységeket állítottunk fel. Eleget téve a MVB 2003ban hozott határozatának az állampolgárok határozattal történő beosztása 2003 évvégére
megtörtént.
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3. Mentésszervezés
Az igazgatóság személyi állományának egy része operatív feladatokat is teljesít. Ennek során
ellenőrzi a megye tűzoltóságainak készenléti szolgálatát, gyakorlatokat hajtat végre,
esetenként káreseti beavatkozásokat irányít. Az elmúlt öt évben ez a tevékenység az ár- és
belvízvédelmi munkálatokkal bővült. A szakterület feladata a hivatásosok mellett az önkéntes
és létesítményi tűzoltókkal való törődés is.
2003. február 1-jétől a megyei védelmi irodánál megszüntetett referensi beosztás feladatait is
el kell látnunk.
Országosan az elsők között szereztünk jogosítványt felnőtt képzésre az OKÉV Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóságánál, s ennek következtében már két alapfokú tűzoltó szakmunkás
tanfolyamot bonyolítottunk le.
Megyénkben 91 olyan létesítményt tartunk nyilván, amelyek tüzének oltására részletes,
szakmai tűzoltási tervet készítettünk. Baranya valamennyi településére előre megterveztük a
tűzoltói beavatkozáshoz szükséges erőket és eszközöket. Állítjuk, hogy a megye
katasztrófavédelmi szervezete minden számba jöhető eseményre megfelelő tervekkel
rendelkezik. A megyénkben az elmúlt öt év alatt bekövetkezett káreseményeket az 5. számú
melléklet tartalmazza. Az országos helyzetet tekintve megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy
a mutatók alapján szerencsére a mezőny második felébe tartozunk.
Nélkülözhetetlen az önkéntesek bevonása is legyen az akár tűzoltás, akár egyéb káresemény.
Baranyában 30 fölötti az önkéntes tűzoltó egyesületek száma, de ezek közül egyiknek sem
sikerült a magasabb osztályba lépés – az önkéntes tűzoltósággá alakulás. Ehhez az érintett
polgármesterek akarata mellett pénz is szükségeltetik. Hazánkban ma 42 ilyen egység
tevékenykedik, s szükség lenne további 67-re. Ezen a téren Baranya elmarad még az országos
átlagtól is, s ennek egyik fő oka a megye aprófalvas település szerkezete.
Általános szakmai cél, hogy valamennyi településre 15-20 percen belül eljusson a tűzoltóság,
s ehhez a megyénkben 4-5 ilyen szervezetre lenne szükség, pl. Szentlőrincen, Sellyén,
Sásdon, Szászváron, Véménden. A „tűzoltósági fehér foltok” felszámolása érdekében
előrelépésre van szükség.
Kifogástalan az együttműködésünk a somogyi és a tolnai tűzoltókkal is, hiszen a operatív
beavatkozás nem ismer közigazgatási határokat.
Kárelhárítási tevékenységünkben új színfoltot jelentett az önkéntes civil szervezetek
megjelenése, akik megfelelő felszereltség és szakképzés után kiegészíthetik a hivatásosok
kárfelszámoló tevékenységét. Az igazgatóság és szervezetek állományából 2-2 fő nemzetközi
beavatkozásra is feljogosító vizsgával rendelkezik.
A polgári védelmi feladatokat irányító polgármesterek részére rendszeresen felkészítő
foglalkozásokat, sőt gyakorlatokat is tartottunk, s ezt a módszert a jövőben is folytatni
kívánjuk.
Úgy találtuk, hogy a polgármesterek igénylik segítségünket, mert a helyzet ma még nem
mindenben felel meg a kívánalmaknak.
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Megállapítottuk, hogy a vizsgált időszakban a siklósi kirendeltség és a komlói pv. iroda
kivételével mindenütt megalakításra kerültek a pv. szervezetek. Hiányosságként merült fel
néhány esetben, hogy a kijelölő határozatok egy példányát a polgármesterek nem küldték meg
az illetékes polgári védelmi kirendeltségre.
A siklósi kirendeltségen a vezetőváltás eredményeként a hiányosságok felszámolása
folyamatosan megtörtént, melyet részben akadályozott, hogy a kirendeltség-vezetőt az árvíz
miatt tartósan a beregi térségbe vezényelték. A kirendeltség élén 2003-ban ismét változás
történt: a kirendeltség-vezetőt saját kérésére Budapestre helyezték át, munkáját átmenetileg
közvetlen munkatársai vették át az új vezető 2004. januári kinevezéséig.
Néhány településen áttekintettük a tényleges veszélyeztetés helyzetét, a védekezési
okmányokat, a tervek aktualitását, valamint használhatóságát. Megállapítottuk, hogy a polgári
védelmi okmányok egy része elavult, nem követte a kialakult helyzetet, ezért átdolgozásra és
kiegészítésre szorulnak.
Tapasztaltuk, hogy néhány településen a jogszabályban meghatározott pv. szervezetek teljes
megalakítására nem történt meg, mely a polgármester felelőssége kérdésen túl a polgári
védelmi kirendeltség munkájának alacsony hatékonyságát is mutatja. A tapasztalt
hiányosságokat intenzív kirendeltségi munkával 2003. év végére sikerült maradéktalanul
kijavítani.
A tűzoltóságokon tartott ellenőrzéseink során megállapítottuk, hogy a készenléti állomány
fizikai állapota jó (néhány tűzoltóságnál kiváló), melyhez a tűzoltóságok jó felkészülési
környezetet teremtettek.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok felett gyakorolt felügyeleti célellenőrzések során
vizsgáltuk a készenléti állapot fenntartásának szabályszerűségét, a tűzoltók gyakorlati és
elméleti tudásszintjét, a gyakorlatok tervezési színvonalát, kivitelezését és a tűzoltóság
tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységét.
2003-ban kezdte meg működését a Baranyába telepített Regionális Műszaki Mentőbázis. A
Phare támogatásból kapott 300 millió forintos emelődaru, konténer szállító és konténerekből
álló egységet hosszas szakmai vizsgálódás és érdekek ütköztetése után helyezték Pécsre. A
fővároson kívül 8 ilyen műszaki egységet hoztak létre.
A tűzoltósági gépjárműparkban jelentős előrelépés következett be a települési
önkormányzatok hathatós segítségének köszönhetően. Ma már nem néhány új járműről,
hanem csak néhány régi járműről beszélünk. Jelentős hiányosság az, hogy Siklóson és
Szigetváron nincsen tűzoltólétra, melynek értéke egyenként 150 millió forint.
A megye tűzoltó és polgári védelmi erőit rendszeresen gyakoroltatjuk. Sőt a tavalyi évben az
igazgatóság a mentésbe bevonható civil szervezetekkel közös gyakorlatokat is tartott.
A megyei szervezésű gyakorlatok során lakosságot érintő eseményeket szimuláltunk,
tűzriadóval egybekötött tűzoltást, veszélyes anyagot tároló tartálypark tüzének oltását és
eltűnt személy kutatását és mentését gyakoroltattuk az állománnyal.
A tapasztalat szerint a hivatásos tűzoltók jól együttműködnek a létesítményekben található
tűzoltást is végző szervezetekkel, az önkéntes tűzoltó egyesületekkel és a civil társadalmi
szervezetekkel.
Magyarszék településen a 2002-ben tartott együttműködési és törzsvezetési gyakorlat a
tűzoltó erők igénybevételén túl a polgári védelmi feladatok elméleti végrehajtására is jó
alkalmat teremtett. A feladatok végrehajtásában a társszervek, valamint a MÁV Rt.
szakemberei is részt vettek. A tapasztalatok alapján elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a
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polgári védelmi szervezetek tagjainak felkészítését, védőruhával történő ellátását és gyakorlás
célból történő további igénybevételét.
2003-ban a katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat első fázisaként, jól sikerült
felkészítő foglalkozást tartottunk Kölked település polgármesteri hivatalában. Ezen a
résztvevők tájékoztatást kaptak a katasztrófavédelem irányítási rendszeréről, a település
közvetlen környezetének veszélyeztetettségéről, ezen belül külön kiemelve az árvízi- és
belvízi veszélyeztetettséget, valamint az ellenük történő védekezés lehetőségét.
A feltevés szerinti feladatok végrehajtásába a település egyik társadalmi szervezete is
bevonásra került. Az együttműködési gyakorlat második része (a polgári védelmi szervezetek
tényleges működtetése) sajnos elmaradt a fedezet hiánya miatt.
Május 12-én a SEFAG Zselici Erdészete területén, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal közösen megyei ellenőrző gyakorlatot tartottunk. A régióban ez volt az első
olyan gyakorlat, amely két megye szervezésében került végrehajtásra. A munkában részt vett
több önkéntes mentőszervezet is, valamint újdonság volt az, hogy légi felderítés, fényképezés,
térinformatikai és műholdas helymeghatározó eszközök alkalmazására is sor került.
Bebizonyosodott, hogy a kidolgozott térinformatikai rendszer és a hozzá kapcsolódó adatbázis
hasznos segítséget képes nyújtani a tűzoltás szervezéséhez és az eltűnt légijármű
felkutatásához. Ennek alapvető feltétele, hogy a tűzoltóságok rendelkezzenek GPS műszerrel.
Egy esetben nemzetközi vonatkozása is volt az ellenőrző gyakorlatnak (Lakócsa-Drávafok
térségében), melynek során veszélyes anyagot szállító jármű balesetét követő eseménysort
dolgoztunk fel.
Ezen a gyakorlaton a tűzoltó erőkön kívül részt vettek részben megfigyelőként azok a
szervezetek is, melyeknek egy ilyen típusú esemény felszámolásában szerepük lehet.
Ezeken a gyakorlatokon a települési polgári védelmi parancsnokságok is részben feladatot
kaptak, melyben a polgári védelmi kirendeltségek munkatársai hatékonyan segítették a
szervező és végrehajtó munkát
A polgári védelmi parancsnokságok munkájának értékelése során olyan hiányosságokat is
feltártak a településeken, melyek megoldása messze túlmutat a lehetőségeinken (esős időszak
esetén nincs telefon összeköttetés a településen a külvilággal, ezért a kommunikációs
lehetőség erősen korlátozódik stb.)
A gyakorlatokat a meghívott sajtó képviselőinek jelenlétében bonyolítottuk le.
A gyakorlatok egy részében megállapítottuk és kifogásoltuk, hogy a tűzoltó vízforrások
állapota nem teszi lehetővé a szakszerű és gyors beavatkozást kivitelezési, vagy karbantartási
hiba miatt, illetőleg ellenőrzés elmulasztása miatt. Ezekben az esetekben a tűzoltóság az
illetékesek felé a szükséges intézkedéseket megtette.
A Baranya Megyei Tűzoltó- és Katasztrófaelhárító Szövetséggel közösen az elmúlt években is
megrendeztük a megye önkéntes és létesítményi tűzoltóságainak versenyeit, melyre
meghívtuk a határon túli tűzoltó egyesületeket is.
Minden évben megrendezésre kerül a hivatásos tűzoltóságok megyei versenye is. 2004-ben az
országos nemzetközi tűzoltóversenyen a megye tűzoltóságainak válogatott csapata az előkelő
VI. helyezést érte el, melyre büszkék vagyunk.
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A megye valamennyi tűzoltósága és polgári védelmi kirendeltsége, valamint az igazgatóság
rendelkezik azokkal a dokumentumokkal, amelyek a szervezet minősített időszaki működését
szabályozzák. Az állomány szabad napos részének mozgósítására gyakorlatokat tartunk.
A nem békeidőszaki működésünkhöz szüksége technikai eszközöket a megyei hadkiegészítő
parancsnokság biztosítja számunkra. A polgári védelmi erők bevetéséhez szükséges ellátási,
szállítási, elhelyezési kapacitások, az üzem- és kenőanyag igénybe vehetősége egyaránt
szerződésekkel biztosított.
A megye öt tűzoltóságán, valamint az igazgatóságon 24 órás készenlétű ügyeleti szolgálatok
működnek. A 105-ös és 112-es hívószámon érkező bejelentéseket akadálytalanul fogadjuk.
Az ügyeletek felszereltsége korszerű és mindenütt rendelkeznek a beavatkozásokhoz
segítségül szolgáló okmányokkal és egyéb dokumentumokkal. Nem érhet olyan helyzet
bennünket, amelyre ne készítettünk volna műszaki számításokon alapuló szakmai terveket.
Az ügyeletek folyamatos kapcsolatba állnak a velünk együttműködő társszervekkel,
gazdálkodókkal, intézményekkel és természetesen az országos ügyelettel is. Minden területen
van állandó elérhető parancsnok, akiknek döntési jogosultságai is vannak.
Az évenkénti több ezer káresetet, valamint az egyéb szolgálati eseményeket az ügyeleti
szolgálatok megfelelően kezelik.
Sajátságos a katasztrófavédelmi szervezetek munkavédelmi helyzete, hiszen a beavatkozások
egy részénél eleve szabálytalan, megengedhetetlen körülmények között kell beavatkoznunk.
Ennek ellenére komoly figyelmet szentelünk annak, hogy a tűzoltók egyéni védőeszközei
megfelelőek legyenek, s a szükséges oktatások is megkapják. Nagyon jó mutatónak
könyveljük el, hogy az elmúlt öt év 80 munkabalesetének csupán a kisebbik része következik
be a káreseteknél, nagyobbik része hétköznapi munkahelyi foglalatoskodás, sportfoglalkozás
során következik be. Súlyos sérülésre évtizedek óta nem volt példa, de a parancsnokok
odafigyelésén túl szerencse is kell ahhoz, hogy ez a tendencia tovább folytatódjék.

IV. Helyreállítás és újjáépítés
A katasztrófavédelmi szervezet létrehozásával egyidejű ez a feladat. Az országot sújtó
bármilyen természeti csapás következményeinek elhárítására, a helyreállításra eddig nem
neveztek meg egyetlen szervezetet sem. A fontos feladat hozzánk címzése sajnos csakhamar a
gyakorlatban is jelentkezett. Nem sok időnk volt az új feladatok részletes boncolgatására,
hiszen a természeti csapások jöttek.
A 2001. évben helyreállításban egy település, Bodolyabér volt érintett a megyében. Az
igazgatóság végrehajtotta a kárfelmérést és koordinálta a helyreállítási munkát.
A 2001 tavaszi felső-tiszai árvíznél kárt szenvedett településekre a megyéből három
kirendeltség-vezetőt vezényeltek három hétre a védekezési és a kárfelmérési feladatok
irányítására. Az épületbontási munkákra megyénkből két váltásban 30-30 tűzoltót vezényeltek
a térségbe. A helyreállítási és újjáépítési munkák törvényes végrehajtásának ellenőrzésére egy
kirendeltség-vezetőnk öt hónapot töltött a beregi térségben.
Az év során folyamatosan együttműködtünk a Területfejlesztési Tanáccsal a rendkívüli
időjárás okozta károk helyreállítására beadott vis maior pályázatok jogszerűségének
elbírálásában.
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Figyelemmel kísértük a 2002. augusztusi dunai árvíz okozta helyreállítást, mely a megyében
egyetlen egy magántulajdonú épület helyreállításának kivételével - mely a tulajdonos
hibájából maradt el - befejeződött. A dunai árvíz kapcsán szükségessé vált helyreállítás a
megyében megtörtént. Az elmúlt három évben 20 pályázat érkezett a vis maior keret
felhasználására, ezek árvízzel, viharkárral, rendkívüli esőzéssel voltak kapcsolatban.
A megyében a Területfejlesztési Tanács elnökének döntése alapján 2003. II. félévtől a vis
maior pályázat kötelező melléklete a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság nyilatkozata. A
hozzánk beérkezett pályázatokat felülvizsgáljuk, és az ott leírtakat egyeztetjük azokkal a
jegyzőkönyvekkel, amelyeket a kirendeltségek munkatársai a káreset hozzánk történő
bejelentését követő helyszíni szemlén készítenek. Ennek eredményeképpen a II. félévben
vizsgált 8 esetből kettőnél nem támogatta az igazgatóság az önkormányzat által benyújtott vis
maior pályázat elfogadását, de volt olyan is, melyet korrigálásra visszaküldtünk.
Veszélyhelyzetek következtében a településeken bekövetkezett károk felmérése céljából a
kirendeltségek rendszeresen helyszíni bejáráson vesznek részt, melyeken jegyzőkönyvben
rögzítik a bekövetkezet esemény okozta károk jellegét, mértékét. Ezek szolgálnak alapul a
károk megtérülésére benyújtott vis maior pályázatok megítélésénél.
2004-ben összesen 48 helyszíni szemlét tartottak a kirendeltségek. Ezek közül 39 település
nyújtott be pályázatot a megyei területfejlesztési tanácshoz.

V. Gazdálkodás
2000-ben az igazgatóság gazdálkodását a két előd szervezet eltérő gazdasági rendje nehéz
feladat elé állította. Az igazgatóság pénzügyi-anyagi működési feltételeit ekkor kellett
kidolgozni, amely munka során minden korábbi szerződést, szabályzót át kellett dolgozni, új
intézkedésekkel kellett biztosítani az „üzemelés” zavartalanságát.
Ebben az évben került sor (többek között) a korszerű ISDN telefonvonalak kiépítésére, négy
Lada Niva terepjáróval is gazdagodtunk. Nagy áttörést jelentett az a tény, hogy a megyei
javítóműhely immár Mercedes-Rosenbauer márkaszervízként (is) folytathatta munkáját.
Már az indulás évét gazdasági megszorító intézkedések sújtották, ennek ellenére működésbeli
zavar az igazgatóság életében nem keletkezett.
Immár öt éve annak, hogy folyamatosan napirenden tartjuk az igazgatósági épület
nyílászáróinak felújítását, illetve a III. emeleti melegvíz ellátás II. ütemének megvalósítását.
Ezeket a beruházásokat önerőből nem tudjuk megvalósítani.
A 2000-2002. évek központosított gazdálkodási rendszerét követően 2003-2004-ben a
gazdasági osztály feladatait az önálló gazdálkodási szisztéma szerint végezte.
Az önálló gazdálkodási rendre szinte zökkenőmentesen álltunk át.
Eredményesen működtetjük háttérintézményeinket, a gépjárműjavító-műhelyt és a raktárakat.
2004-ben az OKF iránymutatásai alapján elszállítottuk a kiselejtezett és már használhatatlan
vegyvédelmi műszereket, eszközöket, ezzel tovább javítva a raktározási körülményeinket.
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Valamennyi évben elkészítettük az előző évi szöveges és számszaki beszámolónkat, amelyben
tükröződött a szigorító intézkedések hatása, a takarékos gazdálkodás. Minden évben a szűk
keretek ellenére is teljesítéseink a módosított előirányzaton belül maradtak, tehát takarékosan
és fegyelmezetten gazdálkodtunk.
Az OKF által meghatározott keretösszegek alapján készítettük el a költségvetésünket, amely
95%-os finanszírozású.
A kiadási előirányzatainkat a takarékos, ésszerű gazdálkodás mellett nem léptük túl.
A személyi juttatások esetében az első három évben 70-76%-os teljesítés volt figyelemmel a
közlekedési költségtérítés maradványára, 2003. évben a teljesítés 99,7%-os, 2004-ben 99,5%os volt.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97 és 100% között alakult.
A felhalmozási kiadások az első három évben eredeti előirányzatként nem szerepeltek a
költségvetésben, a módosított előirányzathoz képest minden évben 100%-osan teljesültek.
A bevételi eredeti előirányzatunkat minden évben túlteljesítettük figyelemmel a fentebb leírt
aggályaink ellenére is. 2001-2002-ben a nettó bevétel 60%-a került visszautalásra némi
késéssel, 2003-2004. évben már kiegyensúlyozottan tervezhettünk és gazdálkodhattunk a
befolyt összegekkel.
Az igazgatóság költségvetésében a polgári védelmi kirendeltségek kiadásai nem biztosítottak,
ezért az illetékes képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat pénzügyi lehetőségének
függvényében kapnak támogatást. Ez a támogatás a mohácsi kirendeltség esetében csak a
közvetlen felmerülő rezsiköltségekre terjed ki, az önkormányzat még a NIVA gépjármű
üzemeltetését sem vállalta.
1. Műszaki tevékenység
Az igazgatóság gépjárművekkel megfelelően ellátott, azok a kor technikai
alapkövetelményeinek megfelelnek annak ellenére, hogy 3 gépjármű (egy VW Golf, 2 Ford
Transit mikrobusz) 1992-es évjáratú. Ez a három gépjármű egyenként közel 150 ezer km-t
futott, cseréjük indokolt.
A kirendeltségek (Mohács és Komló kivételével) rendelkeznek NIVA terepjáró gépkocsival.
Az önkormányzatok továbbra is vállalják ezen gépjárművek üzemeltetését. A komlói irodánál
visszalépés történt, mivel az igazgatóság gépjárműállományának csökkentése miatt a NIVA
személygépkocsi leadásra került. A komlói önkormányzat továbbra is vállalja a gépjármű
üzemeltetési költségeit, ezért a lehetőséget kihasználva pályázatot adott be egy gépjármű
beszerzésére, amely pályázat sajnos sikertelen volt.
2004-ben egy Mercedes típusú tűzoltó-személygépkocsival vált gazdagabbá az igazgatóság a
megyei önkormányzat közbenjárása és hathatós anyagi támogatása jóvoltából.
A megyei javítóműhely tevékenysége az elmúlt években kibővült, hiszen mint MercedesRosenbauer márkaszerviz egyre több tűzoltógépjármű javításával, karbantartásával,
szervizelésével kell foglalkozni. Ennek keretében nemcsak a megyében üzemelő Mercedes
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gépjárműfecskendő garancia időn túli revízióját végeztük el, hanem fogadtuk a Tolna és
Somogy megyei tűzoltóságok gépjárműveit is.
Az elmúlt öt évben több mint félezer tűzoltó-gépjárműjavítást végeztünk, 135 műszaki
vizsgára felkészítés történt. A környezetvédelmi felülvizsgálatok száma meghaladja az ezret.
A javítóműhely kapacitás kihasználása évek óta közel 90%-os.
2. Informatikai és távközlési helyzet
Igazgatóságunk informatikai eszközellátottsága nem a legjobb. A szűkös gazdálkodási
körülmények miatt a géppark egyáltalán nem egységes, hiszen a fejlesztést évente egy-két
számítógép munkába állítása jelentette. Nehéz egy olyan hálózattal dolgozni, amelyben a
vadonatúj gépek a 8 évesekkel vannak összekötve. Esetenként még egy 30 ezer forintos
szünetmentes áramforrás pótlása is nehézségeket jelent. Az igazgatóság tulajdonában van még
egy 2 és egy 4 éves laptop is.
A telefonos hálózatunk működőképes, de korszerűtlen, s még egy olyan adaptert sem tudtunk
venni, amellyel olcsóbbá tehetők a kimenő hívások. Rendszeresen ellenőrizzük a távbeszélő
számlákat és korlátoztam a mobiltelefonokkal folytatott beszélgetésre fordítható kifizetéseket
is. A norma túllépést munkatársaim befizetik a kasszába. Az igazgatóságon 11 szolgálati
mobiltelefon van, a polgári védelmi kirendeltségek vezetői az önkormányzatok telefonjait
használják.
Kifogástalanul működik az URH rádióhálónk, csupán déli szomszédaink amatőr rádiósai
zavarják meg a mi hivatalos rádiórendszerünket.
A lakossági tájékoztató és riasztórendszer elégtelen műszaki színvonaláról másutt már
szóltam. 2001 óta ennek javítására pénzt nem kaptunk.
Az igazgatóság költségvetését meghaladó javítások, felújítások egyre sürgetőbbé válnak. Ezek
közé tartozik az általunk használt tűzoltólaktanya külső nyílászáróinak cseréje, a homlokzati
rész javítása, a III. emeleti melegvíz-ellátás második ütemének végrehajtása. A beázások
miatt igen időszerű lenne a lapos tető teljes szigetelése. Szükségesnek tartjuk a megyei
javítóműhely további korszerűsítését, a kipufogógáz elvezetésének megoldását.
Bár minden évben költünk a hosszúhetényi raktárak állagmegóvására, elkerülhetetlen, hogy a
jövőben erre jelentősebb összeget fordítsunk. Szükségesnek tartjuk a lakossági riasztó
eszközök rendszeres felülvizsgálatát, felújítását és újak telepítését. Megoldásra vár a
raktárbázis, valamint a laktanyaépület fokozottabb védelmének biztosítása (térfigyelő
kamera), mivel tapasztaltunk már behatolási kísérleteket.
A gazdálkodásunkban egy hónapja jelentősnek mondható változás történt, hiszen ez év
február 1-jétől a Somogy és Tolna megyei igazgatóság gazdálkodási ügyeit is a mindössze
egy fővel megnövelt baranyai gazdasági osztály teljesíti a régiós átalakulás előszeleként.
VI. Ellenőrzés
Igazgatóságunk fontos tevékenységi területe a külső és belső ellenőrzés. A külső
ellenőrzéseinket régóta kialakult szisztéma alapján végezzük a tűzoltóságokon, a
kirendeltségeken, az önkormányzatoknál, a gazdálkodó szervezeteknél és az intézményeknél.
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Az ellenőrzésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket gondosan betartjuk,
ügyelünk arra, hogy semmilyen hibát ne vétsünk. A visszajelzésekből azt látjuk, hogy ez a
törekvésünk sikeres, mert sem a civil szférából, sem a hivatali csatornákon kifogás hozzánk
nem érkezett az ellenőrzési tevékenységünkkel kapcsolatban.
A belső ellenőrzési tevékenységünket egy 2 évvel ezelőtti kormányrendelet írja elő, így ezen a
területen még nem sok tapasztalatunk van. Természetesen ez a tevékenységünk is ez év
február 1-jétől már hárommegyés. Nehezen igazodunk el a 100 oldalnyit meghaladó
főhatósági dokumentumban, de a belső ellenőrzés fontosságát egyáltalán nem vitatjuk.
Elkerülhetetlenné vált a katasztrófavédelemben is az ISO minősítés megszerzése. Erre 2003ban kaptunk utasítást, s 2004-ben a minősítést meg is kaptuk. Ez év februárban 6 megyei
igazgatóságon tartott a minősítő újabb vizsgálatot, melynek következtében további 3 évre
meghosszabbították a minősítés érvényességét.

Összegzés
Az igazgatóság öt éves fennállása óta feladatait az alapító okiratban foglaltak, és az éves
munkaprogramban, féléves tervekben rögzítettek szerint, a vonatkozó jogszabályokban és az
állami irányítás egyéb jogi eszközeiben foglaltak alapján látja el. A tervezett feladatok
megvalósítása a munkaterveknek megfelelően, a szakmai célok teljesítésével történik. A nem
tervezett feladatokra történő reagálás is szakszerű és hatékony volt.
2004. február 17-27. között az elöljáró szervek közül a BM OKF tartott irányítószervi
ellenőrzést. A vizsgálat az igazgatóságot „jól megfelelt”-re minősítette, amire büszkék
vagyunk.
A megelőzés terén a hangsúlyt a megyében keletkező és meglévő veszélyforrások részletes
elemzésére, és a veszélyeztetett területek fokozott ellenőrzésére helyeztük. A lakosság
veszélyhelyzeti felkészítése terén még közel sem használtuk ki a lehetőségeket, de munkánkat
pénzügyi és fogadó oldali nehézségek hátráltatták.
A mentésszervezés területén hangsúlyt helyeztünk a civil szervezetekkel, önkéntes
mentőszervezetekkel való együttműködésre és közös gyakorlat szervezésével szereztünk e
téren tapasztalatot. Sikeres volt az igazgatóság integrálódása a felnőttképző intézetek sorába,
valamint az OKJ-s minősítésű tűzoltószakképzés megszervezése és a képzés beindítása. A
tűzoltók képzése mellett saját állományunk képzése és oktatása is kiemelt hangsúlyt kapott.
Rendszeresek voltak a vezető állomány részére megtartott továbbképzések és oktatások. A
megelőzési és mentésszervezési szakterületeink regionális, valamint megyei szintű
továbbképzéseket tartottak. Figyelmet fordítottunk a helyi védelmi bizottságok elnökei és a
polgármesterek katasztrófavédelmi felkészítésére is.
Az ügyeleti szolgálat és a veszélyhelyzet-kezelési szakterület együttműködve a megyei
védelmi bizottsággal az évek során eredményesen hajtotta végre a megye területén
bekövetkezett veszélyhelyzetek felszámolása során jelentkező feladatokat.
Az elvégzett veszélyeztetettségi elemzések, a veszélyhelyzet-kezelési adatbázis folyamatos
bővítése, a különböző veszélyeztető hatások kezelésére kidolgozott tervek mind hozzájárultak
ahhoz, hogy egyre magasabb szinten tudja az igazgatóság ellátni lakosságvédelmi feladatait.
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A kirendeltségek tevékenysége megfelelő. A pécsi kirendeltség az átlagosnál nagyobb
tekintélyt vívott ki magának úgy a megyeszékhely, mint a honvédelmi körzet valamennyi
önkormányzata előtt. Az egység teljesítménye szinte minden elvárásnak megfelel azzal
együtt, hogy a komlói iroda működtetése is ide tartozik. Emiatt bizonyos hatásköri
hiányosságok, meg az iroda egyszemélyessége esetenként nehezíti a munkát.
A komlói iroda kirendeltségi szintre történő felfejlesztése megoldásra váró feladat, melynek
központi segítség nélküli megoldása nem lehetséges.
Tárgyi feltételek tekintetében továbbra is gondot okoz a mohácsi kirendeltség és a komlói
iroda gépjármű-ellátatlansága.
Úgy ítéljük meg, hogy az igazgatóság a kirendeltségek és a tűzoltó-parancsnokságok
megfelelő szakmai összhangban teljesítik a jogszabályokban rögzített, valamint az elöljárók
által meghatározott feladatokat.
Az általános munkafegyelem és a szakismeret szintje megfelelő, a munkakörülményeink
(irodák, berendezések, gépjárművek) biztosítják a jó munkavégzés feltételeit.
Előreléptünk a munkafeltételeket javító technikai kérdésekben, jó néhány munkatársunk
szakmai tájékozottsága gyarapodott.
Országos méretekben is figyelemre méltó több ezres árvízvédelmi műszaki mentő területi
alegységeket szerveztünk.
Az igazgatóság működőképességét takarékos gazdálkodással biztosítottuk. Likviditási
gondjaink nem voltak. A bevételi többletünk terhére tovább korszerűsítettük a
számítástechnikai, az irodatechnikai felszereléseinket. Biztosítottuk a megyei javítóműhely
részére a környezetvédelmi felülvizsgálathoz szükséges műszereket.
Önhibánkból nem maradt el feladat-végrehajtás, tevékenységünket elmarasztaló bírálat nem
érte sem a megyei állami- és önkormányzati vezetés, sem pedig a lakosság részéről. A pontos
munkavégzésre törekedtünk, az esetlegesen előforduló hibák a fokozott leterheltség
következményei.
A megalakulásunk óta az elmúlt öt évben a munkafegyelem és a szakmaiság javult, hiszen a
jelentős létszámhiány miatt nem a legjobb előjelekkel kezdtünk. Komoly feladatot jelentett az
idősebb kollégák meglévő adottságaiból és a fiatalok képzetlenségéből egy jó közepesen,
majd később jól teljesítő közösséget összekovácsolni. Ezen ma is együtt munkálkodunk.
Pécs, 2005. február 28-án
Melléklet: 5 db

Pfeiffer Márton
tűzoltó mk. ezredes
főtanácsos
igazgató
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Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató
H-7627 Pécs, Engel János út 1. : 7601 Pécs, Pf.: 10
Tel: (06-72)514-860 Fax: (06-72)514-863

Szám:

/ 2005.
Motto:„Hallja minden háznak ura
Tizet ütött már az óra
Tűzre, vízre
vigyázzatok
Hogy károkat ne
Valljatok!”

BESZÁMOLÓ
A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
2000-2004. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. számú melléklet a

/2005-ös ügyirathoz

Az igazgatóság által megkötött és tervezett együttműködési megállapodások

1. Baranya Megyei Állami Közútkezelő KHT.

16. Pécsi Bányakapitányság

2. Pécsi Határőr Igazgatóság

17. Pécsi Speciális Mentőcsoport Alapítvány

3.

Baranya Megyei Hadkiegészítő
Parancsnokság

4. Baranya Megyei Tűzoltó Szövetség
5.

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség

6. MÁV Rt. Területi Igazgatósága Pécs

18. Baranya Megyei Polgárőr Szövetség
19. Misina Természet és Állatvédő Egyesület
20. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
21.

Magyar Barlangi Mentőszolgálat DélMagyarországi Területi Egysége

7.

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Baranya
Megyei Szervezete

22. Pécsi Tudományegyetem

8.

Vám. És Pénzügyőrség Dél-Dunántúli
Regionális Parancsnoksága

23.

9.

Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi
Igazgatósága

10.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Baranya Megyei Intézete

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti
Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
24. Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája
és Kollégiuma
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy
25. László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

Baranya Megyei Bevándorlási és
11. Állampolgársági Hivata Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

26.

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és
Kollégium

Baranya Megyei Büntetés- végrehajtási
Intézet

27.

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
(tervezett)

13. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

28.

Magyar Posta Biztonsági Szolgálat Pécsi
Területi Biztonsági Osztálya (tervezett)

29.

MATASZ Baranya megyei Szervezete
(tervezett)

12.

14.

CARBOCOMP Számítástechnikai és
Nyomdai Kft.

2. sz. melléklet a ...

..../2005. sz. ügyirathoz

Összesítő média adatok 2001-2004
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3. számú melléklet a

/2005. számú ügyirathoz

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelőzési szakterületen végzett tevékenysége bontott formában (2000-2004. években)
Megnevezés

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Átfogó
Utó
Szakfelügyeleti ellenőrzések száma
Cél
Összesen
Közúti ellenőrzések száma
Ellenőrzött gépjárművek száma
Egyéb
ADR
Telephelyi ellenőrzések száma
ellenőrzések
Ellenőrzések száma összesen
Pirotech. termékek felh., forg., tárolása ell. száma
radioaktív izotópok
gázos vizek
Tűzvédelmi
kikötéssel
pirotechnika
nemleges
összesen
vezetékjog
távközlés
környezetvédelem
veszélyes hulladék
Szakhatósági
óvóhely
ügyek száma
fürdőhely kijelölése
Polgári védelmi
utak / határátkelők
hozzájárulás
építésügy
nemleges
kikötő
távhő
összesen
összesen
Jogorvoslati eljárásban való közreműködések száma
mindösszesen
Telepengedélyezési ügyek száma
Eltérési engedélyezési ügyek száma
Veszélyes áru szállítás útvonalkijelölésének esetei
Szakvélemények
Erdők besorolásával kapcsolatos ügyek száma
Sport törvény hatálya alá tartozó ügyek száma
Rendezési terv egyeztetések száma
Szakértői közreműködések száma
Közérdekű bejelentés, panasz ügyek száma
Tűzvédelmi ügyben tartott konzultációk száma
Egyéb ügyek
A megelőzési szakterülethez tartozó ügyek száma összesen

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

BM KI
összesen

1
17
18
4
2
222
228
83
36
22
14
7
6

1
39
40
4
11
4
2
173
6
181
93
32
25
1
11
2
5
1
170
351
9
360
502
5
5
79
4
3
54
29
1041

1
1
20
22
28
76
28
11
1
183
6
201
96
21
15
15
6
3
2
2
160
361
6
367
455
2
6
75
3
2
51
71
1032

1
28
29
30
74
3
33
4
11
6
219
1
237
139
23
47
11
1
18
2
5
246
483
2
485
801
9
3
85
10
3
61
69
1526

1
2
28
31
34
86
4
38
12
10
2
168
2
182
134
23
78
1
1
15
3
255
437
11
478
212
9
1
98
14
3
61
98
1503

4
3
132
140
96
247
7
103
16
38
11
965
15
1029
545
135
187
27
15
2
57
13
0
15
3
831
1632
28
1690
1970
25
0
0
15
337
31
11
227
267
5102

1
169
397
5
402
227
6
68
5
3
48
1179

4 .sz. melléklet a

Az ellenőrzési típusok mennyiségi és szakterületi megoszlása
2001-2004. év
Szakterület

Ellenőrzések típusai

Titkárság

2004.

29

15

23

34

témavizsgálat (2003-ban a
Mentésszervezési Osztállyal közösen is)

0

5

5 ell. (1 téma)

1

1
0

1
1

1
0

1
2

átfogó ellenőrzés
utóellenőrzés
ADR (2004-ben a Mentésszerezési
Osztállyal közösen is)
célellenőrzés
témavizsgálat
Polgári Veszélyhelyzetgyakorlat ellenőrzés
kezelési Osztály
átfogó ellenőrzés
utóellenőrzés
célellenőrzés
témavizsgálat (2003-ban a Megelőzési
Osztállyal közösen is)
átfogó ellenőrzés
Mentésszervezési Osztály utóellenőrzés

Gazdasági Osztály

Ellenőrzések száma
2002.
2003.

célellenőrzés

Megelőzési Osztály

Személyügyi Osztály

2001.

Összesen

219

4

28

34

34

10
0
0
1
0
17

11
0
0
1
1
15

3
0
4
1
0
26

6
1
5
1
2
33

2

0

12 ell. (3 téma)

5

1
0

1
1

1
0

1
2

ÖTE segítő ellenőrzése, LÉTŰ

4

2

4

(a célellenőrzések
adataiba beépítve)

gyakorlat ellenőrzés
munkavédelmi ellenőrzés (éves szemle i
célellenőrzés
témavizsgálat
átfogó ellenőrzés
utóellenőrzés
célellenőrzés (2003-2004-ben az informa
témavizsgálat
átfogó ellenőrzés
Éves szemle
utóellenőrzés
célellenőrzés
témavizsgálat
átfogó ellenőrzés
utóellenőrzés

15
3
8
0
1
0

14
11
8
0
1
0

14
14
4
0
1
2

29
0
1
1
0

28
0
1
1
2

83

20
0
1
0

9
0
10
0
1
1
6
0
1
0
1
19
0
1
0

10
0
1
0

11
0
0
0

63

129

131

190

206

656

Összesen:

10
0
1
1
0

47

207

37

/2005. sz. ügyirathoz
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Beavatkozások számának alakulása 2000-2004.
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2000.
4
48
122
263
1398

2004

2001.
8
41
152
305
900

Összesen

2002.
7
41
107
297
1027

2003.
2
40
130
427
1236

2004.
11
50
109
507
675

Összesen
32
220
620
1799
5236

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke
Iktatószám: 575-3/2005

Melléklet: 1 db

MÓDOSÍTT HATÁROZATI JAVASLAT
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. március 24-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2000-2004. közötti időszakban végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki az
Igazgatóság vezetésének és dolgozóinak Baranya megye biztonsága érdekében
eddig végzett munkájáért, egyben a további feladatellátáshoz sok sikert kíván.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező a Baranya
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által térítésmentesen használt
ingatlan felújítása, és az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása
érdekében felterjesztési jogával él a Belügyminiszterhez. Felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási kérelmet terjessze fel
a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. március 16.

Dr. Kékes Ferenc sk.

melléklet

Tárgy: Felterjesztés
Dr. Lamperth Mónika
Belügyminiszter Asszonynak
Belügyminisztérium
Budapest

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. március 24-i ülésén
megtárgyalta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről
szóló tájékoztatót és .…/2005.(III.24.) Kgy. határozata 2. pontja szerint élni kíván
felterjesztési jogával. A határozat 1 példányát levelemhez mellékelten megküldöm.
A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik – az 1990. évi LXV. törvény
107.§ (2) bek. alapján – Pécs, Engel János u. 1. szám alatt a 35317/1 hrsz. laktanya
(18.882 m2), a 35293/1 hrsz. trafóállomás (44 m2) valamint a 35324/1 hrsz. park (449
m2) elnevezésű ingatlanok.
A 35317/1. hrsz. laktanyaépületet létesítésekor speciálisan tűzoltósági,
katasztrófavédelmi célokra tervezték és alakították ki, ma is tűzoltólaktanyaként
funkcionál. Jelenleg a Baranya Megyei Tűzoltó-parancsnokság és a Polgár Védelmi
Parancsnokság integrációjával létrejött Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
ingyenes használatában áll. Az épületrészek használati viszonyait a tényleges
használatnak megfelelően, megállapodásban rögzítették az ingatlan használói.
A több, mint 20 éve épült tűzoltólaktanya az elmúlt évek alatt nagyon elhasznált
állapotba került, tekintettel arra, hogy ez idáig csupán a halaszthatatlan,
állagmegóvást szolgáló beruházásokra, javításokra volt anyagi lehetőség.
Annak érdekében, hogy az épület a jövőben is a megye lakosságának biztonságát
szolgálhassa és az intézmények a feladataikat kulturált, biztonságos körülmények
között végezhessék, elengedhetetlenné és halaszthatatlanná vált az ingatlan teljes
felújítása.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem
tud kötelezettséget vállalni e felújítás anyagi támogatására, melyre az ingatlant
használó szervezetek működőképességének zavartalan biztosítása érdekében
halaszthatatlan szükség lenne.
Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztési
jogával élve kéri, hogy a Belügyminisztérium támogassa önkormányzatunk és az
ingatlan használóinak az épület felújítására vonatkozó szándékát és segítsen abban,
hogy az épület teljes rekonstrukciójához, központi forrásokhoz, támogatáshoz
juthassunk.
Megértését és támogatását megköszönve

Pécs, 2005. …………………

Tisztelettel:

Dr. Kékes Ferenc

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 395-5/2005.

MELLÉKLETEK: 4 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Czakóné Ferge Ilona, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. február 28.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. február 28.

Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 132/2002. (XII. 13.) Kgy. határozatának 2. pontjában vállalta, hogy a tulajdonát képező orfűi sporttábor igény szerinti rendelkezésre bocsátásával segíti a fogyatékkal élők sportszakmai felkészülését. A Baranya Megyei Önkormányzat minden évben – önkormányzati támogatásként – a megyei
utánpótláskorú sportolók számára 1700 vendégéjszakát térítésmentesen biztosít a
sporttáborban.
A 2004. évben a térítésmentesen igénybe vehető tábori turnusok közül, az augusztus
15-21. között megrendezésre került „utánpótlás-nevelő táborban” vettek részt a fogyatékkal élő gyermekek, nevezetesen 8 gyermek és 2 felkészítő pedagógus a Baranya
Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthonából, Oldról, továbbá 10 gyermek és 2 felkészítő pedagógus a pécsi Éltes Mátyás Iskolaközpontból. A 2005. évi táboroztatás tekintetében az igények és lehetőségek
egyeztetése folyamatban van.
A határozatban az önkormányzat vállalta, hogy évente a költségvetésében támogatja a
fogyatékkal élők Baranya megyei sportját. Az önkormányzat a 2004. évi költségvetésben 1.000 e Ft összegű támogatást biztosított a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei
Sportszövetségének sportszakmai feladatainak végrehajtásához. A szervezet ezt az
összeget 2004. augusztus 31-ig megkapta, a támogatás felhasználásáról az elszámolás
megtörtént.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 63/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatának
2. pontjában vállalta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája részére, a Szakiskolai Fejlesztési Program „A”, „B”, és „D”
komponensre beadott – azóta nyertes – pályázatának megvalósításához a 2005. évi
költségvetésben biztosítja a költségek fedezetét. Az intézmény 2005. évi költségvetése
a tervezett 2.576 e Ft-ot tartalmazza.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozata I/10.
pontjának megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendeletben az Illetékhivatal új helyen történő elhelyezésével
összefüggésben informatikai eszközök korszerűsítésére, illetve bővítésére 10.056 ezer
forint, az irodai berendezések beszerzésére 7.334 ezer forint, 1 db személygépkocsi
beszerzésére 4.500 ezer forint fedezetet biztosított.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának
2. pontjában felkérte a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját arra, hogy dolgozza ki az általa nyújtott szolgáltatások középtávú fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a kistérségi és regionális szerepvállalásra, valamint a külső források bevonásának lehetőségeire.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával
elfogadta az intézmény által elkészített fejlesztési koncepciót, melyet az intézmény a
2004/2005. évi munkatervében és minőségirányítási tervében a közgyűlési döntésnek
megfelelően szerepeltet.
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A 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata 3. pontjában arról döntött a közgyűlés, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és a British Council közötti megállapodást 2006. március
31-ig meghosszabbítja. A szerződést határidőben, 2004. június 30-ig aláírtam.
A közgyűlés a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy az
Angol Tanári Információs és Módszertani Központ működéséhez szükséges költségek
fedezetét a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja költségvetésében biztosítja. Az intézmény 2005. évi költségvetése az Angol
Tanári Információs és Módszertani Központ működési költségét tartalmazza.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának
2. pontjában felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) igazgatóját arra,
hogy az alapító okirat módosítása értelmében – szükség szerint – gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról. Az intézmény belső szabályzatainak módosítása megtörtént.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2004. (VI. 10.) Kgy határozatával
jóváhagyta a Baranya Megyei Kórháznak a kidolgozás alatt állt HEFOP 4.4. „Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban” című pályázaton,
valamint a pályázat keretében alakuló regionális konzorciumban való részvételét.
A pályázat eredményes volt, a konzorciumban részt vevő 7 intézmény 1,2 milliárd forint
támogatást nyert el, mely összeget intézményközi, valamint belső informatikai fejlesztésre lehet fordítani.
A határozat 5. pontjában a közgyűlés felkért arra, hogy a működtetés érdekében megalakuló gazdasági társaság alapító okiratát terjesszem a képviselő-testület elé.
Horváth Zoltán főigazgatótól kapott tájékoztatás szerint, a támogatási szerződés aláírására 2005. február 15-én sor került. Tekintettel arra, hogy a konzorciumban résztvevő
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centruma a fenntartó Oktatási és Egészségügyi Minisztériumoktól még nem kapta meg az engedélyt a gazdasági társaságban való
részvételhez, így annak alapító okirata véglegesített formája sem készülhetett el. A fentiek alapján a határozati javaslat 2. pontjában indítványozom a 89/2004. (VI. 10.) Kgy.
határozat 5. pontja végrehajtási határidejének 2005. május 31-re történő módosítását.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában
felkérte Idegenforgalmi Bizottságát, vizsgálja meg Somogy és Tolna megye turizmussal
foglalkozó szakbizottságaival egy közös regionális szintű turisztikai WEB lap kialakításának lehetőségét.
Tolna és Somogy megyében az adott megye turisztikai információi az idegenforgalmi
szakterületeken érhetők el (tolnatour.hu, somogytourism.hu).
A Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság a régióra vonatkozó turisztikai információkkal a Magyar Turizmus Rt. honlapján jelenik meg.
A megyei turisztikai honlap kialakítására az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. is egyre
sürgetőbb lépéseket tesz.
A Baranya Megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Bizottsága 25/2004. (VI. 02.) IB határozatával a Turisztikai Alapból 300 ezer forintot elkülönített a turisztikai honlap kialakítására, amennyiben Somogy és Tolna megye is támogatja az önálló regionális honlap
kialakítását.
A két megye azonban 2004 decemberéig a regionális honlaphoz történő csatlakozás
tárgyában nem jelezte támogatási szándékát. Erre tekintettel az Idegenforgalmi Bizottság az 53/2004. (XII. 07.) IB határozatával a 25/2004. (VI. 02.) IB határozatát úgy mó-
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dosította, hogy megyei szintű turisztikai honlap kialakítását támogatja. A támogatási
összegnek az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht-hez történő átutalásával a kht. részéről
kezdetét veszi a megyei turisztikai honlap kialakítása.
A feladat megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról 2005. június 30-ig kell a támogatottnak elszámolnia.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának
3. pontjában felkérte a kulturális és az oktatási intézményeit, hogy dolgozzanak ki középtávú tervet a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének javítása érdekében. A középtávú tervek elkészítése folyamatban van, azok benyújtási határideje: 2005. március
31.
A határozat 7. pontjában a közgyűlés felkérte a Kisebbségkutató Közalapítványt a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó, átfogó elemzés elkészítésére. Tekintettel arra, hogy ehhez pénzügyi fedezetet a közgyűlés korábban a
2005. évi költségvetésben kívánt biztosítani, a fedezet hiánya miatt indokolt a határidő
módosítása. Erre tekintettel a határozati javaslat 3. pontjában indítványozom, hogy az
elemzés elkészítésének határidejét 2005. december 31-re, míg kiadvány formában történő megjelentetésének határidejét 2006. június 30-ra módosítsuk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával
döntött arról, hogy a Baranya Megyei „Kerpel-Frónius Ödön” Gyermekkórház önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt jogutódlással 2004. október hó 31. napjával megszünteti, és jogutódjául – 2004. november 1-jével – a Baranya Megyei Kórház önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt jelöli ki.
A határozat 6. pontjában a közgyűlés felkért arra, adjak tájékoztatást a Baranya Megyei Kórház működésének tapasztalatairól, az esetleges szakmai változtatásokról. A
közgyűlés 2005. március 24-i ülésére e témában önálló előterjesztés készül „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház működéséről, az integrációval összefüggő tapasztalatokról” címmel.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 3/b pontjában a sport feladatok átadásával egyidejűleg vállalta, hogy az átmeneti
gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben gondoskodik arról, hogy a Baranya Megyei
Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács a feladat ellátásához szükséges mértékű támogatási előleget kapjon.
Az átmeneti gazdálkodás 2005. évi szabályairól szóló 22/2004. (XI. 24.) Kgy. rendeletünk 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 2005 januárjában a működési
kiadások fedezetére a Sportszövetség részére 1.800 e Ft, a Tanács részére 1.200 e Ft
előleget biztosítottunk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 5. pontjában vállalta – nyertes pályázat esetén – a PANNON Térségi Integrált
Szakképző Központ 2005. és 2006. évi támogatását. A pályázat gesztora Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata. A pályázat határidőn belül beadásra került. Elbírálása folyamatban van, hivatalos eredmény hirdetésére 2005. február 16-ig nem került sor. A
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének előkészítésekor a kötelezettségvállalást figyelembe vettük.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 4.
pontjának megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében
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a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 5.500 ezer forint speciális célú
támogatást biztosított.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával
elfogadta Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programját. A Baranya
Megyei Önkormányzat által felvállalható és végrehajtható feladattervet munkacsoport
dolgozza ki, a megvalósulás helyzetének áttekintése – a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi munkaterve szerint – a szeptemberi közmeghallgatás témája lesz, ezért a
határozati javaslat 4. pontjában indítványozom a 147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat határidejének 2005. augusztus 1-jére történő módosítását.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 151/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában fogalmazta meg a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet irányelveit, melyek a
rendelet összeállításakor érvényre jutottak.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 152/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában felhatalmazott arra, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség Régióelnökeinek Plenáris
Ülésén 2004. november 24-én hivatalosan átvegyem a szervezet két évre szóló elnökségét. Az ülésen Kiss Bódog Zoltántól, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökétől átvettem a munkaközösség soros elnökségét, és köszöntöttem a szervezet tagrégióinak megjelent elnökeit.
A közgyűlés a 2005. évi költségvetésben az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségi feladatainak ellátására 20 millió forintot különített el.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 153/2004 (XI. 18.) Kgy. határozatában
felhatalmazott arra, hogy vegyem át a Duna-Dráva-Száva Eurorégió elnökségét és az
ezzel járó feladatokat a 2004-2006. évekre.
Az elnökséget átvételére Eszéken került sor 2005. február 4-én. Miután egybehangzóan
megválasztottak a Duna-Dráva-Száva Eurorégió új elnökének, dr. Imsir Imsirovic úr, a
leköszönő elnök átadta a dokumentumokat.
A közgyűlés az önkormányzat 2005. évi költségvetésben a Duna-Dráva-Száva
Eurorégió elnökségi feladatainak ellátására 6 millió forintot különített el.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 154/2004 (XI. 18.) Kgy. határozatában
jóváhagyta a Tuzlai Kantonális Kormány és a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodását. A közgyűlés döntéséről a partnert értesítettük.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 155/2004. (XI. 14.) Kgy. határozatában elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) munkájáról szóló beszámolót. Az iskola
szervezetfejlesztése folyamatos, a szakmai programfejlesztést az intézmény pedagógiai
programja, nevelési és szakmai programja tartalmazza. Az intézmény 2005. évi munkatervét az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a 201/2004. (XII. 06.) OISB határozatával
elfogadta.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 159/2004.(XI. 18.) Kgy. határozatával
döntött a Baranya Megyei Kórház intézeti gyógyszertári tevékenységének közreműködői szerződéssel történő ellátásáról.
Horváth Zoltán főigazgatótól kapott tájékoztatás szerint folyamatban van a szolgáltatást
ellátó cég kiválasztása. A Közbeszerzési Értesítő 2005 február havi számában jelenik
meg a pályázati felhívás, amelynek eredményes elbírálását követően kerülhet sor a ha-
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tározat melléklete szerinti közreműködői szerződés megkötésére. A fentiek alapján a
határozati javaslat 5. pontjában indítványozom, hogy a 159/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 1-3. pontjainak végrehajtási határidejét 2005. június 30-ra módosítsuk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával
megválasztotta az állandó bizottságok elnökeit, tagjait és a közgyűlés tanácsnokait. A
döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítettük az állandó bizottságok külső
tagjait.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésben rendelkezésre álló általános tartalék terhére 200 ezer forint támogatást biztosítottam a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által – a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulója alkalmából – szervezett rendezvény támogatására. A megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2005. február 17-én tartott ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával
hagyta jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ivóvíz ellátási
hálózati rendszer kialakításának beruházási engedélyokiratát. A beruházás megvalósítására összesen 33 millió forint áll rendelkezésre, melyből 30 millió forintot az önkormányzat a 2004. évi költségvetésében biztosított, 3 millió forintot pedig a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásként nyújtott. A kivitelező kiválasztására egyszerű közbeszerzési eljárás keretében
került sor. A Gazdasági Bizottság a 141/2004. (IX. 26.) GB határozatával a pécsi székhelyű Platina Bau Rt. 21.125.000,- Ft + 2.741.250,- Ft bruttó összegű ajánlatát hirdette
ki nyertes ajánlatként. A kivitelezés folyamán – az intézmény vezetésének kérésére –
az ellátandó létesítmények későbbi bővítése során felmerülő többlet vízigény és a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele miatt, a víz nyomóvezeték ellátó hálózatának nyomvonalai és a vezetékrendszer keresztmetszetei bizonyos szakaszokon bővültek. A célszerű és indokolt változtatások a tervezői egyeztetés alapján pótmunkaként
kerültek meghatározásra. A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
(Helesfa) ivóvíz-ellátási hálózati rendszer kialakítás pótmunkáit bruttó 961.951,- Ft értékben elfogadta, és a vállalkozói szerződés módosítását jóváhagyta.
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Harkányi Gyógyfürdő Rt. 2005. február 25-i közgyűlési napirendi pontjait, és a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt felhatalmazta, hogy a szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:
- 1. Az Rt. könyvvizsgálójának megválasztása:
A közgyűlés képviselője az INVESTAR Kft-re (7622 Pécs, Czinderi u. 6.) adja szavazatát, amennyiben hajlandó az éves könyvvizsgálati díjat 1.200 ezer forint +
ÁFA összegre csökkenteni. Ha az első helyen javasolt pályázó erre nem hajlandó,
akkor a FER-MA Kft-re (7751 Szederkény, Pécsi út 26.) adja szavazatát;
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- 2. Vezérigazgató prémium feladatának kitűzése: „igen”
Az Igazgatóság javaslata alapján a vezérigazgató prémiumra akkor jogosult, ha a
társaság teljesíti a 2005. évre kitűzött 17.900 eFt-os eredmény tervet.
A bizottság határozott arról, hogy támogatja a Mohácsi Vízimalom Egyesület „Nepomuki
Szt. János” hajómalom megépítésének tervét. A bizottság a 2004. évi költségvetési kerete terhére 1.000 ezer forint összegű támogatást biztosított a tervezett feladatok elvégzésére azzal a feltétellel, hogy a támogatott feltünteti a megvalósult hajómalom környezetében, hogy az a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága támogatásával valósult meg.

3. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2005. február 17-én tartott ülésén határozott arról, hogy az „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban” című (HEFOP-2004-4.3.) pályázat keretében megvalósuló „Komplex rehabilitációs központ kialakítása a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban
infrastrukturális fejlesztés megvalósításával” című projekt közbeszerzési bíráló bizottságába tagként Németh Mária képviselőt jelöte.
A bizottság a 172/2004. (XI. 30.) GB határozatában kérte a megyei főjegyzőt, hogy
vizsgálja felül a Hivatal mobil és vezetékes telefonhasználatának költségeit, és a vizsgálat eredményének függvényében tegyen javaslatot a telefonhasználat optimalizálására. A bizottság a mobil és vezetékes telefonrendszer költségeire vonatkozó tájékoztatást elfogadta. A bizottság felkérte a megyei főjegyzőt, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet közreműködésével folyamatosan kontrollálja az ilyen célra fordított költségek alakulását, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az optimális és költségtakarékos telefonhasználat érdekében.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a 2005. február 17-én tartott ülésén támogatta, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi
Központ pályázatot nyújtson be a:
- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához „Baranyai Kulturális Szabadegyetem” címmel, melynek önrésze 1.350.000 Ft,
- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához „Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 – nyári tábor” címmel, melynek önrésze 880.000 Ft,
- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához amatőr művészeti fesztiváljai
megrendezésének támogatására, melynek önrésze 3.610.000 Ft.
A bizottság javasolta a Költségvetési Bizottságnak, hogy a pályázatokhoz szükséges
önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített pályázati alapból biztosítsa.

4. Egyéb intézkedések
Kásádiné dr. Kréter Judit siklósi közjegyző megkereste a Baranya Megyei Önkormányzatot Orsós Ferencné hagyatéki ügyében, mely szerint az örökhagyó Drávafok, Kossuth
u. 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanán a Baranya Megyei Önkormányzat
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javára bejegyzett jelzálogjog áll fenn. Korábbi iratokból az alábbi tények ismerhetők
meg.
A drávafoki Polgármesteri Hivatal 41-5/1994. számú határozatával utalta be Pávkovics
Mátyásné (sz: Orsós Katalin, Szörény, 1938. 09. 25., an.: Orsós Magdolna) Drávafok,
Kossuth u. 34. sz. alatti lakost a szederkényi Időskorúak Otthonába. Tekintettel arra,
hogy Pávkovics Mátyásnénak jövedelme, készpénzvagyona nem volt, a határozatban
jelzálogjoggal terhelték meg ingatlanát a térítési díj fedezetéül, az intézményt fenntartó
Baranya Megyei Önkormányzat javára. Pávkovics Mátyásné 1995. február 6-án érkezett a szederkényi Időskorúak Otthonába, majd onnan 1995. április 15-én önként eltávozott. Ez idő alatt 14.746 Ft összeg tartozása keletkezett, mely nem került kiegyenlítésre. A nevezett 1997. november 11-én elhunyt.
A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet 7.§ (3) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat
követeléséről lemondani csak részletesen indokolt előterjesztésen alapuló testületi határozat alapján lehet abban az esetben, ha a behajtása aránytalan költségekkel járna,
továbbá, ha a lemondás nem ellentétes az államháztartási és a számviteli törvények
rendelkezéseivel.
Tekintettel arra, hogy a fenti indokok nem állnak fenn, célszerű a fennálló kisösszegű
követelés, 14.746 Ft iránti igény fenntartása, majd annak a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő kiegyenlítése esetén a jelzálogjog törlésének kezdeményezése,
melyet a határozati javaslat 6. pontjában indítványozok.

Mellékletek
1. számú melléklet:

A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság megállapodása az általános tartalék terhére biztosított
támogatási összeg felhasználásáról

2. számú melléklet:

Beszámoló az Alpok-Adria Iskola és Iskolai Sport
Munkacsoport által 2004. október 20-22-én
Lignano/Sabbiadoroban (Friuli-Venezia Giulia) tartott 18. üléséről

3. számú melléklet:

Beszámoló az Alpok-Adria Iskola és Iskolai Sport
Munkacsoport által szervezett 4. ALPOK-ADRIA
Sporttanári Szemináriumról "télisportok" témában
2005.
január
19-23.
(Piani
di
Luzza–
Sappada/Friuli-Venezia Giulia)

4. számú melléklet:

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatója
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III.

Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének
és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja;
2. a Baranya Megyei Kórház egészségügyi információ-technológia fejlesztésére benyújtott pályázatát jóváhagyó 89/2004. (VI. 10.) Kgy határozata határidejét 2005.
május 31-re módosítja;
3. a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló tájékoztató alapján hozott 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 7. pontjában megállapított határidőket az alábbiak szerint módosítja:
- a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó, átfogó
elemzés elkészítésének határideje: 2005. december 31.,
- az elemzés kiadvány formájában történő megjelentetésének határideje: 2006. június 30.;
4. Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja tárgyában hozott
147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata határidejét 2005. augusztus 1-jére módosítja;
5. a Baranya Megyei Kórház intézeti gyógyszertári tevékenységének közreműködői
szerződéssel való ellátásáról szóló 159/2004.(XI. 18.) Kgy határozata határidejét
2005. június 30-ra módosítja;
6. fenntartja igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics
Mátyásné térítési díj hátralékának, 14.746 Ft összegnek a szederkényi Időskorúak
Otthona számára történő megfizetése iránt.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezze a
Drávafok, Kossuth u. 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. február 28.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet
Szám: 719/2005.

Megállapodás
mely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviseli: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke), másrészről a
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 7627 Pécs,
Engel J. út 1. (képviseli: Pfeiffer Márton, igazgató, tűzoltó mk. ezredes) között a Baranya
Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet szerint
rendelkezésre álló általános tartalék terhére biztosított támogatási összeg felhasználásáról.
1. Az Önkormányzat a 2005. évi költségvetésében biztosított általános tartalék terhére 200
ezer forintot biztosít az Igazgatóság Baranya megyében végzett elismerésre méltó katasztrófavédelmi tevékenységének támogatására.
2.

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatást az
Igazgatóság által szervezetett rendezvénnyel együtt járó tárgyi eszköz beszerzésére
használhatja fel, az összeg más célra történő átcsoportosítására nincs lehetősége.

3. A Felek megállapodnak, hogy a támogatási összeg átutalása a megállapodás aláírását
követően történik az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-0028355900000000 számú bankszámlájára.
4. A kedvezményezett adószáma: 15722816-2-51
5. Az Igazgatóság képviselője nyilatkozik, hogy az Igazgatóságnak esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása nincs.
6. Az Igazgatóság a támogatási összeg felhasználásáról 2005. március 31-ig elszámol.
Az Önkormányzathoz benyújtott elszámolásnak tartalmaznia kell
a) a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések hiteles másolatát,
b) egyéb, a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát.
7. Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a felhasználást és a számadást
ellenőrizni jogosult.
8. A támogatott cél meghiúsulása esetén az Igazgatóság a támogatás összegét köteles
haladéktalanul visszautalni a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 11731001-15330004 számú költségvetési elszámolási számlájára.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Pécs, 2005. február 25.

Dr. Kékes Ferenc s. k.
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Pfeiffer Márton tűzoltó mk. ezredes s. k.
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója

2. számú melléklet

BESZÁMOLÓ
az Alpok-Adria Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport által
2004. október 20-22-én Lignano/Sabbiadoro-ban (Friuli-Venezia Giulia)
tartott 18. üléséről
Téma: 2004 - „A sport általi nevelés“ Európai Éve

A 17. munkacsoporti ülés jegyzőkönyvét a résztvevők egyhangúlag elfogadták.
Beszámolók hangzottak el:
• a horvátországi Rovinjban rendezett 3. Alpok-Adria Sporttanári Szemináriumról, ahol 19 fővel képviseltük Baranyát.
• a 19. munkatalálkozó előkészítéséről, valamint az időpontjáról,
• a horvátországi Rovinjban, 2005-ben rendezendő 4. Alpok-Adria Nyári Iskolai
Sporthét előkészületeiről,
• a 2006. évi 5. Alpok-Adria Téli Iskolai Sporthét és a 2007. évi 6. Alpok-Adria
Nyári Iskolai Sporthét megrendezéséről,
• a 2004. szeptember 17 - 19. a Friuli-Venezia Giulia-i Lignano-Sabbiadoro-ban
tartott különböző szakokat tanító pedagógusok átfogó szemináriumáról, ahol 6
fővel voltunk jelen,
• a 2005-ben Vas megyében rendezendő 7. Alpok-Adria Iskolai Sportünnepélyről,
Határozathozatal született:
• a 2006. évi 8. Alpok-Adria Iskolai Sportünnepély megrendezéséről,
• a 2006 áprilisában tartandó 21. munkacsoporti ülés helyszínéről,
A munkatalálkozó szakmai témája: 2004 – „A sport általi nevelés“ Európai Éve
A tematika feldolgozására 50 sporttanár érkezett Friuli-Venezia Giuliaból. A
tagtartományok képviselői és Dr. Recla által tartott előadások után rendkívül érdekes
vita következett az adott témáról. Ezután bemutatásra került az "Aktív gyermekkor"
című nemrégiben készült film olasz nyelven, amely nagy visszhangra talált.
Dr. Recla elnök úr beszámolt arról, hogy a III. Bizottság 2004. szeptember 23-24-i
ülésén Venetoban a bizottsági elnök, Dr. Trevisanato úr elismeréssel nyilatkozott a
tevékenységünkről és a munkaközösség főtitkára utalt arra, hogy a munkacsoport
egyike a legaktívabb csoportoknak az Alpok-Adrián belül.
Pécs, 2004-11-02.
Faludi László s.k.

3. számú melléklet

BESZÁMOLÓ
az Alpok-Adria Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport által szervezett
4. ALPOK-ADRIA SPORTTANÁRI SZEMINÁRIUMRÓL "télisportok" témában
2005. január 19 - 23.
Piani di Luzza–Sappada/Friuli-Venezia Giulia
Az Alpok-Adria Munkaközösség Iskola és iskolai sport munkacsoportja megrendezte
a 4. Alpok-Adria Testnevelő-tanári Szemináriumot "télisportok" témakörben. Baranyát
kilenc fővel képviseltük. A kollégák maguk rendezték a részvételi költséget (172,€/fő). Az utazási kiadásokat (100.000,- Ft.) a a Diáksport Tanács megelőlegezte, bízva abban, hogy a nemzetközi kapcsolatokra betervezett 500.000 Ft-os összeget az
előző évhez hasonlóan az önkormányzat illetékes bizottsága megszavazza.
A szeminárium legfőbb célja volt, hogy felkészítse a testnevelő-tanárokat az Iskola
és iskolai sport munkacsoport által szervezendő Alpok-Adria Téli Iskolai Sporthétre
és metodikai, didaktikai ismereteket dolgozzon ki elméleti és gyakorlati vonatkozásban. A szeminárium során különös hangsúlyt kapott a tapasztalatcsere és a gyakorlati megvalósítás.
A szemináriumon Király László a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola testnevelő tanára „Téli sportokra való technikai és tárgyi előkészület és
felkészülés” témában, Dr. Barton József sportorvos pedig „The Analysa 1.0 software
in sports” témában tartott előadást.

Pécs, 2005. február 2.

Faludi László s.k.

4. számú melléklet
4. számú melléklet

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 7621 Pécs, József u. 19. 7601 Pf. 241.
Tel: 72/215-904, Fax: 72/525-572 e-mail: fogyved@barko.hu
ISO 9001: 1996 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

Üsz: 6/26/65/2005.
Üi: Dr.Góra Zoltánné
Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr
Tisztelt Kékes Úr!
Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2005. január 13.- 2005. február 04. közötti időszakban országos vizsgálat keretében végzett helyszíni ellenőrzéseket az „Ár, egységár feltüntetési előírások vizsgálata a kereskedelemben és a
szolgáltatások területén” című témában.
Megállapításaink az alábbiakban összegezzük:
Az országos vizsgálat során 63 helyszíni ellenőrzést végeztünk, ami 55 kiskereskedelmi egységet és 8 szolgáltatást érintett.
Megyénk a vegyi áru üzletkörből végezte a legtöbb ellenőrzést. Ez szám szerint 30
egységet jelent. A kifogásolási arány 60 %.
Próbavásárlást 18 alkalommal végeztünk e témakörben, minden esetben kaptunk
blokkot, illetve nyugtát. Vásárlói megkárosítás egy alkalommal történt, összegszerűen 24,- Ft értékben.
Az egységárak feltüntetését - tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírás 2001. óta
hatályos – szigorúan számon kértük. Több üzletben teljesörűen hiányzott, volt, ahol
ez a hiány 1200 féle terméket érintett. Gyakoribb volt azonban, hogy csak néhány
terméknél hiányzott, aminek feltehetően a jogértelmezési hiba lehetett az oka.
Ellenőriztünk olyan üzleteket is, melyek kirakati árfeltüntetését kifogásoltuk. Pl. az ár
és egységár feltüntetés hiányos volt, oly módon hogy a termékek árai nem az utcafront felé voltak feltüntetve, hanem pl. a termékek talpán, ami persze nem volt látható.
A vizsgálat során 4 élelmiszerkereskedelmi üzletet ellenőriztünk. Ebben az üzletkörben egy alkalommal történt vásárlói megkárosítás, mégpedig oly módon, hogy a
csomagolóanyagot a termék súlyába belemérték a méréssel történő kiszolgálás során.
Egy üzletben lejárt minőségmegőrzési idejű bébiételt találtunk 608,- Ft értékben.
Fogyasztási cikk üzletkörben ellenőriztünk 15 db kirakatot is. Ahol a kirakatban elhelyezett termékek eladási árai részlegesen illetve teljes körűen hiányoztak intézkedésre került sor.
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Szolgáltatások témakörben 8 egységet ellenőriztünk. Hét alkalommal vettünk igénybe próbaszolgáltatást, egyikben sem tettünk negatív megállapítást. Ruhatisztítás,
cipőjavítás, ernyőjavítás, kulcsmásolás és fénymásolás szolgáltatásokat vettünk
igénybe. Árfeltüntetés teljes körű volt, blokkot mindenütt kaptunk. Ruhatisztítás, cipőjavítás, ernyőjavítás igénybevétele előtt mindhárom esetben azonosításra alkalmas átvételt-átadást igazoló szelvényt kaptunk.

Intézkedések:
A vizsgálat során 10 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást, a kiszabott bírság
összege 138.000,- Ft
Egy esetben azonnali hatállyal tiltottunk meg kereskedelmi értékesítést, 608,- Ft értékben.
Minőségvédelmi bírságot egyszer szabtunk ki 50.000,- Ft értékben.
Reklámfelügyeleti bírságot ugyancsak egy alkalommal adtunk ki, összege szintén
50.000,- Ft
Fogyasztóvédelmi bírságot 13 alkalommal adtunk ki, melynek összege 905.000,- Ft.
A hiányosságot pótlása érdekében 21 kötelezésre szóló államigazgatási határozat
került kiadásra.
Gazdasági Versenyhivatalhoz 1 ügyet tettünk át.

Pécs, 2005. február 17.

Üdvözlettel:
Dr. Bodnár József s.k.
igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 392-7/2005.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. március 24-ei ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával
jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet közötti együttműködési megállapodást, egyben felkért a megállapodás aláírására. Az együttműködési megállapodást az intézmény parancsnokával
a 2005. február 17-ei testületi ülésen aláírtuk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2005. (II. 17.) Kgy. határozatának
6. pontjában – az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, mint szakbizottság javaslatára, valamint a közoktatási törvény által előírt független szakértői vélemény alapján –
szakvéleményt adott Berkesd-Ellend-Pereked-Szilágy községek, továbbá Felsőszentmárton-Drávakeresztúr községek közoktatási intézkedési tervéről, Bakonya
község iskolája jogállásának megváltoztatásáról, Harkány város óvodájában sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált neveléséről. A testület határozatáról az érintetteket értesítettük.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2005. (II. 17.) Kgy. határozatának
1. pontjában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) feladatbővítés
miatt módosított alapító okiratát, melyet az intézménynek megküldtünk.
A határozat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően, az intézmény módosított alapító
okiratát 2005. február 28-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2005. (II. 17.) Kgy. határozatának
1. pontjával a kötelezően ellátott feladatainak köréből a logopédiai ellátás és a
gyógy-testnevelés feladatát a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadta. Egyidejűleg a közgyűlés elrendelte a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja intézmény szakszolgálati intézményegységének sásdi telephelyén a logopédiai és a gyógy-testnevelési feladatok ellátásának megszüntetését.
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A határozat 2 pontjában az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak köréből
a logopédiai ellátás és a nevelési tanácsadás feladatának ellátását átadta a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak. A döntésnek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okiratának módosítására
került sor. A feladatok átadásáról a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, a Baranyai
Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját, a Baranya Megyei Önkormányzat komlói Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthonát, Sásd Város Önkormányzatát értesítettük.
A határozat 5. pontjával a közgyűlés az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak köréből a logopédiai ellátás feladatot a Mohácsi Többcélú Kistérség Társulásnak átadta. Egyidejűleg a közgyűlés elrendelte, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat mohácsi Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona a logopédiai ellátást az egységes gyógypedagógiai módszertani feladatai körében szüntesse meg. A döntésről az érintetteket ugyancsak értesítettük.
A határozat 6. pontjával a közgyűlés az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak köréből a logopédiai ellátást átadta Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérség
Társulásnak. Egyidejűleg a közgyűlés elrendelte, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja pedagógiai szakszolgálatok intézményegysége szigetvári telephelyének feladatai körében egyes települések tekintetében a logopédiai ellátást szüntesse meg. A testületi határozatról és a módosított
megállapodásról az érintett kistérségi társulást, a szakszolgálatok ellátását tartalmazó megállapodás módosításáról Szigetvár Város Önkormányzatát értesítettük.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában
foglaltaknak megfelelően, a megyei főjegyző asszony a megyei fenntartású szociális
intézmények és a gyermekvédelmi szakellátások 2005. március 1-től hatályos intézményi térítési díjairól a megye lakosságát az új térítési díjakról szóló rendeleteknek a
Diskurzus című folyóiratban, valamint a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztató Füzetében való közzétételével tájékoztatta.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozata 4.
pontjában elrendelte az intézményekkel történő egyeztetéseket a beruházásokfelújítások éven belüli szakaszolt megvalósítása, az önkormányzat fejlesztési célú
hitelfelvételének ütemezhetősége érdekében. Az intézmények tájékoztatása 2005.
március 5-én megtörtént. Az önkormányzati szintű beruházási fejlesztési ütemterv
elkészült.
A határozat 11. pontjában a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében a közgyűlés – figyelemmel az intézmények likviditási biztonságára – 2005.
március 1-jével módosította a kiskincstári rendszer működésének szabályait. Az intézmények gazdasági vezetőinek tájékoztatása 2005. március 5-én megtörtént. A
pénzellátás a módosított szabályozásnak megfelelően történik.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában foglaltak szerint véleményezte egyes települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét. Tasnádi Péter alelnök a közgyűlés döntését,
továbbá a görcsönyi módszertani intézmény szakvéleményét az érintett önkormányzatoknak megküldte. Hosszúhetény Község Önkormányzata esetében az alelnök úr
írásban kezdeményezte a szakmai kapcsolat felvételét a tervek közös irányainak
meghatározása érdekében.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2005. (II. 17.) Kgy. határozatáról – a hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztésére elnyert pályázati program megvalósítása érdekében – írásban tájékoztattam az irányító hatóságot,
a partner Támasz Alapítványt, továbbá dr. Toller László urat, Pécs polgármesterét. A
közgyűléstől felhatalmazást kaptam a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő
nyilatkozat aláírására, így a támogatási szerződés megkötésének feltételeként támasztott egyéb vagyoni jellegű biztosíték nyújtásának kötelezettségét a megyei önkormányzat teljesíti.
A támogatási szerződés megkötésének további feltételeként előírt jogerős építési
engedély azonban továbbra sem áll rendelkezésünkre. A tervezett beruházás szerinti
ingatlan szomszédja fellebbezéssel élt a kiadott építési engedéllyel szemben, így az
még nem emelkedett jogerőre. A fellebbezés másodfokon történő elbírálása a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnál folyamatban van.
Fentiek értelmében az építési engedély jogerőre emelkedését követően tudunk eleget tenni a szerződéskötés feltételeinek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 24/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában Kerécz Tamás pályázatát fogadta el, és megbízta a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak ellátásával a 2005.
március hó 1. napjától 2010. február hó 28. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási okmányt elkészítettük és eljuttattuk az intézményvezetőhöz.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései
Az általános tartalék terhére
– a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulója alkalmából a Baranya
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2005. február 28-án tartott rendezvényéhez 200 ezer forintot,
– az „Új Esély” Közhasznú Egyesületnek a sikeres „Start Állás” pályázat önrészéhez 2 millió forintot
biztosítottam.
Az elnöki keret felhasználása
2005. 03. 02-án a Budapesti Műszaki Főiskolának Miovácz Balázs főiskolai hallgató
Kanadában megrendezésre kerülő tésztahíd-építő világversenyen történő részvételéhez 60 ezer forintot biztosítottam.
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Egyéb intézkedések
A teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti alapilletményét a kinevezésre jogosult eltérítheti. A hivatali szervezet vezetője esetében ez a
jogosultság 2005. január 1-től – a Ktv. módosítása alapján – a közgyűlést illeti. Ezt a
jogosítványt korábban egyéb munkáltatói jogköröm keretében gyakoroltam, és 2004ben is éltem a törvényben biztosított maximális eltérítési lehetőséggel. A törvény módosítására tekintettel a közgyűlés elé terjesztem a módosított határozati javaslat 7.
pontjában a megyei főjegyző alapilletménye eltérítésére vonatkozó javaslatom.
b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. március 9-én tartott ülésén – a Baranya Megyei Diáksport
Tanács és a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének egyeztetett véleményével – jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében az
„Élősport támogatására” biztosított 11.700 ezer forint cél szerinti felosztását. A költségvetési előirányzat felhasználásáról az előterjesztés 1. számú melléklete nyújt tájékoztatást.
A bizottság határozott arról, hogy pályázatot hirdet a megye oktatási, ifjúsági és
sporttevékenységében résztvevő Baranya megyei gyermekek és fiatalok támogatására. Pályázhatnak: a megye települési önkormányzatai, a közoktatási intézményei,
diák-sportegyesületei, önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetei. A pályázat benyújtási határideje: 2005. április 30.
A szakbizottság elfogadta a megyei önkormányzat 2004. évi sport célú támogatásainak felhasználásáról, és azok elszámolásáról szóló tájékoztatót. A 2004. évi sportcélú támogatások összesítő táblázatát az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A bizottság határozott arról, hogy a 2005. évi költségvetési előirányzata terhére a
2005. évi Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei döntőjének és az országos
döntő írásbeli fordulójának megrendezését 40.000.- Ft-tal támogatja.
A bizottság elfogadta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának beszámolóját a Leonardo da Vinci projektről. A projekt célja: a
súlyosan, halmozottan hátrányos emberek életszínvonalának emelése, jogainak biztosítása, hozzájárulás a professzionális szolgáltató rendszer fejlesztéséhez a súlyosan sérült emberekkel való munkában, kompetencia bővítése a hivatásos és nem
hivatásos területeken.
A bizottság határozott az ez évi költségvetési előirányzata felosztásáról, miszerint 1-1
millió forintot fordít az oktatási, illetve a kulturális ágazat támogatására.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Informatikai
és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. március 9-én tartott ülésén saját költségve-
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tési előirányzata terhére – a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól beérkezett kérelem alapján – a 2005. évi „Víz-világnapja” rendezvényt 100.000 Fttal támogatta.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. március 10-i ülésén elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) 2005. évi munkatervét.
A magas várakozói létszámra tekintettel nem támogatta a bizottság Péczka László
Baranya megyén kívüli lakos szociális otthoni felvételi kérelmét.
Határozott arról a bizottság, hogy a 2005. évben rendelkezésre álló költségvetési
előirányzatot egyezően 1-1 mFt összegben használja fel az egészségügyi és a szociális ágazatban.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. március 11-én tartott ülésén megismerte és tudomásul vette a
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium tájékoztatóját a 2004. évi bizottsági
támogatás felhasználásáról.
A bizottság a beérkezett támogatási kérelmek közül megalapozottnak tartotta és a
saját költségvetési előirányzata terhére támogatta az alábbi szervezetek kérelmét:
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nagydobsza – Romanap megrendezésére,
50.000 Ft,
- Lánycsóki Óvoda – Német nemzetiségi óvodák találkozójára 50.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Himesháza – V. Német nemzetiségi gyermektáncfesztivál megrendezéséhez 50.000 Ft,
- Máza Községi Bányász Fúvószenekarért Alapítvány, Máza – németországi vendégszereplésre 100.000 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a 2005. március 16-ai ülésén az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határozott, hogy támogatja
- a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához benyújtandó pályázatát szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés címmel
szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlására. A bizottság a pályázathoz 349 ezer Ft önrészt,
- a Művészetek Házának a Nemzeti Kulturális Alap Zenei és Képzőművészeti Kollégiumaihoz, 2005. évi zenei és 2005. évi képzőművészeti kiállítási programjainak
méltó megrendezéséhez benyújtandó pályázatait. A bizottság a pályázatokhoz
szükséges 1.000-1.000 ezer Ft önrészt
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletében az
intézményi pályázati alap jogcímen elkülönített keret terhére biztosította.
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A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala részére 1 db személygépkocsi (Audi A4.1,8 T quattro) 8.340 ezer forint értékben, egyszerű
közbeszerzési eljárásban, valamint 1 db személygépkocsi (Volkswagen Bora 1.6 16
V) 3.660 ezer forint értékben központosított közbeszerzési eljárásban beszerzésre
kerüljön.
A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház HEFOP
4.3.3. pályázata keretében a „80 ágyas rehabilitációs központ kialakítás projektmenedzsmenti tevékenységének ellátására kiírt közbeszerzési pályázat nyertes ajánlata az ECO-CORTEX Kft. (Pécs, Rákóczi út 73/C.) 9.600.000,- Ft. + 2.400.000,- Ft
ÁFA, összesen 12.000.000,- Ft összegű ajánlata legyen. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatóját, hogy az ECO-CORTEX Kft-vel kötendő
szerződés-tervezetét tájékoztatásul terjessze a bizottság következő ülése elé.
A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi
teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
2005. 03. 02.

10/2005. (II. 17.) GB határozat alapján 1 millió forint támogatás
kiutalása a Mohácsi Vízimalom Egyesület „Nepomuki Szt. János”
hajómalom megépítésének tervéhez.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
2005. 03. 02.

13/2005. (II. 7.) KUB határozat alapján 50 ezer forint támogatás a
Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
részére.

2005. 03. 02.

14/2005. (II. 7.) KUB határozat alapján 50 ezer forint támogatás a
Filharmónia Dél-dunántúli Koncertszervező és Rendező Kht. részére.

2005. 03. 02.

15/2005. (II. 7.) KUB határozat alapján 50 ezer forint támogatás a
Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep részére.

2005. 03. 07.

16/2005. (II. 17.) KUB határozat alapján 50 ezer forint támogatás
biztosítása Mindszentgodisai Önkormányzat Gyermek Táncegyüttese részére.

3. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. március 9-én tartott ülésén megvitatta a 2005. március 24ei közgyűlésre készült, és a szakbizottságnak, valamint a valamennyi bizottságnak
tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, melyeket képviselő-testület elé terjesztésre
javasolt a következő figyelembevételével.
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A „Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók benyújtására” című előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját a bizottság az alábbiak
szerint javasolta kiegészíteni:
„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy
a beruházási koncepció „B” változatára vonatkozóan vizsgálja meg a testnevelés oktatás feltételrendszerét.”
A bizottság értékelte és támogatta
- a Művészetek Házának a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiumához
benyújtandó pályázatait, melyekből a 2005. évi kiállítási program önrésze 1.000
ezer forint, a zenei program önrésze 1.000 ezer forint,
- a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához benyújtott pályázatát szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés címmel
szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlására, melynek önrésze
349 ezer Ft.
Mindkét intézmény pályázata tekintetében a szakbizottság javasolta a Költségvetési
és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges önrészeket a
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített intézményi
pályázati alapból biztosítsa.
A bizottsága megtárgyalta a kulturális, valamint a közoktatási intézmények vezetőinek 2005. évi érdekeltségi rendszerébe javasolt feladatokat, és azokkal egyetértett.
A szakbizottság meghatározta a 2005. évi munkatervét.
Egyetértett a bizottság a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetői tisztségére kiírandó
pályázati felhívással, felkérte a közgyűlés elnökét annak közzétételére.
A bizottság ugyancsak egyetértett elnökének azzal a javaslatával, hogy az „Európa
kulturális fővárosa” pályázattal összefüggésben a bizottság tartson együttes ülést
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságával.
A bizottság határozott arról, hogy üléseit a jövőben szerdai napokon tartja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. március 9-én tartott ülésén megvitatta a számára és valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési
előterjesztéseket, és azokat változtatás nélkül javasolta a közgyűlés elé terjeszteni.
A bizottság megvitatta Baranya Megye Turizmusfejlesztési Programjának továbbfejlesztésével összefüggésben elkészült előzetes anyagot, és az erről szóló szóbeli tájékoztatót. A bizottság nagyon fontosnak tartja és támogatja a program mielőbbi elkészültét.
A fentieken túl, a bizottság az ősszel megrendezésre kerülő olaszországi szakmai
úttal kapcsolatos teendőket tárgyalta meg.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. március 10-i ülésén megvitatta a számára és
valamennyi bizottságnak tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, és változtatás nélkül javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését.
A bizottság egyetértett az egészségügyi intézmények vezetői érdekeltségi rendszerét
képező, értékelési szempontsorra vonatkozó javaslattal, és felkérte az érintett intézményvezetőket, hogy az érdekeltségi rendszer végrehajtásáról írásban számoljanak
be.
Ugyancsak egyetértett a bizottság a megyei fenntartású szociális és gyermekvédelmi
intézmények vezetői 2005. évre vonatkozó érdekeltségi rendszerére vonatkozó javaslattal, az abban foglaltakat alkalmasnak találta munkájuk, tevékenységük értékelésére.
Határozott a bizottság a 2005. évi munkatervének előkészítéséről, valamint arról,
hogy üléseit a jövőben keddi napon 9 órai kezdettel tartja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2005.
március 10-i ülésén megvitatta a feladatkörét érintő, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket és javasolta azok képviselőtestület elé terjesztését annak figyelembevételével, hogy az „Értékesítésre kijelölt
ingatlanok becsült értékének áttekintése” című előterjesztést a kiegészítő előterjesztéssel és a módosított határozati javaslattal javasolta a közgyűlés elé terjeszteni
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága a 2005. március 11-én tartott ülésén a feladatkörébe
tartozó napirendi pontokat megtárgyalta, és valamennyit módosítás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. március 11-én tartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, és javasolta azoknak a
közgyűlés elé terjesztését.
A bizottság megismerte és tudomásul vette a mánfai „Collegium Martineum” Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 2004. évi szakmai tájékoztatóját. A bizottság
hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli az intézményben folyó munkát.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a 2005. március 16-ai ülésén megtárgyalta a feladatkörét érintő, valamint a
valamennyi bizottság számára tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és
javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését a következők figyelembevételével.
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A bizottság
- a „Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási beruházási koncepciók benyújtására” című előterjesztést a módosított határozati javaslattal,
- az „Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése” című előterjesztést a kiegészítő előterjesztéssel, a módosított határozati javaslattal
javasolta közgyűlés elé terjeszteni.
A bizottság a „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház működéséről, az integrációval
összefüggő tapasztalatokról” című előterjesztés tárgyalását a közgyűlés előtt tartandó ülésére elnapolta.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a 2005. március 16-án tartott ülésén egyeztette a 2005. március 24-ei közgyűlés napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.
A bizottság Pfeiffer Márton tűzoltó ezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójának jelenlétében részletesen megvitatta a „Tájékoztató a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről” című előterjesztést.
Ennek során a bizottság indítványozta, hogy a közgyűlés éljen felterjesztési jogával a
több mint húsz éve épült katasztrófavédelmi célokat szolgáló ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése, és ezzel összefüggésben a szükségessé vált rekonstrukció
pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.
Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő
további előterjesztéseket, amelyeket változatlan tartalommal a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartott a következők figyelembevétele mellett.
A „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés során a bizottság úgy határozott, hogy a májusi ülésén részletesen foglalkozik ennek az előterjesztésnek a tartalmi kérdéseivel. Felkérte a bizottság a megyei
főjegyző asszonyt, tájékozódjon arról, hogy a többi megyei önkormányzat vezetői
milyen tartalmú előterjesztést nyújtanak be a testületnek ebben a tárgykörben.
Az „Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal” című
előterjesztéssel összefüggésben a bizottság tájékoztatást kért a közgyűlés üléséig a
megyei önkormányzat által fenntartott bólyi intézmény más megyéből származó gondozottainak számáról.
A „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház működéséről, az integrációval összefüggő
tapasztalatokról” című előterjesztés vitája során a bizottság támogatta a szakbizottságoknak azt az igényét, hogy az intézményi beszámolók bizottsági tárgyalásán is
vegyen részt az adott intézmény vezetője.
Az „Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése” tárgyú előterjesztéssel összefüggésben a bizottság indítványozta, hogy az előkészítők a közgyűlésig
vizsgálják meg, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzatok építésügyi szabályozási tervei mennyiben érintik az adott ingatlanokat.
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A szakbizottságok hivatkozott véleményeire figyelemmel, az előterjesztés 3. számú
melléklete, valamint a módosított határozati javaslat 8. pontja szerint teszek javaslatot a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek 2005.
évi érdekeltségi rendszerében megállapítandó feladatokra.
Tájékoztató
A korábbi megállapodásunkra tekintettel, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Baranya megyei Szervezete eljuttatta hozzánk a 2004. évi munkájukról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmaz.
Mellékletek:
1. számú melléklet:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága által 2005. március 9-én jóváhagyott 2005. évi élősport támogatásra fordítható összeg felosztása

2. számú melléklet:

A Baranya Megyei Önkormányzat által 2004. évben
sportcélra átadott támogatások összesítése

3. számú melléklet:

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2005. évi érdekeltségi rendszerében megállapított
feladatok

4. számú melléklet:

Tájékoztató az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Baranya megyei Szervezetének 2004. évi munkájáról

5. számú melléklet:

Úti jelentés az AVEC Közgyűléséről és kapcsolódó
szakmai programjairól (Úbeda, Spanyolország, 2005.
február 25-26.)

III.
Módosított határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja;
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2. a Baranya Megyei Kórház egészségügyi információ-technológia fejlesztésére
benyújtott pályázatát jóváhagyó 89/2004. (VI. 10.) Kgy határozata határidejét
2005. május 31-re módosítja;
3. a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló tájékoztató alapján hozott 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 7. pontjában megállapított határidőket az alábbiak szerint módosítja:
- a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó, átfogó
elemzés elkészítésének határideje: 2005. december 31.,
- az elemzés kiadvány formájában történő megjelentetésének határideje: 2006.
június 30.;
4. Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja tárgyában
hozott 147/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata határidejét 2005. augusztus 1-jére
módosítja;
5. a Baranya Megyei Kórház intézeti gyógyszertári tevékenységének közreműködői szerződéssel való ellátásáról szóló 159/2004.(XI. 18.) Kgy határozata határidejét 2005. június 30-ra módosítja;
6. fenntartja igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics
Mátyásné térítési díj hátralékának, 14.746 Ft összegnek a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő megfizetése iránt.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezze
a Drávafok, Kossuth u. 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
7. átlagon felüli teljesítményértékelésére tekintettel Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző alapilletményét 2005. január 1-től 30 %-kal megemelt
mértékben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke;
8. a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2005. évi érdekeltségi rendszerében – az illetékes szakbizottságok javaslata alapján –
megállapított feladatokat a kiegészítő előterjesztés 3. számú mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
Határidő az elbírálásra: 2005. november 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. március 16.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

1. számú melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága által 2005. március 9-én jóváhagyott
2005. évi élősport támogatásra fordítandó 11 700 ezer forintos összeg felosztása

1. A Baranya Megyei Diáksport Tanács részére sportszakmai feladatainak végrehajtásához
4 400 ezer forint,
2. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére sportszakmai
feladataik végrehajtásához

4 500 ezer forintot

- az alábbi szakszövetségi bontásban:

3.

Baranya Megyei Asztalitenisz Szövetség

270 ezer forint

Baranya Megyei Atlétikai Szövetség

270 ezer forint

Baranya Megyei Birkózó Szövetség

220 ezer forint

Baranya Megyei Harcművész Szövetség

120 ezer forint

Baranya Megyei Judo Szövetség

190 ezer forint

Baranya Megyei Karate Szövetség

170 ezer forint

Baranya Megyei Kézilabda Szövetség

340 ezer forint

Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség

340 ezer forint

Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség

340 ezer forint

Baranya Megyei Lovassport Szövetség

170 ezer forint

Baranya Megyei Modellező Szövetség

190 ezer forint

Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség

170 ezer forint

Baranya Megyei Sakk Szövetség

170 ezer forint

Baranya Megyei Sportlövő Szövetség

190 ezer forint

Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség

230 ezer forint

Baranya Megyei Tájfutó Szövetség

170 ezer forint

Baranya Megyei Teke Szövetség

230 ezer forint

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

340 ezer forint

Baranya Megyei Torna Szövetség

190 ezer forint

Baranya Megyei Úszó Szövetség

190 ezer forint

A Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége részére sportszakmai feladatainak
végrehajtásához

1 000 ezer forint
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4. A nemzetközi eseményeken való részvételre 1 400 ezer forint
- az alábbi bontásban:
a) az Alpok – Adria Munkaközösség Sport Munkacsoport által szervezett rendezvényeken
való részvételhez 700 ezer forint,
b) a BMÖ partnerkapcsolatai keretében tervezett sportcélú rendezvényeinek támogatására
100 ezer forint,
c) Az Alpok – Adria Munkaközösség Iskola és Iskolai Munkacsoport által szervezett
rendezvényein való részvételhez,
valamint egyéb nemzetközi sportrendezvények támogatására 600 ezer forint.
5. A települések sportjának támogatására

400 ezer forint

2. számú melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat által 2004. évben sportcélra adott támogatások összesítése
Forrás

Főfeladat megnevezése

A költségvetésben*
meghatározott
speciális célú támogatások
terhére

Sportfeladatok támogatása

A költségvetésben*
meghatározott
speciális célú támogatások
terhére
A költségvetésben*
meghatározott
általános tartalék terhére
A költségvetésben*
meghatározott
általános tartalék terhére
A költségvetésben*
meghatározott
központosított előirányzatok
terhére

Nemzetközi, regionális, megyei
nagyrendezvények és versenyek kiadásaira

A költségvetésben*
meghatározott
központosított előirányzatok
terhére
A 2003. évi költségvetés **
pénzmaradványának terhére

Főösszeg
(ezer Ft)

További
bontás

Célfeladat megnevezése

Részösszeg

15 400

56/2004.
(IV.8.)
OISB
határozat

BMDST részére sportszakmai feladatok végrehajtására
BMSSZSZ részére működési feladatainak végrehajtásához
FOBMSZ részére sportszakmai feladatainak végrehajtására
Élősport támogatása
Nemzetközi sportesemények
Utánpótláskorúak díjazása
Települések sportja
BMDST részére Országos Diákolimpia középdöntők-döntők
támogatása
BMDST részére a Magyar Sport Napjának lebonyolításához
BMDST részére az Alpok-Adria Iskolai Sportrendezvényekhez

4 400
3 300
1 000
4 500
1 500
300
400
2 000

BMDST részére működési körében felmerült kiadásaira
BMSSZSZ részére működési feladatainak végrehajtásához
Élősport támogatása
FOBMSZ részére működési körében felmerült kiadásaira
Bm-i Tenisz Szövetség részére, az élősport támogatására
Tartalék
A fogyatékkal élők szabadidősportjának fejlesztéséhez
A tanulásban akadályozott általános iskolai tanulók sportjának
fejlesztéséhez

700
2 000
1 000
300
200
400
1 250
800

(ezer Ft)

Mindösszesen:

2 800

Kiemelt
rendezvényi
keret

BMSSZSZ részére a II. félévi bérszámfejtési
feladatainak költségeihez

208

PVSK Basketball Kft. részére törzsszurkolói
jegyek kedvezményes vásárlásához

3 000

Az önkormányzati sportfeladatok pénzügyi
fedezetének biztosítása (GYISM támogatás)

4 600

138/2004
(VIII.25)
OISB
határozat

Fogyatékkal élők sportjának támogatása
(GYISM támogatás)

2 050

140/2004
(VIII.25)
OISB
határozat

BSSZSZ részére a „Megyei sportévkönyv”
kiadásának költségeihez

600
28 658

Rövidítések: *:= a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.25.) Kgy. rendelete
**:= a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetés teljesítéséről szóló 15/2004.(IV.26.) Kgy. rendelete
BMDST:= Baranya Megyei Diáksport Tanács
BMSSZSZ:= Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége
FOBMSZ:= Fogyatékkal élők Baranya Megyei Sportszövetsége
A kimutatás nem tartalmazza az elnöki és alelnöki keretek terhére, valamint a szakbizottság pályázat keretében nyújtott sportcélú támogatásait.

300
500

3. számú melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek a
2005. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.)
Kgy. rendelet 17. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a tervezés alapjául szolgáló kettő havi alapilletménynek megfelelő ősszegű jutalomkeretet biztosított, és elrendelte az érdekeltségi rendszer 2005.
március 31-ig történő kidolgozását.
Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén – az ágazati szinten
meghatározható jutalomalapból – a szakbizottság és a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a közgyűlés elnökének 2005. november 30-ig meghozott döntése szerinti
jutalom, illetve az érintett intézményvezető választása alapján a járulékkal növelt
személyi juttatásnak megfelelő összegű önkéntes biztosítópénztári adomány illeti
meg.
A) A közoktatási intézmények vezetői feladatainak meghatározása az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 11/2005. (III. 9.) OKISB határozata szerint
I.

Általános feladatértékelési szempontok a közoktatási intézmények vezetői
tekintetében
-

-

-

II.

Az intézményvezető jogszabályi követelményeknek megfelelő feladatellátása.
A fenntartóval való együttműködés az oktatáspolitikai (közoktatásfejlesztési
terv, önkormányzati intézkedési terv) célok elérése érdekében, a szakmai,
gazdasági- pénzügyi területeken.
A határidők betartása egyrészt a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatások, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében.
Külső források bevonása az intézmény működési és fejlesztési célú pénzeszközeinek növelésére a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, az
intézmények európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek feltárásával, szponzori támogatások felkutatásával, a saját bevételek növelésével.
Az intézmény akkreditációs feltételeknek való megfeleltetése.
A kommunikációs tevékenység erősítése; a társadalmi és civil kapcsolatok
erősítése.
Ágazat-specifikus feladatértékelési szempontok

-

Az intézményben oktatottak/ellátottak száma alapján a feladatmutatós normatív támogatás összege ne legyen kevesebb a tervezett 95 %-ánál.
A BMÖ költségvetésében meghatározott intézményi költségvetés betartása.
Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása.
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III.

Szakmai feladatértékelési szempontok
-

-

-

Az intézmény alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása.
Az intézményi minőségirányítási program feladatainak teljesítése.
A tanulók továbbhaladása, a lemorzsolódások számának csökkentése.
Az intézményben megvalósuló pedagógiai innováció, modernizációs programok, a közoktatás-fejlesztési és szakképzés-fejlesztési tervek megvalósulása.
Kezdeményezőkészség az intézmény korszerűsítésében, az intézménystruktúra átalakításában, az intézményi „image” megteremtésében.
Az iskola partnerkapcsolatainak fejlesztése.
A kétszintű érettségi követelményének megfelelő oktatásszervezés.
A módosított OKJ szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek megfelelés; „szakmaváltó” iskolai programok megvalósítása.
Felkészülés szakképzési évfolyamokon a tanulószerződés bevezetésére.
Az új nevelési-oktatási feladatok (pl.: nyelvi előkészítő osztály, Arany János
Kollégiumi Program, TISZK, Szakiskolai Fejlesztési Program, speciális szakiskola) ellátása.
A pedagógiai szakszolgálatok megyei rendszerének további kiépítése.
A feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése és benyújtása.
Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak kezdeményezése.
Megyei közoktatási és szakképzés-fejlesztési programok kidolgozásában
részvétel – felkérés esetén; a megyei rendezvénytervben szereplő események
lebonyolításában közreműködés.
Kistérségi iskolaközpont szerepvállalásnak megfelelés (a középfokú oktatási
intézményekben).

B) A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények vezetői feladatainak meghatározása az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
10/2005. (III. 9.) OKISB határozata szerint
I.

Általános feladatértékelési szempontok a közgyűjteményi, közművelődési
és művészeti intézmények vezetői tekintetében
-

-

Külső források bevonása az intézmény működési és fejlesztési célú pénzeszközeinek növelésére a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával,
szponzori támogatások megszerzésével.
A fenntartóval való együttműködés, a kapcsolattartás megnyilvánulási formái,
az „együttgondolkodási” szándék az intézmény működtetés, valamint a feladatellátás szakmai és gazdasági fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó
elgondolások előkészítése és megvalósítása során.
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-

-

A megyei önkormányzat költségvetése alapján az intézményi gazdálkodás, a
költségvetési és gazdálkodási fegyelem maximális betartása
A határidők betartása egyrészt a jogszabályokban meghatározott szakmai,
gazdasági és pénzügyi adatszolgáltatások, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében.
Európai Uniós szakmai pályázatok előkészítése
Ágazat-specifikus feladatértékelési szempontok
Valamennyi intézményvezetőre:
Kiemelt értékelési szempont a megyei hatás, a megyei koordináció erősítése.
A profilnak megfelelő szakmai civil szervezetekkel való együttműködés
Szakmai feladatértékelési szempontok

II. Szakmai feladatértékelési szempontok intézményenként
Csorba Győző Megyei Könyvtár
-

Megyei vezető szakfelügyelőként irányítja megyei szinten az ágazati minisztérium ellenőrzéseit és szakértőként részt vesz az országos vizsgálatokban.
Az intézmény térségi szolgáltatási rendszere színvonalának megtartása, a
többcélú kistérségi társulásokkal való együttműködés.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésében való tevékeny
részvétel.
A nemzetiségi könyvtári ellátás magas színvonalú biztosítása.
A számítógépes katalógus tovább építése.
A „Baranyai Könyvtári Info” magas színvonalon való szerkesztése, megjelentetése.
A megyében működő könyvtárak számára központi számítógépes adatbázis
kialakítása
Szellemi értékek digitalizálási tervének elkészítése, a digitalizálás megkezdése.
Az intézményben folyó tudományos munka erősítése, a fiatal belső és külső
kutatók munkájának intenzív segítése

Baranya Megyei Levéltár
-

Levéltár Napi konferencia szervezése.
A helyi közigazgatási iratok átvételének folytatása.
Az intézményi tudományos munka színvonalának megőrzése, kiadványok létrehozása.
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-

A restauráló műhely segítségével részvétel más megyei levéltárak pályázati
feladatainak végrehajtásában.
Pályázatok beadása az intézmény szakmai technikai feltételeinek javítására
Az intézményben folyó tudományos munka erősítése, a fiatal belső és külső
kutatók munkájának intenzív segítése

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
-

-

Az intézmény nemzetközileg is kiemelkedően értékes gyűjteményeinek kiállítás keretében történő külföldi bemutatása fenntartói és intézményi költségvetés bevonása nélkül, a fogadó partner költségére.
A megyében építendő autóút-autópálya nyomvonala mentén régészeti leletmentés előtti feltárások elvégzése, a tárgyalások koordinálása.
A Világörökségi helyszínek méltó bemutatásában való szakmai közreműködés.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagyobb pénzügyi szerepvállalásának szervezése a múzeum kiállítóhelyeinek működtetésében.
„Múzeumok az európai térben” című centenáriumi konferencia anyagának kiadása.
Az intézményben folyó tudományos munka erősítése, a fiatal belső és külső
kutatók munkájának intenzív segítése.

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
-

Feladatorientált együttműködés fejlesztése a települési önkormányzatokkal, a
polgármesterekkel, a helyi közművelődési szakemberekkel.
A megyei kulturális informatikai adatbázis továbbfejlesztése.
A kistérségek, a többcélú kistérségi társulások, kulturális civil szervezetek
munkájának segítése.
Részvétel az országos kulturális stratégia, mint koncepció kidolgozása.
Az európai uniós beilleszkedést szolgáló, a kulturális szakmát felkészítő programok szervezése.
A jövőben megalakuló regionális közművelődési irodák munkájának segítése
Az intézmény középtávú szakmai programjának és intézkedési tervének időarányos végrehajtása.
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Művészetek Háza
-

-

A költségvetési nehézségek ellenére irodalmi, zenei és képzőművészeti rendezvényeivel legyen továbbra is magas szinten a hivatásos művészet háza.
A szellemi és anyagi erők koncentrálása érdekében tartsa meg és fejlessze a
helyi és országos kulturális, művészeti, művészetoktatási és egyéb intézményekkel való együttműködést.
Tartsa meg és fejlessze tovább kapcsolatait a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal.
Fejlessze tovább kapcsolatait az egyetemmel, a megyei és városi kulturális intézményekkel.
Az intézmény szervezzen több rendezvényt Pécsen kívül a megyében, fűzze
szorosabbá szakmai kapcsolatait a megyében élő művészekkel.
Lehetőség szerint fejlessze nemzetközi kapcsolatait.

C) A szociális intézmények vezetői feladatainak meghatározása az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 13/2005. (III. 10.) ESZGYB határozata szerint
-

-

-

-

Innovatív kezdeményezések, intézményfejlesztési tervek, azok kivitelezése.
Pályázatok, egyéb külső források bevonása az intézmény működtetésébe és
fejlesztésébe.
Az intézmény belső érdekeltségi rendszerének értékelése.
A fenntartó által meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés minősége, értékelése.
Intézményi szolgáltatások minősége (elégedettségi elemzés).
A megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció végrehajtásában való közreműködés, a kijelölt fejlesztési célok (74. oldal) végrehajtására tett intézkedések, kezdeményezések, ezek végrehajtása.
Az intézmény kezdeményezése, közreműködése az EU-s források elnyerésére irányuló programok kidolgozásában, az ehhez szükséges együttműködési
keretek kialakítása, együttműködő partnerek bevonása, projektgenerálás.
Szakmai ellenőrzések tapasztalatai (a vonatkozó jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés megvalósulása).
Az intézmény éves költségvetési paramétereinek betartása (költségvetési fegyelem).
Az intézmény és környezetének rendezettsége.
Az intézményvezető részvétele a “Kastélypark” Módszertani Otthon munkájában, megyei módszertani feladatok segítése.
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D) A gyermekvédelmi intézmény vezetői feladatainak meghatározása az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 13/2005. (III. 10.)
ESZGYB határozata szerint
-

-

Innovatív kezdeményezések, intézményfejlesztési tervek, azok kivitelezése.
Pályázatok, egyéb külső források bevonása az intézmény működtetésébe és
fejlesztésébe.
Az intézmény belső érdekeltségi rendszerének értékelése.
A fenntartó által meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés minősége, értékelése.
Intézményi szolgáltatások minősége (elégedettségi elemzés).
Szakmai ellenőrzések tapasztalatai.
Fórum szervezése az iskolai gyermekvédelmi felelősöknek, szülői munkaközösség vezetőinek.

E) Az egészségügyi intézmények vezetői feladatainak meghatározása az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 14/2005. (III. 10.)
ESZGYB határozata szerint
-

-

-

-

-

-

A hatályos egészségügyi és más jogi normáknak megfelelő magas szintű
szakmai intézményműködtetés, intézményi menedzselés megvalósítása.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás “kiszámíthatatlansága”, tervezhetetlensége ellenére is a működőképesség biztosítása, az
adósságállomány kezelhető mértékének fenntartása.
Az egészségpolitikai folyamatok változásához igazodó korszerű intézménystruktúra (ágyszám és járóbeteg óraszám), valamint gazdasági – műszaki - ellátó rendszer kialakítása, fenntartása.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centruma, Pécs M. Jogú Város
Önkormányzata által működtetett egészségügyi intézményrendszer, valamint
a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott kórházak között létrejött
„Együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása.
Baranya Megyei Kórháznál „A” épület rekonstrukciós munkálatainak figyelemmel kisérése, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórháznál az elnyert HEFOP
pályázat keretében a 80 ágyas Rehabilitációs központ kialakítására megkezdődött pályázat bonyolítása.
Pályázati lehetőségek igénybevételével külső források bevonása, elsősorban
a gép-műszer ellátottság javítása érdekében.
A Regionális Egészségi Tanács munkájának segítése , a régió/ megye egészségügyi fejlesztési tervének elkészítésében való aktív szaktanácsadói tevékenység segítése.
Fenntartóval való együttműködés, kapcsolattartás, “együttgondolkodás”.
Hatékony létszám- és bérgazdálkodás.
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F) A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője feladatainak meghatározása a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 6/2005.
(III. 3.) KtGB határozata szerint
-

-

-

-

Az Önkormányzat értékesítésre kijelölt, valamint az intézmény hasznosításában lévő vagyon tekintetében az intézményi feladatok mellett szükség szerinti
szakmai segítségnyújtás és tanácsadás.
A Baranya Megyei Illetékhivatal működési feltételeinek biztosítása és végrehajtása során ez évben szükséges technikai beszerzések végrehajtása az ehhez kapcsolódó intézkedések megtétele. A működés feltételeinek biztosítása
során szükséges együttműködés megvalósítása.
A Baranya Megyei Alkotótelepek Kht., a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda, valamint az OVSZ által használt ingatlanok tekintetében a
működési feltételek biztosítása, és az eredményes gazdálkodás elérése.
Az intézmény tevékenységében működtetett ISO 9001 minőségügyi rendszer
fenntartó auditjának megfelelő előkészítése és eredményes végrehajtása.
Az intézmény 2005. évi költségvetésében megfogalmazott előirányzatokkal
való tervszerű gazdálkodás biztosítása.
A feladatokhoz kapcsolódó határidők betartása, a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások határidőben történő biztosítása.

Pécs, 2005. március 17.

4. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetének
2004. évi munkájáról
Egyesületünknél 2004. év végén megtörtént az alapszabályban rögzített – 4 évenként esedékes - tisztújító közgyűlés, úgy a megyében mint az országos szervezetnél.
Ennek kapcsán Baranya megyében ismételten megválasztásra került Horváth
Lászlóné korábbi megyei elnök, valamint Szeberényi György elnök helyettes. Az elnökség tagjai között több vidéki városban tevékenykedő munkatársunk is helyet kapott.
Az országos elnökségben olyan változás történt, hogy dr. Szabó Iván egészségi állapotára való tekintettel nem vállalta az újabb megbízatást, helyette dr. Kara Pált, a
Belügy Minisztérium volt államtitkárát választotta meg a küldött gyűlés országos elnökké. Az országos elnökség munkájában ismételten részt vesz, mint elnökségi tag
Horváth Lászlóné, a 3 főből álló felügyelő bizottság tagjaként már a harmadik ciklusban kapott megbízást Szeberényi György.
A fent leírtak ismertetését azért tartottuk indokoltnak, hogy ezzel érzékeltessük a Baranya megyei szervezet munkáját és az itt tevékenykedő munkatársak országos szintű elismerését.
A 2004. októberében megküldött beszámolóban adtunk tájékoztatást szervezetünk 4
éves munkájáról. Úgy ítéljük meg, hogy az említett beszámoló tartalmazta az elmúlt
évben végzett munkánkat és így röviden térnénk ki az elmúlt év tevékenységére.
Szervezeti életünkben olyan változásra került sor, hogy Siklós városában alakult egy
új civil szervezet, akik kérték együttműködésünket a fogyasztóvédelem területére. A
megkeresést örömmel fogadtuk, mert minden olyan szervezetnek, önkormányzatnak,
akik a fogyasztóvédelem területén kívánnak tevékenykedni, szívesen adunk szakmai
támogatást és segítséget. Ennek kapcsán már konkrét előadásra is sor került és
kapcsolatunk élővé vált. Az említetteken felül több városban van olyan munkatársunk
– egyesületi tagunk - akiket bármilyen feladat elvégzésére igénybe tudunk venni.
Több alkalommal volt az elmúlt év folyamán is tájékozódó jellegű felmérés, melyben
közreműködő vidéki kollegáink nyújtottak olyan információt, hogy egy-egy téma
elemzésénél nemcsak a megye székhelyen tapasztaltak, hanem a megyét átfedő
információk is helyet kaptak.
Egyesületünk fontos célkitűzése a tudatos fogyasztói magatartáshoz való hozzájárulás. Ennek egyik eszköze a 2004. november 11-én útjára indult és minden hónap
második csütörtökén 32 oldalon megjelenő színes, hirdetés mentes havi lap, a KOSÁR Magazin, arra vállalkozik, hogy piaci érdektől és befolyástól mentesen, csak a
fogyasztók érdekeit szem előtt tartva nyújtson tájékoztatást az olvasók számára.
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A lap modern, magazinos arculatához jól követhető struktúra párosul. A Panaszkönyvben az OFE jogi és tanácsadási vezetője válaszol a panaszosok leveleire, valamint itt kapnak helyet a békéltető testületi döntések is. A Piactér rovatban ártesztek
és élelmiszer piaci körkép várja az olvasókat.
A sikeres nemzetközi példákat szem előtt tartva törekednek arra, hogy a hazai lappiacon elnyerik a fogyasztók bizalmát. Ugyancsak erőssége a lapnak, hogy nemzetközileg tesztelt termékekről is minden számban nyújt tájékoztatást. A hazai piacon
megjelenő termékek tesztje közül említésre méltó például a szaloncukor, a laptop,
mobil telefonok stb. de az egyik számban a gyógyteákról írt cikk tanúskodik arról,
hogy nem minden gyógytea szolgálja a fogyasztók egészségét.
Az említett újsággal kapcsolatban felmerült kérdésekre egyesületünk megfelelő információval szolgál.
Az egyesület továbbra is igen fontos feladatának tartja a hozzánk forduló panaszosok, fogyasztók ügyeinek rendezésében való konkrét közreműködést, illetve tanácsadást. A beszámolási időszakban több mint ezer megkeresés érkezett irodánkhoz a
megye székhelyről és a megye több településéről.
Változatlanul a telefonon történt megkeresések száma a legmagasabb, de erőteljesen növekedett a személyes megkeresések aránya is, ami azzal magyarázható,
hogy több olyan panasz volt, melynek intézéséhez szükséges volt a fogyasztónál
rendelkezésre álló dokumentációk áttanulmányozása (számla, használati kezelési
utasítás, jótállási jegy, szerződés stb.) Ennek a kérésnek szívesen tettek eleget a
hozzánk fordulók, mert csak ezek birtokában sikerült intézkedést tennünk, vagy tanácsot adni, vagy a fogyasztó jelenlétében általunk megfogalmazott beadványt átadni. A telefonon történt bejelentéseknél a témától függően kérjük, hogy adjon lehetőséget panaszával kapcsolatos tájékoztatás megadására úgy, hogy telefonon vissza
tudjuk hívni és szakszerű, megfelelő információval szolgáljunk.
Elmondható, hogy csökkent viszont az írásban küldött panaszok száma, melynek
okát abban látjuk, hogy az elterjedt mobil telefonok használata váltotta fel az írásos
megkereséseket.
A panaszosok, tanácskérések szakmai megoszlásánál komoly mértékben változott a
helyzet, mivel a korábbi években jelentős volt a kereskedelemre vonatkozó bejelentések száma, míg a beszámolási időszakban a közüzemi szolgáltatókra vonatkozó
megkeresések, panaszok száma nagy mértékben növekedett. Ennek egyik okát többek között abban látjuk, hogy a lakosság nagyon érzékeny az utóbbi időben
megnövekedett közüzemi szolgáltatási díjakra, felmérésünk szerint egy közepes háztartásban a havi jövedelem mintegy 30-35 %-át teszi ki a közüzemi díjak fizetése.
Tapasztalható, hogy egy-egy árváltozást követően vagy a szolgáltató számláiban
bekövetkezett változás maga után vonja a panaszok számának növekedését. Itt említést kell tenni arról is, hogy nehezen fogadják el a fogyasztók azt a tényt, hogy a
bekötési és mellékvíz mérők közötti különbözet fizetési kötelezettséget von maga
után. Úgy ítélték meg ha a lakásukba felszereltetik a hitelesített, szakszerűségi vizsgálattal ellátott mellékvízmérőt, akkor az általuk elfogyasztott és mérő által mért víz
díj kifizetésével teljesítették a szolgáltató felé a kötelezettségüket. A vízgazdálkodás-
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ról szóló kormány rendelet számlázási alapjául a bekötési vízmérőt határozza meg,
így a szolgáltató a két mérők közötti különbözetet jogosan terheli a fogyasztók felé.
A közüzemi szolgáltatók által kibocsátott számláknál több esetben fordul elő, hogy
annak tartalmi részei nehezen értelmezhetők - itt gondolunk különösen a gázszámlákra - és a számlán szereplő tételek azonosítása okoz komoly gondot. E tekintetben
nyújtottunk segítséget a gáz számlák értelmezésére abban, hogy felkerestük a szolgáltatót, kértük, hogy a számla mellé küldött hírlevélben képekkel illusztrálva írja le,
hogyan tud a fogyasztó a számlában szereplő tételek azonosításához segítséget
kapni. A közüzemi tárgyú panaszok között fontos helyet foglalnak el a számlázással
kapcsolatos problémák. Leggyakoribbak azok az esetek, melyek a szabálytalan vételezéssel függnek össze. A vita tárgyát gyakran az képezi,
hogy ki felelős a mulasztásért. Gyakori probléma, hogy az újonnan vásárolt ingatlanon fedeznek fel szabálytalanságot a szolgáltató emberei. Ilyenkor az új tulajdonost
terheli a felelősség, holott lehet, hogy nem ő volt a hibás. Javasoljuk ezért mindenkinek, hogy mielőtt az újonnan vásárolt ingatlanába beköltözik, vizsgáltassa át a mérőórákat a szolgáltatókkal.
A panaszok számánál jelentős arányt képviselnek a szavatosság, jótállás, minőség
fogalmakkal kapcsolatos fogyasztói megkeresések. Gyakran olyan panasszal fordulnak hozzánk, hogy egyes alkalmakkor az üzlet által átadott blokkon szereplő számok
olvashatatlanok, olyan halványak, hogy szinte azonosíthatatlan és így a minőségi
kifogás intézésében ez komoly hátrányt jelent. Mint már arról korábban beszámoltunk változott a jótállás és szavatosság jogszabálya, az új rendelkezéssel úgy ítéli
meg a vásárló, hogy hátránya keletkezett, amit nehezen tud elfogadni. (A bizonyítási
kényszer, és a minőség vizsgálati díj megfizettetése, szakvélemény elfogása nem
kötelező.) Ugyancsak több panasz érkezik, hogy az egyes termékek előtt kihelyezett
ár nem azonos a pénztárnál fizetettel, utóbbi magasabb és így joggal becsapottnak
érzik magukat. Itt nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi törvényben
rögzítettekre, mely szerint kettős ár esetén a fogyasztóval csak az alacsonyabb ár
fizettethető.
Az elmúlt évben hatályba lépett társasházi törvényben foglaltak is képeztek több panasz tárgyát, mivel olyan kötelezettségeket ír elő, mint például a szervezeti működési
szabályzat megszerkesztése, Földhivatalhoz történő benyújtása, a közös képviselők
szakképezettséghez való kötöttsége.
Több esetben elégedetlenek a fogyasztók az ügyfélszolgálati irodák számának csökkentésével és, hogy a nyitvatartási idő nem alkalmazkodik kellően a fogyasztók munkaidejéhez. Gyakran panaszkodnak az ott dolgozó munkatársak magatartására is.
Növekvő számban jelentkeznek panaszosok a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos
ügyekben.
A panaszok többsége abból adódik, hogy a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást a meglehetősen bonyolult ügyletek megkötése előtt, sokan nem olvassák el
a szerződéseket, tájékoztatókat aláírás előtt (erre gyakran nincs is idő). Különös
hangsúllyal kell felhívni a figyelmet a szerződés aláírása előtti alapos tájékozódás
fontosságára, mert az aláírt szerződések módosítása, megszüntetése csak nagy
veszteségek árán lehetséges.
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Az elmúlt évben több panaszos fordult hozzánk, hogy egyes árubemutatókon ajánlott
termékek megvásárlása után azt tapasztalják, hogy minőségük, használhatóságuk,
nem azonos a termék bemutatón elhangzottakkal. A gond abban jelentkezik, hogy a
fogyasztóval – a nélkül, hogy a fogyasztó azt gondosan elolvasnál, áttanulmányozná
– egy szerződést iratnak alá és a szerződéstől való el állás csak polgári peres úton
lehetséges, ami nagyon megnehezíti részben a minőségi kifogás érvényesítését, illetve a szerződés megszűnését. Nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet, hogy szerződés
aláírására csak akkor kerüljön sor, ha annak tartalmi része elfogadható és a fogyasztó számára is megfelelő feltételeket biztosít a szerződés esetleges felbontásához.
Kiemelt fontosságú az önkormányzatokkal ápolt kapcsolatunk. Ennek legfontosabb
részét a fogyasztóvédelmi törvény 45.§ (2) bekezdésében kapott jogosítvány jelenti,
mely szerint az árhatóság köteles a hatósági ár megállapítását, a hatósági ár mértékének kialakítását megelőzően a társadalmi szervezetek véleményét kikérni. Az önkormányzatok többsége eleget tesz törvényes kötelezettségének. Így pl. a pécsi és a
megyei önkormányzat minden esetben lehetővé teszi egyesületünk képviselőjének a
témát tárgyaló bizottsági ülésen való részvételt, véleményünket kikérik, gyakran figyelembe is veszik. A mohácsi önkormányzat az áremeléseket tárgyaló testületi ülésre szokta meghívni egyesületünket. A többi önkormányzat részére írásbeli véleményt
adtunk. Sajnos előfordul olyan eset is, hogy elmulasztják ezt a törvényi kötelezettséget. Ilyenkor jelezzük az érintett önkormányzat részére a hibát, amit természetesen
korrigálnak is. Azért fontos különös figyelmet fordítani a civil vélemény kikérésére,
mert e nélkül az árváltoztatás törvénytelen, megtámadható.
Az elmúlt évben is kértük az önkormányzatok közreműködését abban, hogy egy jogszabály megjelenést követően a helyi médiumokon keresztül adjunk tájékoztatást
úgy a fogyasztók, mint az érdekelt vállalkozói szférában tevékenykedők részére.
Ilyen volt például a javító, karbantartó szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változás. Úgy ítéltük meg, hogy a vállalkozók sincsenek tisztába azzal, hogy 20.000.- Ft.
feletti munka végzés esetén jótállási kötelezettség terheli őket, ennek elmulasztása
esetén nem a törvényben foglaltaknak megfelelően járnak el akaratukon kívül. A jövőben is szeretnénk élni ezzel a kezdeményezésünkkel és itt szeretnénk arra is tájékoztatást adni, hogy minden egyes megrendelés esetén írásos megállapodás készüljön, hogy az utólagos jogvita elkerülhető, illetve orvosolható legyen. Az írásos megrendelésre készítettünk egy biankó nyomtatványt, amit szívesen a fogyasztók rendelkezésére bocsátunk.
A közüzemi szolgáltatókkal való jó kapcsolatunknak köszönhető, hogy nagyon sok
panaszt tudunk közvetlenül intézni, mellyel a fogyasztóknak nagy segítséget nyújtunk. A közüzemi szolgáltatók is úgy ítélik meg, hogy számukra is hasznos a kapcsolat, mert az általunk felvetett panaszok kapcsán hívjuk fel a figyelmet az esetleges
belső mulasztásokra és így tudnak intézkedést tenni, hogy olyan jellegű panasz ne
merüljön fel a jövőben.
A fogyasztói tájékoztatás fontos eszköze a rendszeresen megtartott fórumok. Az
egyesület tagjai részére szinte minden hónapban különböző témákban tartottunk ismertető, tájékoztató eladást, melyre több esetben az érintett gazdálkodó szervezet
vezetőit is meghívtuk. Ez azért is hasznos, mert a fórumon résztvevő fogyasztók által
felvetett problémákra, azonnal szakszerű választ kapnak. A fórumok témái közül kiragadnánk a nagy érdeklődést kiváltó betegjoggal kapcsolatos tájékoztató előadás,
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és az utóbbi időben megjelent jogszabályi változás fogyasztókra történő hatása. Az
elmúlt év folyamán nem csak tagjaink részére szervezett fórumokon vettünk részt,
hanem több nyugdíjak klub rendezvényein, illetve több városban szervezett fogyasztóvédelmi témával kapcsolatos rendezvényen.
Szót kell ejteni a minden évben megrendezésre kerülő Fogyasztók Világnapjáról,
illetve a Fogyasztók Hetének rendezvény sorozatáról. 1962-ben az USA akkori elnöke Kennedy hirdette meg a Fogyasztók Világnapját, melynek időpontját március 15ben határozta meg. Mivel március 15-e nagy nemzeti ünnepünk, ezért a fogyasztóvédelemmel foglalkozó hatóság és civil szervezet közösen Fogyasztók Hete rendezvény sorozatot tart. 1962-ben négy fogyasztói alapjog került meghatározásra, majd
az idő elteltével az Egyesület Nemzetek Szervezete Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmány (Consumer Protection Charter) többek között deklarálja „A kormányok fejlesszenek ki, szilárdítsanak meg, és tartsanak fenn erős fogyasztóvédelmi politikát”.
A négy alapjog ma már nyolc alapjogra egészült ki, melyek a következők:
-

az alapvető szükséglethez
a biztonsághoz
a tájékoztatáshoz
a választáshoz
a képviselethez
a kártérítéshez
a fogyasztók oktatásához
az egészséges környezethez

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel az elmúlt évekhez hasonlóan közösen tartottunk rendezvény sorozatot.
Rövid tájékoztatást szeretnénk adni a Békéltető Testületben kifejtett tevékenységünkről. Már 2004. év végén tettük meg az előkészületet a 2005. március havában
esedékes Békéltető Testületi elnök, elnök helyettes és tagok újra választása ügyében. A fogyasztóvédelmi törvény ide vonatkozó rendelkezése alapján a testületi elnököt és tagokat 3 évenként kell választani. A megnövekedett ügyszámok is tanúsítják, hogy a Békéltető Testület nagyon fontos szerepet tölt be a fogyasztói jog érvényesítése területén.
A hozzánk érkezett fogyasztói panaszok minél hatékonyabb intézésének elengedhetetlen feltétele a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel közösen végzett munkánk.
A Felügyelőség és az Egyesület között írásos együttműködési megállapodás van
érvényben, melynek egyik fontos része a kölcsönös tájékoztatás, egymás munkájának segítése. Ez utóbbi abban is megnyilvánul, hogy ha egy fogyasztó olyan jelzéssel él felénk, mely hatósági intézkedést igényel, akkor az üggyel megkeressük a Felügyelőséget, kivizsgálják a panaszos által elmondottakat, szükség esetén megfelelő
szankció alkalmazására is sor kerül. A tett intézkedésükről minden alkalommal Egyesületünk tájékoztatást kap.
Nehéz röviden ismertetni azt a sokrétű munkát, amit a fogyasztóvédelem területén
végez az egyesület. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület az elmúlt év folyamán több témában kérte közreműködésünket, felmérés útján, mely a fogyasztók szé-
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les rétegének bevonásával történt meg. Egy-egy téma lezárása után tanulmány készült és az illetékes minisztériumok, hatóságok felé jeleztük a fogyasztói véleményeket az adott témákban.
Az elkövetkezendő időszakban is nagyon fontos célkitűzés a fogyasztókkal való minél szélesebb kapcsolat kialakítás, a tudatos fogyasztói magatartáshoz való hozzájárulás és segítség nyújtás a jog érvényesítés területén.
Ugyancsak feladatunk az önkormányzatokkal való kapcsolat erősítése, támogatást
adni a fogyasztó védelem hatékony érvényesítéséhez.
Szeretnénk bekapcsolódni a nemzeti alaptantervbe foglalt fogyasztóvédelmi oktatásba, mely az általános iskolák felső osztályba járó tanulói részére nyújtana ismeretet.
2005. évben is szívesen vesz részt szervezetünk lakossági fórumokon, ahol tájékoztató előadás keretében nyújtunk segítséget a hatályos jogszabályi ismeretek minél
szélesebb körben való tudatosításához.
Pécs, 2005. március 8.

Horváth Lászlóné
megyei elnök

5. számú melléklet
Úti jelentés
az AVEC Közgyűléséről és kapcsolódó szakmai programjairól
Úbeda (Spanyolország, 2005. február 25-26.)
Résztvevők: Tasnádi Péter, Póla Gábor
A két napos szakmai találkozó első napján az AVEC Egyesület 2005. évre vonatkozó
meghatározó programjait, projektjeit, azok előrehaladásait tekintették át a résztvevők.
Ezek közül Baranya megye két területen közvetlenül is érintett, érdekelt.
1. INTERREG III/C Qualicity projekt
A Bizottság a projektet befogadta, de annak részleteit, pénzügyi kondícióit illetően
még folyamatban van az egyeztetés a Bizottsággal. Az Anderlecht vezetésével előkészített és megvalósítandó projektben Baranya megye is partnerként vesz részt.
A pályázat beadásakor, a projekt 3 éves időszakára Baranyának 28.005 euro, természetbeni önrésze mellett 84.015 euro EU támogatás került beállításra.
A projekt fő célja, tartalma, hogy a kulturális/történelmi örökség térségi kezelésének, hasznosításának, fejlesztési programjainak minőségi, minősített irányítását
segítse elő, egységes minősítési és minőségi rendszert és ennek megvalósulását
igazoló "védjegyet" dolgozzon ki. Hosszabb címe ezért kifejező: „Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért”
A projekt így egyrészt az AVEC nemzetközi koordinációs tevékenységének, a menedzsment működésének fejlesztését hivatott segíteni, ezzel párhuzamosan pedig
valamennyi résztvevő partner örökségi, kulturális menedzsmentjének fejlesztéséhez
járul hozzá a minőségelvű vezetés egységes módszertanának kidolgozása révén.
2. Egyesületi projekt és forrástervező találkozó előkészítése
Az AVEC Egyesület ez év júniusára tervezett szakmai programjának előkészítésén,
szakmai szervezésén Baranya a francia Pézénas térséggel és Anderlechtel közösen
dolgozik. A program az AVEC új magyar tagvárosában, Esztergomban kerül majd lebonyolításra.
A szakmai találkozó, tervezési fórum célja, tartalma:
1. Pályázati térkép és forrástérkép készítése: európai kulturális művészeti turisztikai pályázati lehetőségekről átfogó információs rendszer kialakítása, ami segíti
az Egyesület forrásszerző, forráskoordinációs tevékenységének fejlesztését, a
stratégiai döntések előkészítését, de az éves programozást is. => Az AVEC fejlesztési tervének elkészítése a 2007-2013-as tervezési időszakra
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2. Kompetenciák fejlesztése: Az európai uniós pályázatokban, projekttervezésekben érintett, azzal foglalkozó kollégáink részére a projektmenedzsment, a projektfejlesztés, a források hatékony és szabályszerű felhasználása terén meghatározó
kompetenciák megszerzésének elősegítése… szakterületeken jártas előadók
részvételével.
Az ubedai program második napján zajlott az Egyesület közgyűlése, melyen a tagok
elfogadták a 2004-es évről készült szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a
2005. évi programtervet és pénzügyi tervet.
Az Egyesület új tagokkal, Esztergom révén új magyar taggal is gyarapodott. Emellett
az olasz Raguza, a spanyol Baeza, valamint a bulgáriai Sliven csatlakozását fogadta
el a közgyűlés.
Baranya kandidált és beválasztásra került a szervezett operatív irányítását ellátó
Adminisztratív Tanácsba, valamint a 9 tagú büro-ba, ahol Olomouc-al együttműködésben a titkári szerepkört vállalta fel.
Pécs, 2005. március 4.
Készítette: Póla Gábor
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II.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 22 § (1)
bekezdése értelmében a képviselőtestület határozza meg bizottsági szervezetét és
választja meg bizottságait. A megválasztott bizottságok – feladatkörükben – előkészítik
a képviselőtestület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
A bizottságok összetételére vonatkozóan a 24. § (1) bekezdése tartalmaz további
rendelkezéseket, mely szerint a bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a
képviselők közül kell választani.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. február 17-i ülésén döntött a
bizottsági struktúra átalakításáról, megválasztotta az állandó bizottságok elnökeit,
tagjait és a közgyűlés tanácsnokait.
Az 5/2005. (II.17.) Kgy. határozat az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság képviselő tagjának számát 8 főben, külső tagjainak számát 7 főben határozta
meg.
Dr. Habjánecz Tibor, szociális tanácsnok, aki korábban a Szociális, Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke volt, kiemelkedő szakmai munkát végzett a
bizottságban, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés válassza meg az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjává.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tisztség betöltéséről a határozati javaslat
szerint hozzon döntést.
III.

HATÁROZATI JAVASLAT:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság képviselő tagjainak számát 9 főben határozza meg. Dr.
Habjánecz Tibor szociális tanácsnokot az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tagjává választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. február 28.

dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 654-4/2005.
KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. március 24-i ülésére
Tárgy: Bizottsági tag választása
Tisztelt Közgyűlés!
Varga Tamás a Költségvetési és Gazdasági Bizottság külső tagja írásban
bejelentette külső bizottsági tagságáról való lemondását 2005. március 24-i hatállyal,
ezért a helyére új tagot kell választania a testületnek. A bejelentés az előterjesztés
elkészítése után érkezett, ezért indokolt a kiegészítő előterjesztés és a módosított
határozati javaslat megalkotása.
Az új jelölt személyéről megtörtént az egyeztetés. Javaslom, hogy a lemondás
folytán megüresedett helyre Siklósi Lászlóné asszonyt válassza meg a testület.
MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság képviselő tagjainak számát 9 főben határozza meg.
Dr. Habjánecz Tibor szociális tanácsnokot az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság tagjává választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési és Gazdasági
Bizottság külső tagjának – a megbízatásáról lemondott Varga Tamás helyére
– Siklósi Lászlónét választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. március 16.

dr. Kékes Ferenc

biztag_kelo_m1 (1620x1418x24b jpeg)

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 693/2005.

MELLÉKLETEK:1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács összetételének, működésének
módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:Dr. Farkas Anett, a Humánszolgáltatási Iroda tanácsosa

MEGTÁRGYALTA:

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. február 24.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. február 25.

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
Előzmények:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2003. (IV.17.) Kgy. határozatával döntött a
Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács (továbbiakban: Tanács) megalakításáról, mely
2003. július 2-án tartotta alakuló ülését. A Tanács azon szervezetek, intézmények
együttműködési fóruma, melyek hatáskörüket és feladataikat tekintve segítik a cigányság
életkörülményeinek javítását, kultúrájuk, hagyományaik ápolását, megőrzését.
A Tanács 32 taggal jött létre, később néhány szervezet, intézmény csatlakozott hozzá, így
jelenleg 37 taggal működik. Célja a folyamatos konzultáció, párbeszéd előmozdítása,
biztosítása a roma és nem roma lakosság között. Feladatai között szakmai tanácskozások
szervezése, állásfoglalások, ajánlások elkészítése, koncepciók kidolgozása szerepel.
Megalakulását követően 5 Munkabizottságot hozott létre a Tanács az alábbi területeken:
foglalkoztatás, oktatás – kultúra, szociális ellátás – egészségügy, területfejlesztés – informatika,
európai uniós felkészítés.
A Tanács rendszeresen, általában 2-4 havonta ülésezett, a Munkabizottságok azonban nem
kezdték meg az érdemi munkát, kivéve a Szociális és Egészségügyi Munkabizottságot. Bár a
Tanács elnöke többször kezdeményezte a tényleges tevékenység megkezdését, előrelépés
nem történt. Idővel a Tanács munkája is kezdett megakadni, tekintettel arra, hogy a tagság egy
része nem vett részt az üléseken, valamint a megkeresésekre sem reagált. Ez viszont
akadályozta az előrelépést, illetve adott esetben a határozatképességet. Megjegyzendő, hogy
van a Tanácsnak egy aktív magja, mely rendszeresen részt vesz az üléseken, javaslatokkal,
ötletekkel segíti elő az eredményességet. Ennek egyik jeles példája, hogy a Tanács 2004-ben
folyamatosan nyomon követte az un. „Nemzetközi Roma Évtized 2005-2015.” program
előkészületeit, több fórum szerveződött e témában. A nemzetközi program idén indult útjára,
2005. február 2-án Bulgáriában tartották azt a nyitó konferenciát, melyen a programban
résztvevő államok kormányfői is megjelentek. A Tanács törekvése, hogy 2005-ben a
nemzetközi roma évtizedre, mint a roma civil önszerveződés programjára fókuszáljon. A
program 4 prioritást jelöl meg: oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, melyeken belül
cselekvési terveket készítenek az egyes államok.
Annak érdekében, hogy a Cigány Integrációs Tanács betöltse funkcióját, javaslatot teszek
összetételének, működésének módosítására. Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján továbbra is a
Tanács tagjai maradnak az alábbi szervezetek képviselői:
-

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
BMÖ Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága
BMÖ Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
BMÖ Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási
Bizottsága
BMÖ Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége
Fact Intézet
Khetanipe Egyesület
PTE-FEEFI
Baranya Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Vámosi Gyula szakértő
Dél-Dunántúli Romák Szervezete
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium
Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet
PTE Egészségügyi Főiskolai Kar
Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete
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-

„Collegium Martineum” Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Esélyek Háza
Baranya Megyei Munkaügyi Központ.

Az alábbi szervezetek, intézmények tagsága megszűnik, de képviselőik továbbra is állandó
meghívottjai lesznek a Tanács ülésének, ahol kifejthetik véleményüket, javaslatokat tehetnek:
-

Alsószentmárton polgármestere
Kölked polgámestere
Versend polgármestere
Gilvánfa polgármestere
Gödre polgármestere
Kistamási polgármestere
Peterd polgármestere
Piskó polgármestere
Gyurgyovics Ibolya képviselő asszony
Hegedűs Csilla szakértő
Lungo Drom Baranya Megyei Szervezete
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
PTE-BTK Romológia Tanszék
PTE BTK Szociális Munka Tanszéke
Pécsi Roma Egyesület.

Megszűnnek a Tanács Munkabizottságai is, helyette egy-egy területhez, feladathoz
kapcsolódóan a Tanács valamely tagját bízza meg a téma koordinálásával.
Fenti változások indokolttá teszik a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását is, melyre a Tanács következő ülésén kerül sor.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács hatékonyan
működő munkaszervezetté alakítását támogatni szíveskedjen!

III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Cigány Integrációs
Tanács összetételének, működésének melléklet szerinti módosításával és felhatalmazza
alelnökét a Tanács munkájának további irányítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2005. május 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2005. február 22.

Tasnádi Péter

Melléklet
A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács tagjai maradnak az alábbi szervezetek
képviselői:
-

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
BMÖ Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága
BMÖ Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
BMÖ Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási
Bizottsága
BMÖ Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége
Fact Intézet
Khetanipe Egyesület
PTE-FEEFI
Baranya Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Vámosi Gyula szakértő
Dél-Dunántúli Romák Szervezete
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium
Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet
PTE Egészségügyi Főiskolai Kar
Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete
„Collegium Martineum” Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Esélyek Háza
Baranya Megyei Munkaügyi Központ.

Az alábbi szervezetek, intézmények tagsága megszűnik, de képviselőik továbbra is állandó
meghívottjai lesznek a Tanács ülésének, ahol kifejthetik véleményüket, javaslatokat
tehetnek:
-

Alsószentmárton polgármestere
Kölked polgámestere
Versend polgármestere
Gilvánfa polgármestere
Gödre polgármestere
Kistamási polgármestere
Peterd polgármestere
Piskó polgármestere
Gyurgyovics Ibolya képviselő asszony
Hegedűs Csilla szakértő
Lungo Drom Baranya Megyei Szervezete
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
PTE-BTK Romológia Tanszék
PTE BTK Szociális Munka Tanszéke
Pécsi Roma Egyesület.

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 832/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Levéltár alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jogtanácsos
Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 7.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. március 7.

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
A magyarországi szénbányászat szerkezetének kényszerű átalakulását, restrikcióját
követően az érintett területeken hosszú idő óta felhalmozódott iratanyagok,
dokumentumok kezelése napi problémákat okoz.
A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság Pécs, az Észak-Dunántúli
Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság, Veszprém, és a Borsodi Bányavagyonhasznosító Részvénytársaság, Miskolc bányászati irattáraiban őrzött kezelendő
iratmennyiség összességében 7.604 irattári folyóméter (továbbiakban: ifm), amelyből a
Mecseki BVH Rt-nél 2.749 ifm-t őriztek. Fontos, hogy a Mecseki Bányavagyonhasznosító Részvénytársaság által kezelt Mecseki Szénbányák korábbi 20 ezer
dolgozójára vonatkozó bér- és munkaügyi adatszolgáltatás helyben és személyesen is
elérhető legyen, amely a dolgozók és családjaik számára érzelmi kérdés is.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága
34/2004.(VIII.12.) ÜIB határozata 2. pontjában felkért arra, hogy a Mecseki
Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság irattárának kezeléséről szóló tájékoztatást
terjesszem a közgyűlés elé. A Baranya Megyei Önkormányzat a 119/2004. (IX.16.) Kgy.
határozatban egyetértett a Részvénytársaság irattára kezelésének átvételével és az
elnöki tájékoztatót tudomásul vette.
Az ajánlati felhívás szerint a tevékenység megkezdésének időpontja 2004. október 26a, a befejezés 2043. június 30. A befejezés időpontja is azt jelzi, hogy hosszú távú és
magas szakmai színvonalat igénylő megőrzési, iratkezelési és adatszolgáltatási
feladatról kellett döntenie az érintett bizottságoknak és a Tisztelt Közgyűlésnek.
A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtal (a továbbiakban SZÉSZEK) folytatott
tárgyalások során - figyelembe véve az iratanyag helyben történő megőrzésének
igényét és az érintettek számára a helyben történő adatszolgáltatás lehetőségét – az a
megoldás született, hogy a Mecseki BVH Rt-nél őrzött 2.749 ifm dokumentum kezelését
a megyei önkormányzat a Baranya Megyei Levéltár tevékenységi körébe utalja. A
tevékenység a levéltár szakmai felügyelete mellett megnyugtatóan és hosszú távon
biztosítható három fő további alkalmazásával, a Mecseki BVH RT. Dobó utcai
épületében. A SZÉSZEK-kel való megállapodás véglegesítése folyamatban van, a
feltételek kimunkálásán a hivatal, valamint a levéltár munkatársai jelenleg is dolgoznak.
Az új tevékenységre tekintettel módosítani kell a Baranya Megyei Levéltár utoljára
1998-ban módosított alapító okiratát, amelyben egyúttal szükséges átvezetni az azóta
történt jogszabályi változásokból eredő módosításokat, fel kell tüntetni az intézmény
telephelyeit, - így a Dobó István utcait is -, valamint jelezni kell munkaügyi
dokumentáció levéltári őrzését, feldolgozását és az abból történő adatszolgáltatási
tevékenységet is.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Levéltár alapító okiratát a
melléklet szerint hagyja jóvá.
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III.
Határozati javaslat:
1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Levéltár alapító okiratát
a telephelyek megjelölésével, valamint új szakfeladat számmal kiegészíti és a melléklet
szerint módosított alapító okiratot jóváhagyja, egyúttal az intézmény 141/1998. (VI. 29.)
Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az
alapító okirat módosítása értelmében, szükség szerint gondoskodjon az intézmény
szabályzatainak módosításáról.
Határidő:
2005. május 15.
Felelős:
dr. Ódor Imre,az intézmény igazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az
alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2005. március 7.
Tasnádi Péter
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Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény neve:

Baranya Megyei Levéltár

Az intézmény székhelye:

Pécs, Király u. 11.

Működési területe:

Baranya megye

Az intézmény telephelye:

Pécs, Rét u. 9.
Pécs, Nyírfa u. 3.
Pécs, Dobó István u. 89.

Az intézmény alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1950.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

Az intézmény felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
A fenntartó székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önálló gazdálkodású költségvetési szerv

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Pályázat útján a Baranya Megyei
Közgyűlése határozott időre nevezi ki

Önkormányzat

Szakágazat: 925100
Alaptevékenysége (szakfeladatai)
92331-4

Levéltári tevékenység
− Kizárólagos joggal átveszi és megőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek
nem selejtezhető köziratait.
− jogszabály alapján átveszi, illetőleg gyűjti, valamint ingyenes letétként
megőrzi a maradandó értékű magániratot,
− az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli,
biztonságosan megőrzi, és az őrizetben lévő anyagot - annak szükség szerinti
átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést
biztosító segédletek készítése és közzététele útján - feldolgozza, s az anyag
használatát lehetővé teszi, az őrizetben lévő levéltári anyagról hiteles másolatot
vagy tartalmi kivonatot ad ki,
− a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi a közfeladatot ellátó szervek,
valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági
társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét, megrongált, vagy
pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és a restaurálásáról
gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári anyagáról biztonsági
másolatot készít, vagy készíttet, és annak egy példányát - ha jogszabály másként
nem rendelkezik - a Magyar Országos Levéltár biztonsági filmtárának átadja,
− levéltári és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és
a levéltári anyag felhasználásának elősegítése céljából, s közzé teszi a kutatás
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eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az
általa őrzött iratanyag publikálásban,
− a levéltári anyag oktatási, illetőleg közművelődési célú felhasználását, valamint a
levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és egyéb módon elősegíti,
− a maradandó értékű magániratok kiválogatására, szakszerű kezelésére
vonatkozóan szaktanácsadás, a maradandó értékű magániratok védetté
nyilvánításában közreműködés
22111-5

Könyv- és zeneműkiadás
A levéltári tevékenységek keretében végzett tudományos kutatások eredményeinek
közzététele, könyvek, füzetek szerkesztésével, lektorálásával, fordításával
kapcsolatos kiadói tevékenység.

93093-2

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
-

A Mecseki Szénbányák munkaügyi dokumentációjának megőrzése.
A munkaügyi iratok feldolgozása, kezelése és azokból történő
adatszolgáltatás.

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: A vállalkozási tevékenység mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Baranya
Megyei
Önkormányzat
vagyonáról
és
vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy.
rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába
adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.
A vagyon felett rendelkező:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel
a Baranya Megyei Önkormányzat.

Pécs, 2005. március 24.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a módosított alapító okiratot a …/2005.
(III.24.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 777/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Stangné Balázs Éva vezető főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. március 2.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. március 2.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 144/2004.(XI. 18.) Kgy. határozatával
döntött - 2005. január 1-i hatállyal - az Esélyek Házának a Baranya Megyei Önkormányzat
keretében történő működtetésről. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzata szerint feladatmegosztás alapján a Baranya Megyei
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el a működtetéssel járó egyes
feladatokat, ezért szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása, annak a 85328-8
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladattal történő kiegészítése.
A költségvetési szervek 2005. évi részletes költségvetési előirányzatának összeállítására
szolgáló Pénzügyminisztériumi Tájékoztató alapján szükséges módosítani, illetve
pontosítani egyes szakfeladatokat, azok megnevezését.

Törölt:

Törölt:

A fentieknek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
alapító okiratának módosítása, kiegészítése az ellátott feladatoknak, illetve a jogszabályi
követelményeknek való megfelelést biztosítják.
III.
Határozati javaslat:
1.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát a melléklet szerint módosítja és a
139/2004. (XI. 18.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
Formázott: Behúzás: Első
sor: 26,95 pt, Térköz Előtte:
6 pt

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete vezetőjét, hogy az alapító okirat
módosításával kapcsolatosan gondoskodjon az intézmény szabályzatainak
módosításáról.
Formázott: Betűtípus: 11,5 pt

Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Stráhl Ferenc, hivatalvezető
3.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az
alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának küldje meg.

Formázott: Behúzás: Első
sor: 26,95 pt, Térköz Előtte:
6 pt

Formázott: Betűtípus: 11,5 pt

Határidő: azonnal.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Formázott: Behúzás: Első
sor: 26,95 pt, Térköz Előtte:
6 pt

Pécs, március 2.
Dr. Kékes Ferenc
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Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Működési területe:

Baranya, Somogy, Veszprém megye

Az intézményt alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1984.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

Felügyeleti szerve:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A fenntartó székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben foglaltak szerint.

Szakágazat: 751415
Alaptevékenysége (szakfeladatai):
75115-3

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az önkormányzat hivatala működésével kapcsolatos szolgáltatások.
Ezen belül:
– gondoskodik irodai és egyéb készletbeszerzésekről (irodaszer, nyomtatvány, könyv,
folyóirat, közlöny, bútor, berendezés, felszerelés, stb.);
– üzemelteti az önkormányzat tulajdonában és az intézmény kezelésében lévő
gépkocsikat;
– házi nyomdájában elkészíti a közgyűlési anyagok és a hivatalban keletkező
iratanyagok sokszorosítását, nyomdai előállítását;
– biztosítja a testületi ülések és a bizottsági ülések zavartalan lebonyolítását
(teremrendezés, büfé, hangosítás, hangfelvétel);
– postázási, kézbesítői és ügyfél tájékoztatási feladatot végez;
– gondoskodik a hivatal munka- és tűzvédelmi szabályzatában az üzemeltetőre
vonatkozóan megfogalmazott feladatok végrehajtásáról.

55141-4

Üdültetés
Üdülők, hétvégi házak, táborok üzemeltetése, szálláshely szolgáltatás.
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70101-5

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Az intézmény használatába adott vagyon üzemeltetésével kapcsolatos gondnoki feladatok
ellátása:
– a közgyűlés és hivatalának működési feltételeinek biztosításához az intézmény
használatában lévő vagyon üzemeltetése;
– az üzemeltetéssel összefüggő feladatokon belül a rendeltetésszerű használat
biztosítása, valamint őrzése;
– az üzemeltetett vagyonnal kapcsolatos karbantartási feladatok ellátása, állagának
megóvása;
– az intézmény használatába adott vagyon számviteli és más jogszabályok előírása
szerinti nyilvántartása.

75147-2

Területi honvédelmi igazgatási tevékenység
A minősített időszakra felkészítést végző
tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások.

területi

85328-8

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Esélyek Háza működésével kapcsolatos szolgáltatás

92401-4

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

honvédelmi

igazgatási

szervek

Egyéb tevékenysége:
75179-1

Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Ellátja a Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása számviteli feladatait.

93093-2

Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás
Számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb számítástechnikai szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: A vállalkozási tevékenység mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.)
Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába
adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

A vagyon felett rendelkező:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.)
Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei
Önkormányzat.

Pécs, 2005. március 24.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági
Ellátó Szervezete módosított alapító okiratát a…./2005. (III. 24.) Kgy. határozatával elfogadta.

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 757/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2005. (…) Kgy. rendelete a
szociális szolgáltatásokról

ELŐTERJESZTŐ:

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda
vezető-tanácsosa

MEGTÁRGYALTA:

az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:

2005. március 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2005. március 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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Jogszabályi háttér:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzatok által rendeletben szabályozandó témaköröket. A helyi rendeletben
szabályozni kell:
• az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
• az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját,
• azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül
ellátást nyújtani,
• azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás,
• az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait,
• a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit
és módjait,
• az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő
megállapodással összefüggő kérdéseket.
A rendelet – tervezet igazodik az Szt. legutóbbi módosításával (2004. évi CXXXVI.
tv.) hatályba lépett új fogalomrendszerhez, megjeleníti a megyei önkormányzat által
biztosított szociális szolgáltatások aktuális formáit, s a helyi viszonyok szerint
szabályozza a jogszabály által előírt témaköröket.
Az ellátások igénybevételével kapcsolatos, a szakosított ellátást nyújtó szociális
intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelettel 2001. január 1-el
hatályba lépett eljárási rend tapasztalatait figyelembe véve érthetőbb, az ellátottak
jogainak érvényesítését hangsúlyosabban megjelenítő, nyelvezetében modern, új
rendelet megalkotása vált szükségessé.
A megyei szociálpolitikai kerekasztal:
Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése – fentieken túl – új, helyi rendeletben szabályozandó
kérdésként jeleníti meg a helyi szociálpolitikai kerekasztalok létrehozását.
A jogszabály értelmében: „A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat,
illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre,
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi
szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai az
önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók
képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.”
A Baranya Megyei Önkormányzat a szociális szolgáltatások területi összehangolása
érdekében - már ezt megelőzően - a szakma szereplőinek érdekegyeztető,
véleményező és konszenzus kereső fórumaként létrehozta a Baranya Megyei
Szociális Tanácsot, illetve a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Tanácsot.
A két szervezet alapvető célja az volt, hogy biztosítsa a szociális ellátásban dolgozó
önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek közötti rendszeres párbeszédet,
illetve, hogy segítse a megyei szociálpolitikai döntések szakmai megalapozását.
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A jogszabály értelmében a szociálpolitikai kerekasztal alapvető célja, a megyei
közgyűlés által 2004. február 19-én elfogadott Baranya Megyei Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció, illetve a 2004. június 10-én elfogadott
Gyermekvédelmi Koncepció végrehajtásának értékelése; a koncepció kétéves
felülvizsgálatának előkészítése; közös, a végrehajtást segítő szakmai programok,
pályázati partnerségek kialakítása.
A jogszabályban előírt feladat lehetőséget ad arra, hogy az említett két szervezet
jogutódjaként megalakuljon a Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal.
A kerekasztal működési kereteinek kialakítása érdekében a Szociális Tanács, illetve
a Gyermekvédelmi Tanács tagjait arra kértük, hogy értékeljék az eddigi
tevékenységet, egyben tegyenek javaslatot a Baranya Megyei Szociálpolitikai
Kerekasztal megalakítására, összetételére, és működésére vonatkozóan.
Figyelemmel a tagok észrevételeire, illetve más (civil, cigány integrációs stb.) megyei
érdekegyeztető szervezetek működésének tapasztalataira az alábbi elvárások
fogalmazhatóak meg a létrehozandó megyei szociálpolitikai kerekasztal
szervezetével és működésével kapcsolatban:
- Nyitott szervezetet kell kialakítani, azonban az alapító szervezeteket meg kell
nevezni.
- Többszintű szervezetet kell kialakítani, ahol munkacsoportokban, témafelelősök
vezetésével mód nyílik az érdemi szekciómunkára. Ezek a szekciók önállósodhatnak,
feladataikat bővíthetik, illetve rugalmasan bevonhatnak a feladat elvégzésébe külső,
együttműködő szakembereket. Üléseiket szintén rugalmasan kezelhetik. Egyes
részterületek vonatkozásában építeni lehet a más keretek között már működő
szakmai munkacsoportokra is, amelyek egy delegáltjukon keresztül csatlakozhatnak
a kerekasztal munkájába (pl: a drogterület tekintetében a Drogellenes Munkacsoport
delegáltja).
- A kerekasztal egyeztető fóruma (alapvetően a témafelelősök összefogásáért felelős
szerv) biztosítja a munkacsoportok közötti formális kapcsolattartást, ellenőrző,
értékelő feladatot lát el.
- Tekintettel arra, hogy a kerekasztalnak alakuló ülést kell tartania, a szervezettel
kapcsolatos tényleges döntést az alapító tagoknak kell meghozniuk.
- Fontos, hogy a szervezet éves munkaterv alapján dolgozzon.
Az alapító szervezetek, illetve tagok behatárolása:
Tekintettel a törvényi előírásra, alapítóként a rendelet-tervezet 2. számú melléklete
szerinti szervezeteket javaslom meghatározni.
Tisztelt Közgyűlés!
Felkérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szociális szolgáltatásokról szóló, melléklet
szerinti rendeletét alkossa meg.
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Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Tasnádi Pétert, a közgyűlés
alelnökét, hogy a Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal megalakításáról a
tagdelegáló szervezetek felkérésével gondoskodjon.
Határidő: 2005.május 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2005. március 2.
Tasnádi Péter s.k.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2005. (....) Kgy.
rendelete
a szociális szolgáltatásokról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat)
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a magyar állampolgárokra,
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, továbbá
d) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EKG
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – Baranya megye
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt
tartózkodnak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy
Baranya megye közigazgatási területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális, és Gyermekvédelmi
Bizottsága egyetértésével történhet a megyei önkormányzat által biztosított
ellátás igénybevétele.
Az intézmények típusai
2. §
(1) A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények típusai az alábbiak:
a) ápolást-gondozást nyújtó intézmények:
– idősek otthona,
– pszichiátriai betegek otthona,
– szenvedélybetegek otthona,
– fogyatékos személyek otthona;
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b) rehabilitációs intézmények:
– fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
– szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye;
c) lakóotthonok:
– fogyatékos személyek lakóotthona,
– pszichiátriai betegek lakóotthona;
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
– fogyatékosok gondozóháza;
e) nappali ellátást nyújtó intézmények:
– szenvedélybetegek nappali intézménye.
(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátási formákat a
fenntartásában működő intézményeken keresztül, illetve más fenntartók
intézményeinek szolgáltatásaival biztosítja. Az egyes intézmények felsorolását e
Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Az ellátások igénybevételének rendje
3. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet az igénylő, vagy törvényes képviselője – a 9/1999. (XI.
24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével az
intézmény vezetőjéhez, vagy – elsősorban a nehezen megközelíthető
intézmények esetében – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Humánszolgáltatási Irodáján (a továbbiakban: Hivatal) nyújthatja be. Az
igényléshez szükséges formanyomtatvány az intézményekben és a Hivatalban
egyaránt rendelkezésre áll. A Hivatal a hozzá benyújtott kérelmek eredeti
példányát megküldi az ellátást igénylő által választott intézmény vezetőjének.
(2) A Hivatal az ellátást igénylőnek információt nyújt a megyében rendelkezésre álló
szociális szolgáltatásokról, segít a szociálisan rászoruló személy ellátási
szükségletének megfelelő szociális alapszolgáltatás, vagy szakosított ellátás
igénybevételében.
4. §
(1) Az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról továbbá az ellátásra
való jogosultságának fennállásáról az intézmény megbízottja előgondozás
keretében tájékozódik a kérelem benyújtását követő 20 napon belül.
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(2) Ha az intézmény szolgáltatása az igénylő szükségletének nem felel meg, az
előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
Az előgondozást végző személy javaslatán alapuló intézményvezetői döntéssel
szemben az igénylő, illetve törvényes képviselője az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökéhez fordulhat.
(3) Ha azt az ellátást igénylő állapota, helyzete indokolja, és soron kívüli elhelyezést
kér, az intézmény vezetője az azonnali elhelyezéséről gondoskodik, amennyiben
az intézményben üres férőhely áll rendelkezésre. Ha valamely soron kívüli
elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik
az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosának és a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága delegált tagjának bevonásával dönt a soron kívüli
elhelyezésre jogosultak elhelyezésének sorrendjéről.
5. §
(1) Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
(3) Az elkészített megállapodás-tervezet formanyomtatványát az intézmény vezetője
– előzetes törvényességi ellenőrzésre – a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ágazatért felelős tisztségviselője számára megküldi. A tervezettel
kapcsolatos fenntartói észrevételeknek megfelelő korrekció az intézmény
számára kötelező jellegű. A megkötött megállapodásokat az intézmény vezetője
az ágazatért felelős tisztségviselő számára tizenöt napon belül megküldi.
(4) Az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodásban foglalt, az intézmény
részéről
fennálló
kötelezettségek
teljesítésével
kapcsolatos
panasz
intézményvezetői kivizsgálását követően a vitatott intézkedéssel szemben az
ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökéhez fordulhat. A közgyűlés elnöke döntése
meghozatala előtt – a panasszal kapcsolatban – az intézmény vezetőjének,
valamint az intézmény érdekképviseleti fórumának véleményét bekéri.
(5) Az intézményvezető az ellátott intézményi jogviszonyát megszünteti, ha a
jogosult
a) ellátási szükségletének megváltozása miatt másik intézménybe történő
elhelyezése indokolt,
b) a házirendet - az abban foglaltak szerint - súlyosan megsérti, vagy
c) állapotának, helyzetének megváltozása okán saját lakókörnyezetében más
szolgáltatás keretében is megfelelően ellátható, s ezért intézményi elhelyezése
nem indokolt.
Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért
egyet, az intézményvezető erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökéhez fordulhat. A közgyűlés elnöke döntése meghozatala előtt – az
intézkedés megalapozottságának megítélése érdekében – az intézmény
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vezetőjének, valamint az intézmény érdekképviseleti fórumának véleményét
bekéri.
Térítési díj
6. §
A megyei fenntartású szociális intézményi ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a térítési díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése külön rendeletben szabályozza.
Az intézményi ellátásban részesülők érdekvédelme
7. §
(1) Az intézményi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére minden intézményben
érdekképviseleti fórumot kell létrehozni.
(2) Az érdekképviseleti fórumban a fenntartó képviseletét a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének delegáltja látja el.
(3) Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályait az intézmények
házirendje tartalmazza.
Az intézmények szakmai munkájának ellenőrzése
8. §
(1) A fenntartó folyamatosan ellenőrzi és évente egyszer átfogóan értékeli
intézményei működését.
(2) Az intézmények szakmai programjában foglaltak végrehajtását, a működés,
valamint az ellátottakkal megkötött megállapodások törvényességének
vizsgálatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ágazatért felelős
tisztségviselője folyamatosan ellenőrzi.
(3) Az intézmények vezetőinek beszámoltatását és az intézmények munkájának
éves értékelését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága végzi.
(4) A módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága, az éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti.
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Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal
9. §
(1) A Baranya Megyei Önkormányzat a szociális szolgáltatások területi
összehangolása, továbbá a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése
érdekében, a szakma képviselői közötti rendszeres párbeszéd fórumaként
megyei szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.
(2) A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, melynek tagjai a megyei önkormányzat működési területén
szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá felkérés alapján
e Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szervezetek képviselői.
(3) A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal a szervezeti és működési rendjét
külön szabályzatban rögzíti.
Záró rendelkezések
10. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról szóló 10/2000. (IV. 10.)
Kgy. rendelete hatályát veszti.
Pécs, 2005. március 24.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző
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A …/2005. (…) Kgy. rendelet
1. számú melléklete
A megyei önkormányzat által biztosított
szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények
Megyei fenntartású intézmények:
- idősek otthonai:
1. Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
Görcsöny, Keresztespuszta
2. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Szederkény
3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Komló-Mecsekjánosi puszta
- fogyatékos személyek otthonai:
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
Bóly
5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
Mozsgó
- fogyatékos személyeket, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó intézmény:
6. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
Helesfa, Rigópuszta
- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
Turbékpuszta, Szigetvár
Nem megyei fenntartású intézmények:
- idősek otthona:
8. Mecsek Szíve Idősek Otthona
Komló
- fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény:
9. Mohács Város Önkormányzat Pándy Kálmán Otthona
Mohács
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- fogyatékos személyeket ellátó intézmény:
10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Értelmi Fogyatékosok
Egyesített Szociális Intézménye, Fogyatékosok Átmeneti Szállása
Pécs
- szenvedélybetegeket ellátó intézmények:
11. „Változóház” Rehabilitációs Otthon, Félutasház
Pécsvárad
12. „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Pécs
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A …/2005. (…) Kgy. rendelet
2. számú melléklete
A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjait
felkérés alapján delegáló szervezetek
-

a 2000 fő feletti lakosságszámú Baranya megyei települési önkormányzatok,

-

a négy történelmi egyház,

-

„Kastélypark” Módszertani Otthon,

-

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) Baranya Megyei
Tagozata,

-

Baranya Megyei Civil Szociális Kerekasztal,

-

Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal,

-

Drogellenes Munkacsoport,

-

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal,

-

Baranya Megyei Gyámhivatal,

-

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ,

-

Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat,

-

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága.
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INDOKOLÁS
a szociális szolgáltatásokról szóló
…/2005. (…) Kgy. rendelethez
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzatok által rendeletben szabályozandó témaköröket. Az Szt. 58/B. § (2)
bekezdése értelmében rendeletben szükséges meghatározni továbbá a helyi
szociálpolitikai kerekasztalt létrehozó szervezeteket.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról szóló
jelen rendelete a helyi viszonyok szerint szabályozza a jogszabály által előírt
témaköröket. A rendelet igazodik az Szt. legutóbbi módosításával (2004. évi
CXXXVI. tv.) hatályba lépett új fogalomrendszerhez, és megjeleníti a megyei
önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások aktuális formáit.
Az ellátások igénybevételével kapcsolatos, a szakosított ellátást nyújtó szociális
intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelettel 2001. január 1-el
hatályba lépett eljárási rend tapasztalatait figyelembe véve érthetőbb, az ellátottak
jogainak érvényesítését hangsúlyosabban megjelenítő, nyelvezetében modern
rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
1. §-hoz
E szakasz – a közösségi joggal összhangban – a rendelet személyi hatályáról
rendelkezik.
2. §-hoz
E szakasz a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
intézmények típusait sorolja fel.
3-5 §-okhoz
Az ellátások igénybevételének szabályozása igazodik a beutaló határozatokat 2001.
január 1-el felváltó un. igénybevételi rend eddigi tapasztalataihoz, kiemelten kezelve
az ellátást igénylők, illetve igénybe vevők jogainak érvényesítését.
6. §-hoz
E szakasz a térítési díjakkal kapcsolatos kérdéskör külön rendeletben való
szabályozásáról rendelkezik.
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7. §-hoz
E szakasz az intézményi érdekképviseleti fórumokban való fenntartó képviseletet
szabályozza.
8. §-hoz
A szakasz rendelkezései szerint az intézmények szakmai munkájának ellenőrzése
során a közgyűlés, a szakbizottság és az ágazatért felelős tisztségviselő egyaránt
rendelkezik hatáskörrel.
9. §-hoz
Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése értelmében meghatározandó helyi szociálpolitikai
kerekasztal összetételéről rendelkezik a szakasz.
10. §-hoz
E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Módosított melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2005. (....) Kgy.
rendelete
a szociális szolgáltatásokról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat)
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a magyar állampolgárokra,
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, továbbá
d) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EKG
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – Baranya megye
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt
tartózkodnak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy
Baranya megye közigazgatási területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális, és Gyermekvédelmi
Bizottsága egyetértésével történhet a megyei önkormányzat által biztosított
ellátás igénybevétele.
Az intézmények típusai
2. §
(1) A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények típusai az alábbiak:
a) ápolást-gondozást nyújtó intézmények:
– idősek otthona,
– pszichiátriai betegek otthona,
– szenvedélybetegek otthona,
– fogyatékos személyek otthona;
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b) rehabilitációs intézmények:
– fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
– szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye;
c) lakóotthonok:
– fogyatékos személyek lakóotthona,
– pszichiátriai betegek lakóotthona;
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
– fogyatékosok gondozóháza;
e) nappali ellátást nyújtó intézmények:
– szenvedélybetegek nappali intézménye.
(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátási formákat a
fenntartásában működő intézményeken keresztül, illetve más fenntartók
intézményeinek szolgáltatásaival biztosítja. Az egyes intézmények felsorolását e
Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Az ellátások igénybevételének rendje
3. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet az igénylő, vagy törvényes képviselője – a 9/1999. (XI.
24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével az
intézmény vezetőjéhez, vagy – elsősorban a nehezen megközelíthető
intézmények esetében – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Humánszolgáltatási Irodáján (a továbbiakban: Hivatal) nyújthatja be. Az
igényléshez szükséges formanyomtatvány az intézményekben és a Hivatalban
egyaránt rendelkezésre áll. A Hivatal a hozzá benyújtott kérelmek eredeti
példányát megküldi az ellátást igénylő által választott intézmény vezetőjének.
(2) A Hivatal az ellátást igénylőnek információt nyújt a megyében rendelkezésre álló
szociális szolgáltatásokról, segít a szociálisan rászoruló személy ellátási
szükségletének megfelelő szociális alapszolgáltatás, vagy szakosított ellátás
igénybevételében.
4. §
(1) Az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról továbbá az ellátásra
való jogosultságának fennállásáról az intézmény megbízottja előgondozás
keretében tájékozódik a kérelem benyújtását követő 20 napon belül. Soron
kívüli elhelyezési igény esetén az előgondozást a kérelem benyújtásától
számított 5 munkanapon belül kell elvégezni.
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(2) Ha az intézmény szolgáltatása az igénylő szükségletének nem felel meg, az
előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
Az előgondozást végző személy javaslatán alapuló intézményvezetői döntéssel
szemben az igénylő, illetve törvényes képviselője az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökéhez fordulhat.
(3) Ha azt az ellátást igénylő állapota, helyzete indokolja, és soron kívüli elhelyezést
kér, az intézmény vezetője az azonnali elhelyezéséről gondoskodik, amennyiben
az intézményben üres férőhely áll rendelkezésre. Ha valamennyi soron kívüli
elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik
az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosának és a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága delegált tagjának bevonásával dönt a soron kívüli
elhelyezésre jogosultak elhelyezésének sorrendjéről.
5. §
(1) Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
(3) Az elkészített megállapodás-tervezet formanyomtatványát az intézmény vezetője
– előzetes törvényességi ellenőrzésre – a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ágazatért felelős tisztségviselője számára megküldi. A tervezettel
kapcsolatos fenntartói észrevételeknek megfelelő korrekció az intézmény
számára kötelező jellegű. A megkötött megállapodásokat az intézmény vezetője
az ágazatért felelős tisztségviselő számára tizenöt napon belül megküldi.
(4) Az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodásban foglalt, az intézmény
részéről
fennálló
kötelezettségek
teljesítésével
kapcsolatos
panasz
intézményvezetői kivizsgálását követően a vitatott intézkedéssel szemben az
ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökéhez fordulhat. A közgyűlés elnöke döntése
meghozatala előtt – a panasszal kapcsolatban – az intézmény vezetőjének,
valamint az intézmény érdekképviseleti fórumának véleményét bekéri.
(5) Az intézményvezető az ellátott intézményi jogviszonyát megszünteti, ha a
jogosult
a) ellátási szükségletének megváltozása miatt másik intézménybe történő
elhelyezése indokolt,
b) a házirendet - az abban foglaltak szerint - súlyosan megsérti, vagy
c) állapotának, helyzetének megváltozása okán saját lakókörnyezetében más
szolgáltatás keretében is megfelelően ellátható, s ezért intézményi elhelyezése
nem indokolt.
Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért
egyet, az intézményvezető erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökéhez fordulhat. A közgyűlés elnöke döntése meghozatala előtt – az
intézkedés megalapozottságának megítélése érdekében – az intézmény
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vezetőjének, valamint az intézmény érdekképviseleti fórumának véleményét
bekéri.
Térítési díj
6. §
A megyei fenntartású szociális intézményi ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a térítési díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése külön rendeletben szabályozza.
Az intézményi ellátásban részesülők érdekvédelme
7. §
(1) Az intézményi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére minden intézményben
érdekképviseleti fórumot kell létrehozni.
(2) Az érdekképviseleti fórumban a fenntartó képviseletét a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének delegáltja látja el.
(3) Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályait az intézmények
házirendje tartalmazza.
Az intézmények szakmai munkájának ellenőrzése
8. §
(1) A fenntartó folyamatosan ellenőrzi és évente egyszer átfogóan értékeli
intézményei működését.
(2) Az intézmények szakmai programjában foglaltak végrehajtását, a működés,
valamint az ellátottakkal megkötött megállapodások törvényességének
vizsgálatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ágazatért felelős
tisztségviselője folyamatosan ellenőrzi.
(3) Az intézmények vezetőinek beszámoltatását és az intézmények munkájának
éves értékelését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága végzi.
(4) A módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága, az éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti.
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Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal
9. §
(1) A Baranya Megyei Önkormányzat a szociális szolgáltatások területi
összehangolása, továbbá a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése
érdekében, a szakma képviselői közötti rendszeres párbeszéd fórumaként
megyei szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.
(2) A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, melynek tagjai a megyei önkormányzat működési területén
szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá felkérés alapján
e Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szervezetek képviselői.
(3) A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal a szervezeti és működési rendjét
külön szabályzatban rögzíti.
Záró rendelkezések
10. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról szóló 10/2000. (IV. 10.)
Kgy. rendelete hatályát veszti.
Pécs, 2005. március 24.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző
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A …/2005. (…) Kgy. rendelet
1. számú melléklete
A megyei önkormányzat által biztosított
szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények
Megyei fenntartású intézmények:
- idősek otthonai:
1. Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
Görcsöny, Keresztespuszta
2. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Szederkény
3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Komló-Mecsekjánosi puszta
- fogyatékos személyek otthonai:
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
Bóly
5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
Mozsgó
- fogyatékos személyeket, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó intézmény:
6. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
Helesfa, Rigópuszta
- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
Turbékpuszta, Szigetvár
Nem megyei fenntartású intézmények:
- idősek otthona:
8. Mecsek Szíve Idősek Otthona
Komló
- fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény:
9. Mohács Város Önkormányzat Pándy Kálmán Otthona
Mohács
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- fogyatékos személyeket ellátó intézmény:
10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Értelmi Fogyatékosok
Egyesített Szociális Intézménye, Fogyatékosok Átmeneti Szállása
Pécs
- szenvedélybetegeket ellátó intézmények:
11. „Változóház” Rehabilitációs Otthon, Félutasház
Pécsvárad
12. „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Pécs
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A …/2005. (…) Kgy. rendelet
2. számú melléklete
A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjait
felkérés alapján delegáló szervezetek
-

a 2000 fő feletti lakosságszámú Baranya megyei települési önkormányzatok,

-

a négy történelmi egyház,

-

„Kastélypark” Módszertani Otthon,

-

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) Baranya Megyei
Tagozata,

-

Baranya Megyei Civil Szociális Kerekasztal,

-

Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal,

-

Drogellenes Munkacsoport,

-

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal,

-

Baranya Megyei Gyámhivatal,

-

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ,

-

Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat,

-

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága.
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INDOKOLÁS
a szociális szolgáltatásokról szóló
…/2005. (…) Kgy. rendelethez
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzatok által rendeletben szabályozandó témaköröket. Az Szt. 58/B. § (2)
bekezdése értelmében rendeletben szükséges meghatározni továbbá a helyi
szociálpolitikai kerekasztalt létrehozó szervezeteket.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról szóló
jelen rendelete a helyi viszonyok szerint szabályozza a jogszabály által előírt
témaköröket. A rendelet igazodik az Szt. legutóbbi módosításával (2004. évi
CXXXVI. tv.) hatályba lépett új fogalomrendszerhez, és megjeleníti a megyei
önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások aktuális formáit.
Az ellátások igénybevételével kapcsolatos, a szakosított ellátást nyújtó szociális
intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelettel 2001. január 1-el
hatályba lépett eljárási rend tapasztalatait figyelembe véve érthetőbb, az ellátottak
jogainak érvényesítését hangsúlyosabban megjelenítő, nyelvezetében modern
rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
1. §-hoz
E szakasz – a közösségi joggal összhangban – a rendelet személyi hatályáról
rendelkezik.
2. §-hoz
E szakasz a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
intézmények típusait sorolja fel.
3-5 §-okhoz
Az ellátások igénybevételének szabályozása igazodik a beutaló határozatokat 2001.
január 1-el felváltó un. igénybevételi rend eddigi tapasztalataihoz, kiemelten kezelve
az ellátást igénylők, illetve igénybe vevők jogainak érvényesítését.
6. §-hoz
E szakasz a térítési díjakkal kapcsolatos kérdéskör külön rendeletben való
szabályozásáról rendelkezik.
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7. §-hoz
E szakasz az intézményi érdekképviseleti fórumokban való fenntartó képviseletet
szabályozza.
8. §-hoz
A szakasz rendelkezései szerint az intézmények szakmai munkájának ellenőrzése
során a közgyűlés, a szakbizottság és az ágazatért felelős tisztségviselő egyaránt
rendelkezik hatáskörrel.
9. §-hoz
Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése értelmében meghatározandó helyi szociálpolitikai
kerekasztal összetételéről rendelkezik a szakasz.
10. §-hoz
E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének delegációja Tasnádi Péter alelnök
vezetésével 2004. május 28-án Mirko Brulc polgármester meghívására látogatást tett
Nova Goricában (Szlovénia). A polgármester kifejezte együttműködési szándékát
Baranya Megye Önkormányzatával, így 2004. október 27-én négytagú delegáció
látogatott Pécsre. A delegációt dr. Kékes Ferenc úr, a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke fogadta. A tárgyaláson jelen volt Horváth Zoltán Pécs Megyei
Jogú Város alpolgármestere is, aki Szlovénia helyzetét speciálisnak ítélte, mivel európai
uniós tagállam és egyben a térség vezető országának számít. Ezt követően dr. Kékes
Ferenc bemutatta Baranya megye jellemzőit, illetve a város és a megye példaértékű
együttműködését az egyenlőség és a partnerség jegyében.
A tárgyalás célja az együttműködési megállapodás tervezetében foglaltak egyeztetése
volt.
A két ország nemzetközi kapcsolataiban a projekt típusú együttműködés került előtérbe,
leginkább a borkultúra és gasztronómia területein. Ezen felül kiemelt fontosságúnak
ítélték a Magyarországon először a megyében elindított kezdeményezéseket, a
„borutak” közös továbbfejlesztését, mezőgazdaságban való együttműködést, valamint
európai uniós támogatások elnyerésére közös pályázatok elkészítését.
Az együttműködés kiemelkedő területének jelölték meg a turizmust, azon belül
hangsúlyozottan a gyógyturizmust és a borutak területén szerzett tapasztalatok
cseréjét.
Központi jelentőségű még az információ- és tapasztalatcsere a kis- és közép vállalatok,
valamint az azokat segítő intézmények között, illetve a kulturális rendezvények területén
kialakítandó együttműködés, a tradíciók és hagyományok megőrzése, valamint a
rendezvényeken való kölcsönös részvétel.
A kábítószer számos problémát okoz Nova Goricában is, ezért feltétlenül hasznos
lenne a szakemberek tapasztalatcseréje és együttműködése legfőképpen a Pécsett
működő drogambulanciával.
A jövőbeni együttműködés alapjait a 2004. október 27-én Mirko Brulc Nova Gorica
polgármestere baranyai látogatása alkalmával aláírt együttműködési megállapodás
tervezet tartalmazza.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Nova Gorica Város Tanácsa
jóváhagyása után kerül sor az együttműködési megállapodás hivatalos aláírására.
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek az együttműködési megállapodás
jóváhagyását.
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III.

Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nova Gorica város
Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodást.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Nova Gorica Város Tanácsa által is
elfogadott együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése nevében aláírja.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc ,a közgyűlés elnöke.

Pécs, 2005. február.28.

Tasnádi Péter

dr.Kékes Ferenc

1. sz. Melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A NOVA GORICA VÁROS TANÁCSA
ÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖTT
TERVEZET
A Nova Gorica Város Tanács (Szlovénia), amelyet Mirko Brulc, a Nova Gorica város polgármestere
és a Baranya Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság), amelyet dr. Kékes Ferenc, a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (a továbbiakban: Felek) képvisel, együttműködési
megállapodást köt az alábbiak szerint.
A Felek alapvető célként jelölik meg Nova Gorica város és Baranya megye viszonyának szorosabbá
tételét, ezért törekszenek Nova Gorica város és Baranya megye közösségei, társadalmi szervezetei,
cégei és állampolgárai között a gyakorlati együttműködési kapcsolatok létrehozására és élénkítésére.
Az alapvető cél megvalósítása érdekében az alábbiakban állapodnak meg.

1. cikk
A Felek együttműködése kiemelten kezeli az alábbi területeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

az információ- és tapasztalatcserét a kis- és közép vállalatok, valamint az azokat segítő
intézmények között,
a tapasztalatcserét lehetőleg a mezőgazdaság,erdészet és szőlészet -borászat területén,
az információ- és tapasztalatcserét a kistérségi, a megyei fejlesztési projektek és programok
területén,
egymás segítését, erősítését az európai uniós partnerekkel való kapcsolatokban,
együttmüködés az Európai Unió pénzalapjaihoz való pályázat és pénzfelhasználás területén,
beleértve a közös pályázat lehetőségét,
a két megye kultúrájának megismerésének elősegítését: kulturális csoportok cseréje, kulturális
rendezvényeken,idegenforgalmi kiállításokon, szakvásárokon való kölcsönös megjelenés
tapasztalatcserét az egészségügy területén

2. cikk
1.

A gazdasági együttműködés fejlődésének segítése céljából a Felek saját területükön megteremtik
a feltételeket a kiállítások és vásárok szervezéséhez az egymás áruinak, szolgáltatásainak
megismerése és értékesítési feltételeinek segítése céljából.

3.cikk
Egymás jobb és részletesebb megismerése érdekében a Felek tájékoztatják egymást a gazdasági és
társadalmi élet változásairól, a megjelenő kiadványokat, CD-ket, videókat egymásnak megküldik.
4. cikk
A Felek közötti kommunikáció szlovén, magyar, illetve angol nyelven történik. A fordítás, tolmácsolás
költségei a fogadó Felet terhelik.
Az együttműködés mindkét Fél nemzeti, az EU törvénykezése, illetve a kétoldalú szerződések és
egyezmények szerint folytatódik.

A fenti megállapodás értelmezéséből vagy realizálásából fakadó esetleges félreértéseket, vitákat a
Felek egymás közötti konzultáció útján rendezik.

5 .cikk

1.

A jelen megállapodás öt évre kötődik. Bármikor az egyik Fél felmondhatja, írásos formában, de
legalább három hónappal szándéka érvényesülése előtt szintén írásban értesíti a másik Felet.

2.

A megállapodás automatikusan a következő öt évre meghosszabbodik, ha a Felek másképp nem
rendelkeznek.

3.

A jelen megállapodás két példányban, mindegyik szlovén nyelven és magyar nyelven készült,
mindkét szövegnek azonos érvénye van.
6. cikk

A partnerek a jelen megállapodás végrehajtásáért technikailag ténylegesen felelős személyeket
jelölnek ki, akik a végrehajtáshoz szükséges minden információt központosítva kezelnek.

7. cikk
Jelen együttmüködési megállapodás aláírása után Nova Gorica város Közgyűlése és a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyását követően lép hatályba. A megállapodást kizárólag
jogilag hivatalos értesítés útján mondhatja fel érvényesen az egyik, vagy másik fél, melyben kijelenti a
jelen kikötések megszüntetésére irányuló szándékát.
Készült: Pécs, 2004.október 27. Napján két eredeti példányban, szlovén és magyar nyelvű
szövegezéssel,melyek közül mindkettő egymásnak hiteles fordítása.

Mirko Brulc
dr. Kékes Ferenc
Nova Gorica város
polgármestere

Baranya Megyei Önkormányzat
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsága
még az előző önkormányzati ciklusban úgy döntött, hogy a fejlett szociális rendszerrel
rendelkező Németország és Ausztria felé való nyitottság fenntartása mellett külföldi
kapcsolatait elsősorban a Kárpát-medencében, lehetőleg a határon túli magyarság
körében alakítja ki. Ezen elhatározás szellemében került sor 2004 szeptemberében a
romániai Kovászna megyében tett látogatásukra. A tapasztalatcserén részt vett
önkormányzati képviselőink és köztisztviselőink a kovásznai szakemberek mellett
megyei politikusokkal is találkoztak. Már akkor megfogalmazódott kovásznai részről az
a szándék, hogy a jövőben szorosabban működjenek együtt Baranyával. Nem sokkal
később Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Demeter János írásban is megerősítette
ezt a szándékot, és kifejezte kívánságát Baranya megye mielőbbi megismerésére.
Kovászna megye elnöke 2005. február 19-én – magyarországi programja során –
keresett fel bennünket. Bemutatta megyéjét, tájékoztatott magyar kapcsolataikról és
kifejezte szándékát a jövőbeni együttműködésre elsősorban a gazdaságban, a
gyermek-ifjúság-szociális védelemben, a közigazgatásban, az idegenforgalom, a kultúra
és az oktatás területén, valamint a két megye nemzetközi kapcsolatai lehetőségeinek
kölcsönös kiaknázásában. A magunk részéről hangsúlyoztuk, hogy – a nemzetközi
kapcsolatokra vonatkozó testületi döntésünk szellemében – elsősorban projekt-orientált
együttműködésre gondolunk.
Kovászna megye Románia szívében a Kárpát-kanyarban helyezkedik el. Az ország
harmadik legkisebb megyéje (3705 km2), és az ország 8 fejlesztési régiója közül a 7-es,
ún. Központi régióban található. 39 közigazgatási egységében 122 település van.
Lakóinak száma 222 ezer, fele-fele arányban városokban és falvakban élnek. A
lakosság többsége – 75% - magyar, 25% román, roma és más nemzetiségű.
Gazdaságának főbb ágazatai a mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatás. Törekednek a
külföldi tőke bevonásának gyorsítására. A megye gazdasági életében fontos szerepet
játszanak a közös vállalatok. – Jelentős, de eddig csak kismértékben kiaknázott
idegenforgalmi lehetőségekkel rendelkezik. Turisztikai vonzerejét ásványvíz-forrásai
(351) gyógyfürdői (61), gazdag hal-és vadállománya, védelmet élvező tájegységei (32)
képezik. Az oktatás területén jelentős intézményhálózattal rendelkezik. Kulturális élete
több évszázados múltra tekint vissza, ma is rendkívül gazdag és sokszínű.
A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság elnökével és európai
integrációs tanácsnokunkkal konzultálva úgy vélem, hogy a Kovászna megyével történő
kapcsolatfelvétel és az elsősorban konkrét projektek mentén való együttműködés
egyaránt jól szolgálhatja megyénk érdekeit és az Európai Unióban tagfelvételre váró
szomszédos ország megyéjének csatlakozási felkészülését.
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III.

Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Kovászna
Megye Tanácsával kötendő együttműködési megállapodást.
Megbízza elnökét, hogy az együttműködés aláírására és a konkrét feladatok
megtárgyalására hívja meg a Kovászna Megye Tanácsa által vezetett küldöttséget, és a
Baranya Megyei Önkormányzat nevében írja alá a megállapodást.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. március 2.

Dr. Kékes Ferenc

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a Baranya Megyei
Önkormányzat (Magyarország) között
Kovászna Megye Tanácsa (Románia)
és
a Baranya Megyei Önkormányzat (Magyarország)
a továbbiakban felek,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKKELY
Kovászna Megye Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési szerződés keretében
megállapodnak, hatáskörüknek megfelelően és tiszteletben tartva Románia és Magyarország között
érvényes nemzetközi egyezményeket, hogy az alábbi területeken fejlesztik kapcsolataikat: gazdaság,
gyermek-, ifjúság- és szociális védelem, helyi közigazgatás, idegenforgalom, kultúra és oktatás,
nemzetközi kapcsolatok valamint európai ügyek.
A szerződő felek a felsorolt területeket érintő együttműködések megvalósítása érdekében kiemelten
törekszenek a rendelkezésre álló európai uniós finanszírozási lehetőségek felhasználásának
támogatására, közös projektek formájában.

2. CIKKELY
Az együttműködés az alábbi területekre vonatkozik:
1. Gazdaság
A felek ösztönzik a két megye gazdasági szereplői közötti együttműködési kapcsolatok kialakítását.
A folyamatos információcserével biztosítani kívánják a két megyében működő kis- és nagyvállalkozók
tevékenységének megismerését, feltételt teremtvén az új gazdasági kapcsolatok kiépítésére.
Igyekeznek kedvező körülményeket teremteni a gazdasági, kereskedelmi tevékenység folytatásának, a
beruházásoknak, valamint a vegyes tőkéjű társaságok létesítésének, mind jogi, mind természetes
személyeknek egyaránt.
2. Gyermek-, ifjúság- és szociális védelem
Figyelembe véve Kovászna és Baranya megye e területre érvényes hatásköreit a felek az alábbi
prioritási területeket határozzák meg:
- szakmai intézményhálózataik, a gyermek-, ifjúság- és szociális munka területén végzett
feladataik kölcsönös megismerése;
- szaktudás és tapasztalatok átadása;
- a gyermekvédelem területén képzési és hálózatépítési pályázati programok közös kidolgozása,
különös tekintettel a társadalmi beilleszkedés és a bűnmegelőzés hatékonyabbá tételére.
1

3. Helyi közigazgatás
A felek elősegítik a két megye települési partnerkapcsolatainak kialakítását, a helyi közigazgatási
hatóságok szintjén tartandó tapasztalatcserék szervezését, az önkormányzati testület tagjai illetve a
közigazgatásban dolgozó köztisztviselők munkakapcsolatainak kialakítását, különös tekintettel a két
megye közérdekű terveinek kölcsönös megismerésére.
4. Idegenforgalom
Tekintettel arra, hogy mindkét megye jelentős idegenforgalmi, turisztikai adottsággal rendelkezik, a
felek pártolják a közös turisztikai fejlesztéseket, valamint olyan projektek megvalósítását, melyek
elősegítik a két megye szakmai érdekképviseleti hálózatai között a kapcsolatépítést. Ugyanakkor
kölcsönösen biztosítják a Baranya, illetve Kovászna megyei nemzetközi turisztikai kiállításokon és
konferenciákon való megjelenést, egymás turisztikai értékeinek kölcsönös megismertetését..
5. Kultúra és oktatás
A felek ösztönzik és támogatják a felsőfokú oktatási intézmények, tudományos kutatóközpontok kiemelten a Pécsi Tudományegyetem és a Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási Főiskola - közötti
együttműködést, a hallgatók, az oktatók és a tudományos kutatók cseréjét.
Az együttműködő partnerek szorgalmazzák a fenntartásukban működő művelődési és kulturális
intézmények közötti közvetlen munkakapcsolat kialakulását, a civil szervezetek, művészeti csoportok
és egyéni alkotó művészek közötti együttműködések fejlesztését.
6. Nemzetközi kapcsolatok és európai ügyek
A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése érdekében az együttműködő felek kölcsönösen fejleszteni
kívánják a külföldi önkormányzatokkal való együttműködéseiket. Teszik mindezt elsősorban a
kétoldalú kapcsolataik közvetítésével, valamint a nemzetközi szervezetekben való közös jelenlétük
keretében, a többoldalú programok bevonásával.
Baranya megye törekszik az európai uniós tagsággal összefüggő tapasztalatok és információk
átadására Kovászna megye részére, így segítve a teljes jogú EU-tagságra történő felkészülését,
különös tekintettel az európai finanszírozási alapok hatékony felhasználására.
3. CIKKELY
Jelen megállapodás az aláírás napjától lép hatályba.
Készült két eredeti példányban – román és magyar nyelven, melyek mindegyike eredetinek tekinthető.
Kelt: Pécsett, 2005.

-án,

Kovászna Megye Tanácsa
részéről

Baranya Megyei Önkormányzat
részéről

DEMETER János
elnök

dr. KÉKES Ferenc
elnök
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MÓDOSÍTOTT!
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a Baranya Megyei
Önkormányzat (Magyarország) között
Kovászna Megye Tanácsa (Románia)
és
a Baranya Megyei Önkormányzat (Magyarország)
a továbbiakban felek,
az alábbiakban állapodnak meg:
1. CIKKELY
Kovászna Megye Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési szerződés keretében
megállapodnak, hatáskörüknek megfelelően és tiszteletben tartva Románia és Magyarország között
érvényes nemzetközi egyezményeket, hogy az alábbi területeken fejlesztik kapcsolataikat: gazdaság,
gyermek-, ifjúság- és szociális védelem, helyi közigazgatás, idegenforgalom, kultúra és oktatás,
nemzetközi kapcsolatok valamint európai ügyek.
A szerződő felek a felsorolt területeket érintő együttműködések megvalósítása érdekében kiemelten
törekszenek a rendelkezésre álló európai uniós finanszírozási lehetőségek felhasználásának
támogatására, közös projektek formájában.
2. CIKKELY
Az együttműködés az alábbi területekre vonatkozik:
1. Gazdaság
A felek ösztönzik a két megye gazdasági szereplői közötti együttműködési kapcsolatok kialakítását.
A folyamatos információcserével biztosítani kívánják a két megyében működő kis- és nagyvállalkozók
tevékenységének megismerését, feltételt teremtvén az új gazdasági kapcsolatok kiépítésére.
Igyekeznek kedvező körülményeket teremteni a gazdasági, kereskedelmi tevékenység folytatásának, a
beruházásoknak, valamint a vegyes tőkéjű társaságok létesítésének, mind jogi, mind természetes
személyeknek egyaránt.
2. Gyermek-, ifjúság- és szociális védelem
Figyelembe véve Kovászna és Baranya megye e területre érvényes hatásköreit a felek az alábbi
prioritási területeket határozzák meg:
- szakmai intézményhálózataik, a gyermek-, ifjúság- és szociális munka területén végzett
feladataik kölcsönös megismerése;
- szaktudás és tapasztalatok átadása;
- a gyermekvédelem területén képzési és hálózatépítési pályázati programok közös kidolgozása,
különös tekintettel a társadalmi beilleszkedés és a bűnmegelőzés hatékonyabbá tételére.
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3. Helyi közigazgatás
A felek elősegítik a két megye települési partnerkapcsolatainak kialakítását, a helyi közigazgatási
hatóságok szintjén tartandó tapasztalatcserék szervezését, az önkormányzati testület tagjai illetve a
közigazgatásban dolgozó köztisztviselők munkakapcsolatainak kialakítását, különös tekintettel a két
megye közérdekű terveinek kölcsönös megismerésére.
Baranya megye törekszik az európai uniós tagsággal összefüggő tapasztalatok és információk
átadására Kovászna megye részére.
4. Idegenforgalom
Tekintettel arra, hogy mindkét megye jelentős idegenforgalmi, turisztikai adottsággal rendelkezik, a
felek pártolják a közös turisztikai fejlesztéseket, valamint olyan projektek megvalósítását, melyek
elősegítik a két megye szakmai érdekképviseleti hálózatai között a kapcsolatépítést. Ugyanakkor
kölcsönösen biztosítják a Baranya, illetve Kovászna megyei nemzetközi turisztikai kiállításokon és
konferenciákon való megjelenést, egymás turisztikai értékeinek kölcsönös megismertetését..
5. Kultúra és oktatás
A felek ösztönzik és támogatják a felsőfokú oktatási intézmények, tudományos kutatóközpontok kiemelten a Pécsi Tudományegyetem és a Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási Főiskola - közötti
együttműködést, a hallgatók, az oktatók és a tudományos kutatók cseréjét.
Az együttműködő partnerek szorgalmazzák a fenntartásukban működő művelődési és kulturális
intézmények közötti közvetlen munkakapcsolat kialakulását, a civil szervezetek, művészeti csoportok
és egyéni alkotó művészek közötti együttműködések fejlesztését.
3. CIKKELY
Jelen megállapodás az aláírás napjától lép hatályba.
Készült két eredeti példányban – román és magyar nyelven, melyek mindegyike eredetinek tekinthető.
Kelt: Pécsett, 2005.

-án,

Kovászna Megye Tanácsa
részéről

Baranya Megyei Önkormányzat
részéről

DEMETER János
elnök

dr. KÉKES Ferenc
elnök
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat életében egyre fontosabb szerepet játszik a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Ezzel összhangban fogadta el a Közgyűlés külügyi
stratégiáját 2003-ban, és készíti el évente beszámolóját ezen a területen végzett
tevékenységéről. Tekintettel arra, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap a
hatékony, eredményorientált és gazdaságos működés, a nemzetközi programok és
azok költségvonzatának pontos és részletes tervezése elengedhetetlenné vált.
Mindehhez hozzátartozik, hogy a kapcsolatok fejlődése egyre gazdagabb
programlehetőségekkel párosul, melyhez nem áll rendelkezésre növekvő keret, ezért a
tervezésnél súlypontozni kellett a megvalósításra szánt tevékenységeket.
Ennek szellemében készült az előterjesztés, melynek első része ismerteti a nemzetközi
kapcsolatok bonyolításához rendelkezésre álló anyagi keretet. Fontos kiemelni, hogy a
kiadásokat sokszor terhelik járulékok, adók (SZJA, KIFA stb.), így a programokra
gyakorlatilag a feltüntetett nettó összegeket lehet felhasználni.
Az általános pénzügyi keret bemutatását követi a már előzetesen 2005-ös évre vállalt
kötelezettségek felsorolása, a nemzetközi szervezetek, és a kétoldalú kapcsolatok
tekintetében. Ezek megvalósítása a programtervben biztos pontként szerepel.
A kötelezettségek végrehajtásához rendelt költségeken felül marad egy kisebb összeg,
mely további események megvalósítását teszi lehetővé, illetve az előre nem tervezhető
programokhoz képez tartalékot. Ennek szellemében kerülnek bemutatásra a kijelölt
prioritások, azaz az adott lehetőségek keretében elsősorban megvalósítandó
programok. Ezt követi azoknak az együttműködési lehetőségeknek, és egyelőre
szervezés alatt álló eseményeknek a bemutatása, melyek az év folyamán lesznek
pontosítva, így megvalósításuk is ennek függvényében történhet meg.
A Baranya Megyei Önkormányzat kiemelt törekvése, hogy a nemzetközi kapcsolatok
anyagi keretét pályázati úton elnyert összegekkel bővítse, így a szakmai projektek
kidolgozása is ennek szellemében zajlik.

I.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre tervezett költségvetésének
nemzetközi kapcsolatokat érintő része

A nemzetközi kapcsolatokra előirányzott teljes összeg:
bruttó 60.500.000 Ft
nettó: 53.000.000 Ft
Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségének ellátására előirányzott összeg:
bruttó 20.000.000 Ft
nettó 16.000.000 Ft
A Duna-Dráva-Száva
előirányzott összeg:
bruttó 6.000.000 Ft
nettó 4.800.000 Ft

Euroregionális

Együttműködés

elnökségének

A teljes előirányzott összegből ezek levonása után fennmaradó összeg:
bruttó 34.500.000 Ft
nettó 32.800.000 Ft

ellátására
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II.

2005. évre vállalt kötelezettségek
1. Nemzetközi szervezetek

- Baranya képviselete a Duna Menti Tartományok Munkaközösségében 500.000 Ft
- Baranya képviselte az Európai Régiók Gyűlésében
4.400.000 Ft
- Baranya képviselete az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében
1.500.000 Ft
- Baranya képviselete az AVEC-ben
1.300.000 Ft
- Baranya képviselete az Alpok-Adria Munkaközösségben
10.000.000 Ft
Összesen
17.700.000 Ft
2. Magyar Régiók Hete Brüsszelben

900.000 Ft

3. Kétoldalú kapcsolatok
Steiermark tartomány
- Stájer Hét Baranyában
- Részvétele az Európai Föderalista Mozgalom fennállásának 50. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepség
- Baranya képviselete a Stájer Európa Hét rendezvény
- Baranya képviselete a nemzetközi Kisebbségi Szemináriumon
- Baranya képviselete a Neumarkti Európa Fórumon
- Baranya képviselete a Feldbachi Európa-beszélgetéseken összekötve a
Steiermarki Ifjúsági Referatúránál teendő látogatással
Gomel megye
- Gomeli delegáció látogatása Baranyában
- Csernobili gyerekek üdültetése
Rems-Murr járás
- Hivatalos baranyai delegáció látogatása Rems-Murr járásban
- Kommunális Együttműködés konferencia Baranyában
Zhejiang taromány
- Zhejiangi delegáció látogatása Baranyában
- BMÖ képviselőinek részvétele a Ningboi Nemzetközi Vásáron
Vaucluse megye
- Vaucluse-i színjátszó csoport részvétele a Frankofón Héten
- Delegáció látogatása Baranyában
Északi megye
- Hivatalos északi megyei delegáció látogatása Baranyában
Devon
- Devon bemutatkozása a „Brit Napok” elnevezésű rendezvényen
Kütahya
- Kütahyai Hét Baranyában
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Eszék-Baranyai zsupánság
- 2 gyakornok fogadása a BMÖ Hivatalában
- a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés elnökségének átvétele
Nápoly megye
- Szakmai delegáció látogatása Baranyában
Kovászna megye
- Hivatalos kovásznai küldöttség látogatása Baranyában
Kolozs megye
- Térinformatikai tanulmányi csoport látogatása Kolozsban
Skåne régió
- Baranyai gyakornokok látogatása Skåne régióban
Összesen

III.

11.640.000 Ft

További lehetséges programok

Az ebben a pontban felsorolt programok megvalósítására a Baranya Megyei
Önkormányzat sem szóban sem írásban konkrét kötelezettséget nem vállalt, azonban
ezek mindegyike felmerült a partnerekkel folytatott hivatalos tárgyalások alkalmával.
A teljes előirányzott keretből ezek megvalósítására
rendelkezésre álló összeg
Tartalékkeret:

2.500.000 Ft
1.700.000 Ft

1. Prioritások
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre vonatkozó nemzetközi tevékenysége
keretében a kötelezettségvállalással terhelt projektek mellett a következő programokat
kívánja elsősorban megvalósítani.
Olomouc régió
1.

Olomouci Napok Baranyában - Olomouc régió kulturális életének,
hagyományainak bemutatása 3 napos fesztivál keretében
A bemutatkozásra a Mediterrán Ősz rendezvénysorozat keretében kerül sor

és

Rems-Murr járás
1. A Remstal Route Borút Egyesület és a baranyai borutak, borút egyesületek közötti
együttműködés kiépítése
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat és Rems-Murr járás közötti együttműködés
szociális téren (tapasztalatcsere, szakembercsere, szociális programok közös
kidolgozása, közös európai uniós pályázati részvétel)
3. Rems-Murr járás felajánlotta részvételét a Baranya Megyei Önkormányzat által
benyújtandó „Művészetekkel a terrorizmus ellen”, illetve az „Élő örökség – tájházak
nemzetközi együttműködése” című projektekben, melyeket az EU Kultúra 2000
programjának keretében 2005-ben vagy 2006-ban kívánunk megpályázni.
Devon megye
1. Tapasztalatcsere a fenntartható turizmus témakörben, esetleg a „Vendégváró
Baranya” konferencia keretében
2. Partnerség a Cultura 2000 programon belül „A kulturális örökségek és a népi
mesterségek közös továbbélése az új Európában” címmel 2005-ben benyújtandó
pályázatban
3. Testvértelepülési kapcsolatok kiépítése (pl. Devon-Pécs, Barnstaple-Siklós, Szigetvár
még keresi a partnert)
Gomel megye
1. Közös részvétel az ünnepség és megemlékezés sorozaton a II. Világháború végének
60. évfordulója alkalmából 2005 tavaszán Magyarországon.
2. Agrármarketing továbbképzés a Baranya Megyei Területi Agrárkamara segítségével,
vásárokon való kölcsönös részvétel (pl. Szentlőrinci Gazdanapok).
Vaucluse megye
1. Világörökség menedzsment konferencia Pécsett 2005 őszén
2. A Leőwey Klára Gimnázium színjátszó csoportjának részvétele a Vaison-la Romaineben megrendezésre kerülő Antik Színjátszó Fesztiválon
3. Partnerség a Cultura 2000 programon belül „A kulturális örökségek és a népi
mesterségek közös továbbélése az új Európában” címmel 2005-ben benyújtandó
pályázatban
4. Vaucluse-i részvétel az októberi „Megye Konferencián”
5. Mezőgazdasági együttműködés a Baranyai és Vaucluse-i Agrárkamara
közreműködésével:
- fiatal vaucluse-i agrárszakemberek fogadása márciusban Baranyában
- vaucluse-i női mezőgazdászok fogadása márciusban Baranyában
- továbbképzés Vaucluse-ben júniusban baranyai agrárszakemberek számára
- esetleges részvétel októberben Avignonban a MIFEL mezőgazdász vásáron
- Orange-i Gimnáziumból 2 diák háromhetes gyakorlatra érkezik Villányba 2005
nyarán
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Ezek a mezőgazdasági programok tervezés alatt vannak, a Baranya Megyei
Önkormányzat részéről minimális hozzájárulás szükséges, a vaucluse-i partnerek
biztosítják a forrásokat.
6. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Avignoni Egyetem közötti együttműködés
segítése.
2 baranyai diák részvételének lehetősége az Avignoni Nyári Egyetemen
esetleg diákcsere és gyakorlat vállalatoknál
(pályázati lehetőségek kihasználása)
a PTE 2005 februárjában már partnerként pályázott egy, az Avignoni
Egyetem által kidolgozott Európai Pályázat elnyerésére az innovatív
egyetemi képzési metodikák témakörében.
Kolozs megye
1. Tanulmányi csoportok fogadása (gyermekvédelem, szociális ellátás, idegenforgalom
stb.) Szállás, ellátás, program, ajándék – összesen 12 főnek
Kovászna megye
1. Tanulmányi küldöttség fogadása (szociális kérdések, gyermek- és ifjúságvédelem)

2. További együttműködési lehetőségek
A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi partnereivel történt egyeztetések
alkalmával a III.1. pontban foglalt programok mellett további lehetséges együttműködési
területeket is megjelölt, melyekre azonban a nemzetközi költségvetésen belül konkrét
forrásokat nem különített el.
Olomouc régió
1. Baranyai scéna - különböző zenei és képzőművészeti műfajok képviseletében,
baranyai művészek bemutatkozása Olomucban
2. Kortárs magyar zene - a magyar kortárs és XX. századi zene népszerűsítése,
bemutatása Olomucban
3. Fiatal különleges tehetségek bemutatkozása - a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen különleges tehetségekkel foglalkozó osztályában tanuló,
vagy már főiskolákról, akadémiákról kikerülő pályakezdő, illetve a még felsőoktatásban
tanuló, különböző országos, nemzetközi versenyeken eredményesen szereplő fiatalok
bemutatkozása
4. Az Olomoucben található, legészakabbinak tartott (i.u.162-re datált) római katonai
tábor kutatása - szakmai együttműködés, amelynek alapja a közös régészeti kutatási
terület
5. Várostörténeti kutatások - párhuzamos és eltérő tendenciák kutatása Pécs és
Olomouc városfejlődésben, különös tekintettel a közös, hangsúlyos területekre
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6. Kiadvány politika – a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával már fennálló
kiadványcserén alapuló partneri viszony bővítése, publikációk kölcsönös cseréje
7. Baranya Napok Olomoucben - Baranya megye
hagyományainak bemutatása 3 napos fesztivál keretében

kulturális

életének,

és

Rems-Murr járás
1. A Schwäbisch-Frankischer Wald Naturpark vezetőjének baranyai látogatása a
Duna-Dráva Nemzeti Parkkal kialakítandó együttműködés előkészítése érdekében
2. Önkormányzati szakemberek látogatása Rems-Murr járásban tapasztalatcsere
céljából
3. Rems-murri gyermekek részvétele a PannonEUm programban (Nemzetközi
gyermek-, és ifjúsági galéria Pécsett)
4. Közös részvétel az „Info-Twining” európai uniós együttműködési programban,
melynek célja a testvérmegyék információs adatbázisának létrehozása
Északi megye
Az alábbi területeken zajló programok megvalósításáról
megállapodás 2005 márciusi aláírását követően születik döntés:
-

az

együttműködési

Tapasztalatátadás Pécs város pályázatához az „Európa Kulturális Fővárosa” cím
elnyeréséhez tekintettel arra, hogy 2004-ben Lille városa kapta meg ezt a címet
Speciális határon átnyúló együttműködési európai projektek
Bányák bezárásával keletkezett meddőhányók problematikája, valamint a
környezetvédelmi problémák
Közigazgatási tapasztalatcsere
Nemzetközi kapcsolatok tanulmányozása a francia megyei szintű
közigazgatásban, Baranyából gyakornokot fogadna a francia partner
Lille-i Egyetem együttműködésének elősegítése a Pécsi Tudományegyetemmel.

Latina megye
Latina megye új elnökének meghívása Baranyába
A kapcsolat során fejlesztendő együttműködési területek:
- kis-és középvállalatok fejlesztési lehetőségei
- gyógyturizmust, és ennek kapcsán a Pogányi repülőtér használatát
- baranyai települések latinai testvérkapcsolatainak segítése,
együttműködések támogatása
- baranyai diákok latinai, terracinai munkalehetőségének segítése.

kulturális
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Rhône-Alpes Régió
1. Tapasztalatcsere a Francia-Magyar Kezdeményezéssel és a DDRFÜ-vel a regionális
együttműködések fejlesztésének lehetőségeit illetően
2. Felkészülés a régió bemutatására a 2006-os Mondial des Métiers kiállításon Lyonban
3. MIRA Felsőoktatási Projekt fejlesztése
Zhejiang kínai tartomány
1.
-

2.
-

Oktatás, képzés
a PBKIK EU képzési lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat 2005.
januárjában továbbította Zhejiang tartománynak tanulmányozásra
kínai önköltséges diákok szervezése kínai toborzó irodákon keresztül
PTE Kínai Menedzsment Központ programjának bevonása az együttműködésbe
Cserelehetőség kialakítása a zhejiangi diákok számára
rövidebb idejű tartózkodások a külföldi tapasztalatcsere elősegítésére
- Zhejiangi Egyetem – International College ajánlatai
- Oktatócsere - kínai orvosi diplomával rendelkező természetgyógyász
szakemberek fogadása baranyai egészségügyi intézményekben
- Együttműködés az orvostudomány területén: természetgyógyászat
- Egyetemi kutatási eredmények hatékonyabb alkalmazása az iparban és
gazdaságban
Gazdaság
amennyiben a Pécs Expo új kiállítási centruma felépül, Zhejiang részvétele a
rendezvényen
magyar vállalkozók kapcsolatépítése a kínai gyártás és technológia területén,
export növelése Kínába, igényfelmérés a PBKIK és a Zhejiangi tartomány
segítségével

3.

Turizmusfejlesztés, tanulmányút lebonyolítása kínai utazásszervezőknek
térségünkben, és Zhejiangról szóló információk felszerkesztése a BMÖ honlapjára

4.

Kínai Kontakt Pont kialakítása az Európa Házban

5.

Részvétel a 2005-ben Magyarországon, a kínai-magyar testvérkapcsolatokról
megrendezésre kerülő konferencián

6.

Testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése Pécs és Shaoxing városok között

Kolozs megye
Tanulmányi csoportok küldése (idegenforgalom stb.)
Päijät-Häme Régió
1. Tanulmányi küldöttség ( 3 fő) – kiutazása – útiköltség, biztosítás, napidíj, ajándék
2. Tanulmányi küldöttség (3 fő)
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Skåne régió
1. Közös projekt előkészítése, indítása (tuzlai, svéd, magyar együttműködésben)
Észt megye
2004. évi MÖOSZ tapasztalatcserét követő kapcsolatfelvétel, kölcsönös tájékozódás
Észtországban, ill. Magyarországon
Nápolyi kapcsolat
A 2005. február 28 - március 1. között folytatott szakmai megbeszélések alapján az
Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján meghatározott feladatoktól függően
maximum 1-1 szakértői szintű kiutazás és beutazás valószínűsíthető.
Bosznia és Hercegovina – Tuzla kapcsolat
Évente 1-1 kiutazás és beutazás van betervezve. A megállapodásban foglaltak
végrehajtásának évenkénti értékelése.
Nova Gorica /Szlovénia/ kapcsolat
A „Borutak” közös továbbfejlesztése érdekében egy szakmai delegáció kiutazása Nova
Goricába.

3. Nemzetközi együttműködések
EU Jövőrégió
1. Baranyai részvétel a Matriosca projektben, melynek célja menedzsment eszközök és
hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet
létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak
együttműködését.
Önrész: 3.000.000 Ft (előre láthatólag nem a nemzetközi keretet terheli)
2. A Matriosca projektben való baranyai részvétel előkészítését célzó külföldi utazások
időpontja és pontos száma egyelőre nem ismert, így az ezekhez kapcsolódó
költségvonzatok sem tervezhetőek pillanatnyilag
3. Ezen felül egyelőre még nem alakult ki a Jövőrégió 2005 évi programja sem –
amelyet a stájer kollégák kezelnek, és amelyről pillanatnyilag előzetes információkkal
sem rendelkezünk.
V4
A V4 országok bevonásával ’Régiók a társadalmi kirekesztődés ellen’ című rendezvény
megszervezése.
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III.

Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2005. évre szóló
nemzetközi
tevékenységét
megtárgyalta,
programtervezetét
és
annak
költségvonzatát elfogadta.
Határidő: folyamatos, beszámolásra 2006. március 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságát,
hogy negyedévente vizsgálja felül a programtervezetet, megvalósulásának
alakulását, és észrevételeit jelezze a tisztségviselők felé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Csörnyei László, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs
Bizottság elnöke

Pécs, 2005. február 28.

dr. Kékes Ferenc
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat

Nemzetközi kapcsolatok - 2005

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre tervezett
költségvetésének nemzetközi kapcsolatokat érintő
része (összefoglalás)
A nemzetközi kapcsolatokra előirányzott teljes összeg
Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségének ellátására előirányzott
összeg
A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés elnökségének
ellátására előirányzott összeg
A teljes előirányzott összegből ezek levonása után fennmaradó összeg
2005. évre vállalt kötelezettségek
A teljes előirányzott keretből a prioritások megvalósítására
rendelkezésre álló összeg
Tartalékkeret

1. sz. melléklet

bruttó 60.500.000 Ft
nettó 53.600.000 Ft
bruttó 20.000.000 Ft
nettó 16.000.000 Ft
bruttó 6.000.000 Ft
nettó 4.800.000 Ft
bruttó 34.500.000 Ft
nettó 32.800.000 Ft
bruttó 30.300.000 Ft
nettó 28.800.000 Ft
bruttó 2.500.000 Ft
nettó 2.400.000 Ft
bruttó 1.700.000 Ft
nettó 1.600.000 Ft

2005. évre vállalt kötelezettségek
Nemzetközi szervezetek
Baranya képviselete a Duna Menti Tartományok Munkaközösségében
Baranya képviselte az Európai Régiók Gyűlésében
Baranya képviselete az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében
Baranya képviselete az AVEC-ben
Baranya képviselete az Alpok-Adria Munkaközösségben
Összesen

Magyar Régiók Hete Brüsszelben

500.000 Ft
4.400.000 Ft
1.500.000 Ft
1.300.000 Ft
10.000.000 Ft
17.700.000 Ft
900.000 Ft

Kétoldalú kapcsolatok
Steiermark tartomány
Gomel megye
Rems-Murr járás
Zhe Jiang taromány
Vaucluse megye
Északi megye
Devon megye
Kütahya tartomány
Eszék-Baranyai zsupánság
Nápoly megye
Kovászna megye
Kolozs megye
Skåne régió
Összesen

2.000.000 Ft
1.500.000 Ft
1.800.000 Ft
2.600.000 Ft
750.000 Ft
600.000 Ft
730.000 Ft
700.000 Ft
260.000 Ft
130.000 Ft
160.000 Ft
230.000 Ft
180.000 Ft
11.640.000 Ft

További lehetséges programok
Priortások

Olomouc régió
Olomouci Napok Baranyában
Olomouc régió kulturális életének, és hagyományainak bemutatása 3
napos fesztivál keretében
A bemutatkozásra a Mediterrán Ősz rendezvénysorozat keretében kerül
sor

500.000 Ft

Baranya Megyei Önkormányzat

Nemzetközi kapcsolatok - 2005

1. sz. melléklet

Rems-Murr járás
A Remstal Route Borút Egyesület és a baranyai borutak, borút
egyesületek közötti együttműködés kiépítése
A Baranya Megyei Önkormányzat és Rems-Murr járás közötti
együttműködés szociális téren
(tapasztalatcsere, szakembercsere, szociális programok közös
kidolgozása, közös európai uniós pályázati részvétel)
Rems-Murr járás felajánlotta részvételét a Baranya Megyei
Önkormányzat által benyújtandó „Művészetekkel a terrorizmus ellen”,
illetve az „Élő örökség – tájházak nemzetközi együttműködése” című
projektekben, melyeket az EU Kultúra 2000 programjának keretében
2005-ben vagy 2006-ban kívánunk megpályázni.

200.000 Ft

100.000 Ft

Nincs költségvonzata

Devon megye
Tapasztalatcsere a fenntartható turizmus témakörben, esetleg a
„Vendégváró Baranya” konferencia keretében
Partnerség a Cultura 2000 programon belül „A kulturális örökségek és a
népi mesterségek közös továbbélése az új Európában” címmel 2005ben benyújtandó pályázatban
Testvértelepülési kapcsolatok kiépítése
(pl. Devon-Pécs, Barnstaple-Siklós, Szigetvár még keresi a partnert)

500.000 Ft

Nincs költségvonzata
Nincs költségvonzata

Gomel megye
Közös részvétel az ünnepség és megemlékezés sorozaton a II.
Világháború végének 60. évfordulója alkalmából 2005 tavaszán
Magyarországon.
Agrármarketing továbbképzés a Baranya Megyei Területi Agrárkamara
segítségével, vásárokon való kölcsönös részvétel
(pl. Szentlőrinci Gazdanapok)

Nincs költségvonzata

300.000 Ft

Vaucluse megye
Világörökség menedzsment konferencia Pécsett 2005 őszén
A Leőwey Klára Gimnázium színjátszó csoportjának részvétele a Vaisonla Romaine-ben megrendezésre kerülő Antik Színjátszó Fesztiválon

Nincs költségvonzata

300.000 Ft
Partnerség a Cultura 2000 programon belül „A kulturális örökségek és a
népi mesterségek közös továbbélése az új Európában” címmel 2005ben benyújtandó pályázatban
Vaucluse-i részvétel az októberi „Megye Konferencián”
Mezőgazdasági együttműködés a Baranyai és Vaucluse-i Agrárkamara
közreműködésével:
- fiatal vaucluse-i agrárszakemberek fogadása márciusban Baranyában
- vaucluse-i női mezőgazdászok fogadása márciusban Baranyában
- továbbképzés Vaucluse-ben júniusban baranyai agrárszakemberek
számára
- esetleges részvétel októberben Avignonban a MIFEL mezőgazdász
vásáron
- Orange-i Gimnáziumból 2 diák háromhetes gyakorlatra érkezik
Villányba 2005 nyarán

Nincs költségvonzata
150.000 Ft

Nincs költségvonzata

Baranya Megyei Önkormányzat

Nemzetközi kapcsolatok - 2005

1. sz. melléklet

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Avignoni Egyetem közötti
együttműködés segítése.
- 2 baranyai diák részvételének lehetősége az Avignoni Nyári Egyetemen
- esetleg diákcsere és gyakorlat vállalatoknál (pályázati lehetőségek
kihasználása)
- a PTE 2005 februárjában már partnerként pályázott egy, az Avignoni
Egyetem által kidolgozott Európai Pályázat elnyerésére az innovatív
egyetemi képzési metodikák témakörében.
Nincs költségvonzata

Kolozs megye
Tanulmányi csoportok fogadása
(gyermekvédelem, szociális ellátás, idegenforgalom stb.)

500.000 Ft

Kovászna megye
Tanulmányi küldöttség fogadása
(szociális kérdések, gyermek- és ifjúságvédelem)
Összesen

250.000 Ft
2.500.000 Ft

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József csoportvezető Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
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II.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 97. §. (1) bekezdése
kimondja, hogy személyes gondoskodást nyújtó ellátást, vagy egyes körülhatárolható és
elkülöníthető feladatok ellátását a helyi önkormányzat, valamint az állami szerv nem állami szervvel
kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
A gyermekvédelmi törvény 53. §-a szerint speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés, súlyos
disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára. A gondozott
gyermekek elhelyezéséről a meghatározott problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni.
Baranya megye gyermekvédelmi intézményrendszeréből hiányzik a speciális ellátást biztosító
gyermekotthon, gondozási hely. Ennek oka az ellátási formát érintő többszöri jogszabályváltozás,
valamint az, hogy a személyi és tárgyi minimumfeltételek olyan magas költséggel járnak, amelynek
forrásait a megyei önkormányzat eddig még nem tudta előteremteni.
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők közül azok, akik súlyos pszichés, disszociális tüneteket
mutatnak, vagy pszichoaktív szerekkel küzdenek, speciális ellátást igényelnek. Jelenleg, a feltételek
hiánya miatt, csak integrált elhelyezésük biztosítható, a többi gondozottal együtt. Ez azonban súlyos
szakmai problémákat vet fel. Nem biztosítottak a speciális kezelés feltételei, így eredmény sem várható.
Ugyanakkor rendkívül káros hatású a speciális szükségletű gyermek elhelyezése a „normál” csoportban,
mert szétrombolja az ott elért korrekciós nevelés eredményeit.
A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány megkereste a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy speciális
gyermekotthont kíván működtetni Tolna megyében, Szedres községben a volt Bezerédj Kastélyban. Az
épületet az Alapítvány megvásárolta, felújította. A speciális gyermekotthon 2 csoport, 16 fő
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek befogadására alkalmas. A szakellátás keretében
pszichoaktív szerekkel küzdők speciális ellátását biztosítják, regionális szinten, Baranya-Tolna-Somogy
megye ellátási területtel.
A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 5/83-13/2005. számú határozatában működési
engedélyt adott ki a 7056 Szedres, Hídja-puszta 0132/35. hrsz. alatti telephelyű speciális
gyermekotthon működésére, határozott időre 2006. március 1-ig. A határozott idejű működési
engedély kiadásának indoka, hogy az épület körüli járdát, valamint homlokzatvakolását és
színezését 2005. december 31-ig el kell készíteni. Ez azonban az intézmény működését nem
akadályozza.
A fentiek figyelembe vétele teszi indokolttá a Bezerédj Alapítvány tevékenységének igénybevételét, amely
mellett az alábbiak szólnak:
- a megyék férőhelyigényét figyelembe véve, indokolt a regionális szintű intézmény működése,
- mentesülnek a megyei önkormányzatok az intézmény létrehozásának jelentős költségeitől,
- az alkalmazottak nem a megyei önkormányzat intézményeinek munkavállalói,
- az alapítvány – mint civil szervezet – különböző forrásokból tud támogatáshoz jutni,
- az Alapítvány által működtetett intézmény rugalmasabban tud alkalmazkodni a mindenkori
szükségletekhez.
A 2x8 fős gyermekotthon 2005. évre tervezett működési költsége (személyi juttatások + dologi kiadások)
44.000 eFt. A költségvetés tervezetet a Megyei Gyermekvédelmi Központ átvizsgálta és reálisnak,
elfogadhatónak tartotta. Összehasonlításként megjegyzendő, hogy a megyei intézményrendszerben
működő 8 fős lakásotthon évi teljes működési költsége (személyi juttatások + dologi kiadások) 25.000 eFt
2004. évben.
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A normatív támogatás összege az alapítvány részére, évi teljes férőhely kihasználtság mellett 16.000 eFt.
A működés zavartalan biztosításához 28.000 eFt támogatás szükséges 2005. évben a szolgáltatást
igénybe vevő megyei önkormányzatok részéről.
2005. január 31-én megbeszélésre került sor Szekszárdon a régió megyéinek alelnökei között a
szakminisztérium gyermekvédelmi főosztálya vezetőjének részvételével, ahol megállapodás született az
Alapítvány által nyújtott szolgáltatás regionális igénybevételéről, melybe a férőhely teljes kihasználása
érdekében a minisztérium is bekapcsolódik országos férőhely kijelöléssel.
Baranya megye gyermekvédelmi szakellátásában hiányzik a speciális szükségletű gyermekek ellátását
biztosító gondozási hely. A pszichoaktív szerekkel küzdők ellátásának megoldását jelenti az Alapítvány
által működtetett gyermekotthon szolgáltatásának igénybe vétele. A felmérések szerint Baranya megye
elhelyezési igénye 6 fő. Ennek 2005. évi költségvetési vonzata, április 1-től 7.830 eFt, mely összeget a
megyei önkormányzat támogatásként biztosít az Alapítvány részére.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal – a melléklet szerinti tartalommal – ellátási szerződést kössön
otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátás biztosítására.
Egyben felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. február 28.
Tasnádi Péter

Ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Széchenyi tér 9.
(továbbiakban: Önkormányzat), képviselője dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
másrészről a Baranya Megyei Bíróság Pk. 60.182/2000/7. számú végzésével
bejegyzett Bezerédj – Kastélyterápia Alapítvány Pécs, Olga u. 3. (továbbiakban
Alapítvány), képviselője: Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke között, személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában foglaltak alapján az alábbi feltételek mellett:
1. Az Alapítvány a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által 5/8313/2005. szám alatt kiadott működési engedélye alapján 7056 Szedres-Hídja
puszta 0132/35. hrsz. szám alatt létesített gyermekotthonában – 6 férőhely
erejéig – átvállalja az önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe
tartozó, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátását.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges
ingatlant, annak működtetési kiadásait, a személyi és tárgyi feltételeket az
Alapítvány biztosítja. A speciális gyermekotthon a gyermek felvétele napjától
teljes körű, otthont nyújtó ellátást biztosít. Az elhelyezést nyert gyermek
szállításáról, valamint elbocsátáskor a hazaszállításról a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondoskodik.
3. Az Önkormányzat az Alapítvány részére támogatásként 145.000.- Ft/hó/fő
arányában – 6 férőhely igénybevételére – havonta 870.000.- Ft-ot biztosít. Az
Önkormányzat a tárgyhóra esedékes támogatást az Alapítványnak az OTP
Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett 11731001-20107790 számú
számlájára tárgyhó 15-ig átutalja. A tényleges ellátotti létszám a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilvántartása alapján kerül megállapításra
tárgyévet követő év január 30-ig. Túlfizetés esetén az Alapítványt meg nem
illető összeg az elszámolást követő első részlet átutalásakor levonásra kerül.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén az Önkormányzat a
megállapodásban rögzített 6 férőhelyen felül is igénybe veheti az Alapítvány
szolgáltatását, amennyiben üres férőhellyel rendelkezik.
5. A fentiekben vállalt kötelezettség teljesítéséről, valamint juttatott éves
támogatás felhasználásáról az Alapítvány évente beszámol az önkormányzat
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának. Az Alapítvány
gazdálkodásának
törvényességi
ellenőrzése
a
jogszabályokban
meghatározott módon történik.
6. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartja,
nyilvántartási kötelezettségének – az adatkezelés és adatvédelem
szabályainak betartása mellett – eleget tesz, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtási rendeletei
szerint.
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7. Amennyiben az Alapítvány működési engedélyét az illetékes Megyei
Gyámhivatal megvonja – az Önkormányzat a támogatás felfüggesztése
mellett – az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja.
8. A felek az Ellátási szerződést 2005. április 1. napjától 5 évre kötik meg, melyet
bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhat.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt.
rendelkezései az irányadók.
A felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Pécs, 2005. ………………….. …

………………………………………..
Dr. Kékes Ferenc
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

……………………………………
Sándor Zoltán
Bezerédj-Kastélyterápia
Alapítvány Kuratóriumának
Elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ellátási szerződést a
……/2005. (….) Kgy. határozatával jóváhagyta.
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II.

I.

A módszertani tevékenység jogszabályi háttere

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
tv. (Szt.) 88. § (1) bek. értelmében a megyei önkormányzat gondoskodik:
-

azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az
Szt. alapján a települési önkormányzat nem köteles,
a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról,
a módszertani feladatok ellátásáról.

A 88. § (4) bek. alapján a megyei módszertani intézmény feladata a megyei
önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévő helyi önkormányzat által
működtetett, továbbá a megye területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású
szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény szakmai
ellenőrzésében való részvétel.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 15. §
(1) bek. értelmében a megyei módszertani intézmény alapfeladatai:
-

-

segítséget nyújt új ellátások megszervezésében, új módszerek bevezetésében,
információt gyűjt az adott megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól,
problémáiról, a megye területén alkalmazott módszerek, gondozási tevékenységek
ellátásáról,
szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében,
segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában,
segíti a kijelölt feladatok tekintetében a megye területén lévő szociális intézmények
szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben,
javaslatot dolgoz ki a hiányzó ellátások megtervezésére, a szociális ellátórendszer
fejlesztésére,
elvégzi az előgondozást az országos ellátási területtel működő állami, egyházi
fenntartású intézmények megkeresésére,
évente tájékoztatja az ágazati minisztériumot a szociális intézmények működése
szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól,
módszertani segítséget nyújt az alapellátási szakreferensen keresztül a települési
önkormányzat alapellátási feladatainak megszervezéséhez,
együttműködik a szociális területen működő többi módszertani intézménnyel,
együttműködik a megyei szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában,
véleményezi a szociális szolgáltatások szakmai programját,
részt vesz a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésében.

A 18. § (1) bek. értelmében a módszertani intézmény az ágazati irányításhoz
kapcsolódóan:
-

részt vesz a minőségfejlesztési stratégia és standardok kidolgozásában,
a kijelölt feladatok tekintetében ajánlásokat készít a személyes gondoskodás
feltételeinek fejlesztésére, a hatékonyabb gondozási módszerek alkalmazására,
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-

figyelemmel kíséri a szociális ellátásokat érintő tudományos kutatómunka
eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
kezdeményezi a szociálpolitikai szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjét és
továbbképzését,
részt vesz az ágazati minisztérium által szervezett szakmai programok
lebonyolításában, megszervezésében, szükség esetén szakértői feladatokat lát el a
szakmai programok értékelése során.

A 18. § (2) bek. értelmében a módszertani intézmény évente egy alkalommal
munkatervet és módszertani feladatai ellátásáról szakmai beszámolót készít a fenntartó
és az ágazati minisztérium részére.
A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.)
Kgy. rendelet 8. § (4) bek. értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott
intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elé terjeszti.
A görcsönyi „Kastélypark” Módszertani Otthon 2004. évi munkájáról szóló beszámoló
jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló szerkezete az alábbi:
• Általános feladatértékelés
• Beszámoló az intézményben folyó ápolási-gondozási tevékenységről
• A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei
• Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről
• Mellékletek:
- Az alapellátások jellemzői Baranya megyében
- Módszertani ajánlás a szociális és egészségügyi alapellátás kompetencia határairól
a területen dolgozó házi gondozók és körzeti ápolók részére
- Beszámoló a megye területén működő intézmények 2004. évi szakmai
ellenőrzéseinek tapasztalatairól
- Szakmai napok témái
- Szakmai műhelyek munkájának értékelése
Összefoglalóan megállapítható, hogy az intézmény széleskörű feladatokat lát el,
2004. évi tevékenysége megfelel az előzetesen tervezett tevékenységeknek, s
összhangban van Baranya megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában
szereplő „A görcsönyi „Kastélypark” Módszertani Otthon módszertani tevékenységének
bővítési terve” című programponttal.
A módszertani intézmény beszámolóját az ágazati minisztérium is értékelte. Az
értékelés a módszertani tevékenységet megfelelőnek ítélte, s különösen innovatívnak
nevezte az intézménynek az alapellátás segítésével kapcsolatos tevékenységét.
A módszertani intézmény 2005. évi munkatervét az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság a 2005. márciusi ülésén tárgyalja meg.
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III.
Határozati javaslat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
„Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény 2004. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

P é c s, 2005. február 24.

Tasnádi Péter

Beszámoló
A Baranya Megyei Önkormányzat
„Kastélypark” Módszertani Otthona
2004.évi
tevékenységéről

Görcsöny, 2005. február 2.

I.
II.
III.
IV.

Általános feladatértékelés
Beszámoló az intézetben folyó ápolási – gondozási tevékenységről
A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei
Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről

I. Általános feladatértékelés
A megyei módszertani intézmények feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SZCSM
rendelet, valamint a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozó rendeletei
szabályozzák.
A Baranya megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona a fenntartó által
elfogadott munkaterv és szakmai program alapján végezte munkáját.
Tárgyi feltételek:
Intézményünkben a lakók ellátása két telephelyen: Görcsönyben és Keresztespusztán történik.
A feladatellátás tárgyi feltételei részben felelnek csak meg a jogszabályi előírásoknak.
Mindkét telephelyen folyamatos a napi huszonnégy órás szolgálat, a lakhatás feltételeként
biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre és közösségi együttlétre, valamint
mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. A tisztálkodási
helyiségek, és a nemenkénti illemhelyek száma megfelelő, a folyamatos fűtés és melegvíz
szolgáltatás biztosított. Az egyes helyiségek berendezése és felszerelése megfelel a lakók
korának és egészségi állapotának, a bútorzat egy része azonban nagyon elhasználódott,
kopott, cseréje szükséges.
A görcsönyi kastélyépületben a gondozási munkát nagymértékben megnehezíti és a lakók
életminőségét rontja az akadálymentes közlekedés feltételének: a liftnek a hiánya. A lakók
életkori sajátosságaik miatt valamennyien - valamilyen szinten - mozgásukban korlátozottak.
A nehezebben mozgó lakóink a lift hiánya miatt az intézmény szolgáltatásait a szobáikban
kénytelenek igénybe venni (ápolás, gondozás, étkezés, stb.) Nem, vagy csak ritkán jutnak el a
földszinten lévő orvosi rendelőbe, a közös ebédlőbe, a rendezvényekre. Sajnos csak ritkán,
ápolói segítséggel képesek kimenni a szabad levegőre és pihenni intézményünk rendezett,
szép parkjában. Az akadálymentes közlekedés feltételeinek hiánya miatt a földszinten élő
lakók sem képesek korlátlanul látogatni az emeleten lévő társalgót, könyvtárat és lakótársaikat
sem, akiknek izoláltsága ezáltal méginkább növekszik. A gondozó személyzet leterheltsége
nagymértékben nő azáltal, hogy az egyes szolgáltatásokat kénytelen „helybe vinni”.
Intézményünkben a lift kialakítása feltétlenül szükséges.
A folyamatos működés feltételeinek biztosítása érdekében fenntartói támogatással 2004.évben
az alábbi fontosabb beruházások és felújítási munkák történtek:
•
Vízvezetékek cseréje a kastélyépületben. A régi vezetékek oly mértékben
korrodálódtak, hogy a lakók zökkenőmentes, egészséges ivóvízzel való ellátása
veszélybe került. A fővezetékek cseréje a felújítás első szakasza volt, amit a falban
lévő vezetékek cseréjével folytatni szükséges.
•
Kastélyépület felső folyosójának burkolat cseréje. A negyven éves mozaik
lapos burkolat kopott, töredezett és balesetveszélyes volt ezért felújítását nem lehetett
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tovább halasztani. Az esztétikus és higiénikus új burkolattal, valamint a munkák során
elvégzett festési – mázolási munkák eredményeképpen az épület felső folyosója
otthonosabb is lett.

•
Az üzemi főzőkonyha gazdaságosabb működtetése, valamint a HACCP
előírásainak való megfeleltetése érdekében Görcsönyben megtörtént a hűtőkamra
felújítása, Keresztespusztán pedig a mosogató helyiség kibővítésével az étel kiadó rész
valamint a mosogató rész elválasztása. A konyha felújításához kapcsolódóan sor került
a bútorzat egy részének – tálaló szekrények, polcok - cseréjére is.
•
A keresztespusztai telephelyen elkészült az intézet területén lévő közlekedő
utak aszfaltozása, valamint egy szennyvízakna felújítása.
•
Beruházás keretében pályázati támogatásból kondicionáló gépet (Egészséges
Munkahely pályázat), számítógépet, nyomtatókat, fénymásolót és szoftvert (ESZCSM
pályázat) vásároltunk.
Személyi feltételek:
Az intézményünkben kötelezően alkalmazandó szakdolgozói létszámot a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete szabályozza az alábbiak szerint:
munkakör
intézményvezető
orvos
intézményvezető ápoló
osztályvezető ápoló
ápoló - gondozó
diétás nővér
mozgásterapeuta
mentálhigiénés munkatárs
foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés csoportvezető
önálló telephelyen működő részleg vezető

kötelezően alkalmazandó létszám
Görcsöny
Keresztesp.
∑
heti 6 óra

heti 4 óra

2
24

2
17

heti 4 óra
2
1

heti 4 óra
2
1
1

1
heti 10 ó
1
4
41
heti 4 ó
heti 8 ó
4
2
1
1

tényleges
létszám
1
heti 10 óra
1
4
41
heti 4 óra
heti 8 óra
2
2
1
1

eltérés
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
0

3

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. évben a költségvetési hiányok
csökkentése érdekében az 50/2003.(IV.17.) Kgy. rendeletében a fenntartásában működő
intézményekre vonatkozó takarékossági intézkedéseket hozott. Ennek értelmében került
zárolásra, majd a 2004. évi költségvetésben elvonásra 2 mentálhigiénés munkatársi állás.
Intézményünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az egyes munkakörökre a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmazzon.
A szakképzettségi arány a jogszabályban kötelezően előírtaknak megfelel: 80,4 %.
A szociális ellátás minőségének biztosítása érdekében a szakdolgozók akkreditált
továbbképzésen kötelesek résztvenni. Intézményünk rendelkezik középtávú és éves képzési és
továbbképzési tervekkel. A szakdolgozók továbbképzése a terveknek megfelelően
folyamatosan történik.
II. Beszámoló az intézményben folyó ápolási – gondozási tevékenységről
A Baranya Megyei „Kastélypark” Módszertani Otthona 1-es és 2-es telephelyén 170 idős
embert gondozunk, ápolunk.
Az egyénre szabott ápolási – gondozási tevékenységet folyamatosan, zökkenőmentesen egész
évben biztosítottuk.
Szakmai munkánk során figyelembe vettük az 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendeletben foglalt
jogszabályi előírásokat és mindvégig minőségi munkára törekedtünk.
Az ellátottak részére nyújtott szolgáltatásokban új, életmódbeli változtatásokat vezettük
be,(pl.: étkezés, mozgásterápia) melyek főként a prevenció területén hoztak pozitív
eredményeket.
Az intézet folyosóinak, lakószobáinak, közösségi helyiségeinek, mellékhelyiségeinek
felújításával kellemes környezetet, otthonias és kényelmes lakterületet biztosítottunk a
lakóknak, másrészt a festés – mázolás eredményeképpen megváltozott az egész intézmény
belső, vizuális képe, színharmóniája, otthonias jó érzést biztosít a lakók számára és számunkra
is.
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2005-ben szeretnénk folytatni az akadálymentes környezeti feltételek kialakítását.
Legfontosabb feladat az 1. sz. telephelyen a személyszállító lift kiépítése. Az egyre több,
mozgásában korlátozott idős lakó részére komoly problémát okoz az emeletről való lejutás, a
szakdolgozóknak pedig a betegek mozgatása, szállítása.
Intézményünkben egyre inkább önellátásra képtelen, vagy részben önellátó idős embereket
gondozunk, ápolunk.
Az elhelyezésre váró személyek 70 %-a a kórházból – ápolási osztályról, elesett állapotban
érkezik.
Próbálunk felkészülni a jövőre, mely egyre inkább önellátásra képtelen személyek ellátását
vetíti előre.
Intézményen belül erre a célra megfelelő osztályokat alakítunk ki. Az elmúlt időszakban az 1.
sz. telephelyen ápolási osztály, 2004-ben a 2-es telephelyünkön demens részleg kialakítására
került sor.

MUTATÓK
Engedélyezett létszám
Nők száma 2004.12.31.
Férfiak száma 2004.12.31.
Felvett új lakók száma
Elhunyt lakók száma
Kilépett lakók száma
Áthelyezett lakók száma
Átlag életkor férfi + nő
Nők átlag életkora
Férfiak átlag életkora

1. sz. telephely 2. sz. telephely
Görcsöny
Keresztespuszta
Összesen
fő
fő
100
70
170
54
50
104
46
20
66
25
10
35
23
4
27
2
2
4
2
2
4
71,78
70,65
77,05
72,54
65,58
65,85

60 év alatti ellátott személyek
1. sz. telephely
2. sz. telephely
Mutatók
Görcsöny
Keresztespuszta
Összesen
60 év alatti nők
4 fő
6 fő
60 év alatti férfiak
14 fő
3 fő
Összesen:

10 fő
17 fő
27 fő

Önellátó képesség
Mutatók
Önellátó lakók
Részben önellátók
Önellátásra képtelen
Összesen:

1. sz. telephely
Görcsöny

2. sz. telephely
Keresztespuszta
26 fő
37 fő
37 fő

Összesen
29 fő
20 fő
21 fő

55 fő
57 fő
58 fő
170 fő
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Mozgásban korlátozott - testi fogyatékkal élők
1. sz. telephely
2. sz. telephely
Mutatók
Görcsöny
Keresztespuszta
Összesen
Testi fogyatékkal élő
nők
26 fő
20 fő
Testi fogyatékkal élő
férfiak
17 fő
12 fő
Összesen:

29 fő
75 fő

Demenciába szenvedő lakók
1. sz. telephely
2. sz. telephely
Mutatók
Görcsöny
Keresztespuszta
Összesen
Demens nő
6 fő
28 fő
Demens férfi
3 fő
7 fő
Összesen:

34 fő
10 fő
44 fő

46 fő

Fenti mutatókból látszik, hogy 2004-ben emelkedett a fekvőbetegek száma. 2003-ban 76
főnél, 2004-ben 102 főnél kellett teljeskörű, individuális ápolást biztosítani. Az 57 főnél
részben segítségre szoruló lakónál a napi életvitelhez szükséges tevékenységet kell elvégezni.
Egészségügyi ellátás:
Intézetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a lakók egészségügyi ellátását,
rendszeres orvosi felügyeletét.
Az intézet orvosa, aki egyébként a lakók házi orvosa is, vállalkozási szerződés alapján végzi
feladatát. Hetente négy alkalommal (2-szer az 1. telepen, 2-szer a 2-es telepen) vizitszerűen
rendel. Akut esetben bármikor soron kívül kihívható. A hét végi ügyeletet a Lánc utcai
Rendelőintézet látja el.
A pszichiátriai és rehabilitációs tevékenység ellátására pszichiáter szakorvost alkalmazunk.
Nagy gondot fordítunk a prevencióra, - minden – az egészség megőrzéshez szükséges
szűrővizsgálatot elvégzünk, elvégeztetünk. A diabetes mellitusban szenvedő betegek labor
ellenőrzését rendszeres házon belüli vércukorszint ellenőrzését biztosítjuk. Jó kapcsolatban
vagyunk a megyei kórház diabetológiai osztályával, ahonnan szakmai tanácsokat is kapunk,
valamint ellátják betegeinket Inzulinos – Pen készülékkel. Mindkét telephelyünkön
megalakítottuk a cukorbetegek klubját, azzal a céllal, hogy még nagyobb odafigyeléssel,
rendszeresen, tematika szerint kontrolláljuk lakóink panaszait, megelőzzük a
cukorbetegséggel járó egyéb betegségeket, valamint konzultációval, információkkal,
gyakorlati ételbemutatókkal, helyes életmódbeli tanácsokkal segítséget nyújtsunk a
mindennapokra.
A klubot kéthetente 2-2 órában szakorvos, diplomás ápoló, valamint diplomás dietetikus
vezeti. A klub nyitott, foglalkozásain valamennyi lakó résztvehet.
Védjük lakóink épségét a fertőző betegségektől, főként higiéniával, valamint védőoltásokkal,
szakmai tanácsokkal. A rendszeres szűrővizsgálatokon (Pl.: tüdőszűrés ) kívül egyéb
szűréseket is végeztünk. Valamennyi lakónál megtörtént a vizelet, vércukor, testsúly
paramétereinek ellenőrzése. Urológiai-, nőgyógyászati-, hallás-, és ortopéd vizsgálatokat
szerveztünk.
Változásokat vezettünk be az étkezés területén több zöldség, gyümölcs, halféleség és
szárnyasok beiktatásával. Az étlapokat az egészségesebb étkezés mottójával szakemberek
készítik el. Kerüljük a zsíros, fűszeres, nehéz ételeket. A fekvőbeteg, nehezen nyelő lakóink
részére pépesített diétás étkezést biztosítunk. A mozgás – mobilizáció érdekében naponta
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aktív tornát, a rászorulóknál gyógytornát szervezünk. A fizikoterápiás szoba mindkét
telephelyünkön a lakók rendelkezésére áll.
A fizikoterápiás szoba eszközeit pályázati támogatás útján bővítettük: 1 db kondicionáló gépet
és 1 db TENS készüléket vásároltunk.
Az ágyban fekvő betegeknél légző gyakorlatokat, finom masszírozást, valamint testhelyzet
változtatást folyamatosan végeztetünk. A decubitus megelőzése céljából speciális matracvédő
huzatokat alkalmazunk. Az ápoláshoz rendelkezésünkre állnak még gyógyhatású masszírozó
és fájdalom csillapító eszközök, bőr regeneráló lámpák, melyek sokat segítenek munkánkban,
valamint pozitív eredményt biztosítanak bizonyos betegségek kezelésében.
A fokozott ápolást – gondozást igénylő demenciában szenvedő betegeink szakorvosi
vizsgálat, valamint a mini-mentál teszt elvégzése után az erre a célra kialakított osztályra
kerülnek. A dementált részlegen a szakszemélyzet feladata - a minőségi munka mellett – ezen
betegek viselkedésének elfogadása, megértése és az, hogy a gondozásban végsőkig
megőrizhessék emberi méltóságukat. Sajnos a gondozási célokat is szolgáló parkterületet még
nem sikerült elkészíteni. A megkésett földmunkák miatt – amit a vállalkozó nem fejezett be –
nem került kiépítésre az akadálymentes környezet, nem készültek el a járdák sem. Szeretnénk,
ha idén a megtervezett park elkészülne, megkönnyítené a szakdolgozók munkáját, biztonságot
adna a bolyongó, hiperaktiv embereknek.
Az elmúlt egy év tapasztalata azt mutatja, hogy dementált lakóink megszokták, megszerették
az új környezetet. Keveset tartózkodnak a lakószobákban, a szabadidejük jelentős részét az
erre a célra kialakított, ízlésesen berendezett társalgóban, ebédlőben – jó idő esetén a teraszon
és a parkban - töltik.
A demens betegek egészen más hozzáállást, ellátást igényelnek, mint az idős lakók. Számukra
létkérdés a nyugalom, a megszokott környezet állandóságainak biztosítása éppúgy, mint a
szabad mozgáslehetőség biztosítása a bolyongásra. Rendkívül fontos a jól képzett, megértő
ápoló – gondozó személyzet, akik jelenlétükkel, barátságos hozzáállásukkal csillapítóan
hatnak a zavart állapotú emberekre.
Cél: a biztonságos park kiépítése a mozgáslehetőség biztosítására, hogy ne érezzék a betegek
a korlátozást. A parkot úgy alakítanánk ki, hogy önállóan, akár mozgáskorlátozottként
tolókocsival is, könnyen közlekedhessenek. Szükséges lenne a térburkolatú sétány kialakítása,
pihenő padok kihelyezése, valamint egy udvari pavilon elkészítése a szabadban történő
foglalkozásokhoz. A zárt parkba fákat, virágokat tervezünk telepíteni. A vallásos lakók lelki
megnyugtatására egy feszületet szeretnénk felállítani. Terveink között szerepel még egy kis
madárház és díszhalakkal telepített kerti tó kialakítása is. Az így kialakított park mint
szemléltető terület visszaidézhetné előző életük fontos élményeit is.
Az 1-es és a 2-es telephelyünkön a 11 apartman ideális körülményeket biztosít az ellátottak
számára, otthoniasan érzik magukat. Az emeltszintű ellátásra továbbra is igény van, az
előgondozás felmérése alapján újabb 10 fő igényelne apartmanos elhelyezést.
Intézményünkben folyamatosan nagy problémát okoz az alkoholizáló személyek gondozása.
Alkoholos állapotban a viselkedésük zavart kelt az egyébként nyugodt, kiegyensúlyozott
gondozási munkában. Hangoskodásukkal zavarják a lakók nyugalmát. A renitens lakók
magatartását szakmailag is igen nehéz korlátok között tartani. 2004-ben több alkalommal
összeült az Érdekvédelmi Fórum. A képviselők, valamint az ellátottjogi képviselő szakmai
tanácsára és egyetértésével, 3 fő áthelyezését javasoltuk a rigópusztai szakosított otthonba.
Sajnos az áthelyezés helyhiány miatt ez idáig még nem valósult meg.
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Intézményünkben az 1. sz. telephelyünkön 2003. november 27-től MRSA (Methicillin,
Oxacillin Rezisztens Staphylococcus Aurens) hordozó, fertőző beteget is ápolunk. Sajnos
kezelése rendkívül megnövelte a gyógyszer – vegyszer – kötszer költséget. (95.100, -Ft/hó)
Steril körülmények között, védő öltözetben kell naponta többször ellátni. Az elkülönítést is
nehezen tudtuk megoldani. Tekintettel arra, hogy intézményünk szociális szolgáltatásokat
nyújtó időskorúak intézménye, a megfelelő higiénés körülmények közötti, teljes izolálást nem
igazán lehet biztosítani. Lakóink szabad mozgása nem korlátozható, többen megkeresik és
látogatjákaz elkülönítőben lévő beteget. Az ÁNTSZ tiszti főorvosa, az infectológiai osztály
professzora, a kezelő szakorvosa tud róla, regisztrált beteg, controll vizsgálata folyamatosan
történik. A kezelő nővérek félnek a fertőzés veszélyétől. Érdembeli segítséget többszöri
próbálkozásaink ellenére senkitől sem kaptunk.
Az ápolás-gondozás, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás pontos, szakszerű - az 1/2000.
(I.7.)SzCsM rendeletnek megfelelő - dokumentálása rendkívül nagy odafigyelést, precíz
munkát kíván.
Az adatszolgáltatásból látszik a fekvőbetegek, valamint a dementált betegek aránya. Ezeknél a
betegeknél az orvos utasításainak megfelelően el kell készíteni az ápolási tervet és naponta
vezetni kell az ápolási megfigyelő lapot. A feladat naponta 3-4 szakdolgozót lefoglal.
A főnővér havonta tart nővérgyűlést, eset megbeszéléseket mindkét telephelyen, azért, hogy a
problémákat időben elhárítsuk.
Az ellátás színvonalának szintentartása, emelése érdekében 9 gondozási egységet alakítottunk
ki. Az intézetvezető főnővér irányításával minden egységben kijelölt csoportfelelős nővér
szervezi a feladatellátást. Felelős a komplex gondozásért, illetve a szakmai követelmények
betartásáért. Az esetleges problémákat köteles jelenteni a közvetlen felettesének, vagy az
intézet igazgatójának. A főnővér távollétében mindkét telephelyen az osztályvezető nővérek
irányítják a munkát.
Hitvallásunk: a szeretet, empátiás hozzáállás, tisztelet és a segítségnyújtás. Intézményünk
szolgáltatásait igyekszünk szorgalmunkkal és szakmai tudásunkkal egész évben módszertani
intézményhez méltó színvonalon biztosítani.
Mentálhigiénés tevékenység
Intézményünkben a mentálhigiénés ellátás területén is nagy előrelépés történt. Sikerült
mindkét telephelyre főiskolát végzett munkatársakat felvenni, akik igyekeznek munkájuk
során a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni és munkavégzésükben az 1/2000 (I.7.)
SzCsM rendeletet szakmai követelményeit alkalmazni.
A csoportban 5 fő dolgozik.. A pszichés gondozás munkaterv szerinti célkitűzéseit a
legmesszebbmenőkig teljesítették.
Fő feladatuk:
♦ az ellátottak lelki harmóniájának fenntartása, a pszichés megbetegedések és
magatartászavarok megelőzése – rehabilitálása.
♦ Segítségnyújtás egy új (intézeti) életvitel kialakításában, vezetésében – közösségre
„nevelés” befolyásolása.
♦ Időskor hanyatlásával járó betegségek, fogyatékosságok okozta lelki traumák kezelése,
oldása.
♦ Hospice ellátás: a haldokló beteg felkészítése az elmúlás gondolatára, a környezet
felkészítése a gyász időszakára. A tevékenység team munkában történik, melynek alapja
az empátiára épülő segítő beszélgetés.

8

♦ Feladatuk a mentális ellátás szervezése, az előgondozástól az új lakók fogadásáig, majd
felkészítés az intézeti életre.
♦ Dokumentációk szakszerű vezetése, tervek elkészítése
♦ Személyre szabott bánásmód kialakítása
♦ Konfliktus helyzetek kialakulása, megelőzése érdekében egyéni, vagy csoportos
foglalkozások szervezése.
♦ Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése.
♦ Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának segítése.
♦ Hitélet segítése, biztosítása.
♦ Segítségnyújtás az intézeten belüli kis közösségek, baráti-, társas kapcsolatok
kialakításában.. Munkájuk szerves része a hasznos és célszerű foglalkoztatás személyre
szabott, képességek szerint megszervezése.
♦ Manuális tevékenységek, kreatív-, kézműves foglalkozások szervezése a még meglévő
készségek fenntartása érdekében (gyurmázás, rajzolás, színezés, festés, kötés, horgolás,
hímzés, asztali és fali díszek készítése, szárazvirág kötészet stb.).
♦ Torna: személyre szabottan, az egyéni képességeket és a fennálló betegségeket figyelembe
véve. Célja a természetes mozgás fenntartása, egészséges életmód kialakítás, fizikai
erőnlét szinten tartása (gimnasztika, labdás gyakorlatok, játékos gyakorlatok, relaxációs és
szabadban végezhető gyakorlatok).
♦ Kiemelt feladatuk az irodalmi foglalkozások szervezése. Megalakítottuk az Irodalom
Kedvelők Klubját, ahol jelentős eredményeket értünk el. Programjaik keretében mese
délelőttöket szerveznek, színdarabokat, verseket tanulnak. Az irodalmi foglalkozásokkal a
célunk a beszédnek, mint a kommunikáció egyik legfontosabb eszközének a fenntartása,
fejlesztése. Az irodalmi élmények, a könyv szeretete iránti igény kialakítása, az
érdeklődés felkeltése. Az egyre bővülő könyvtárállomány lehetőséget nyújt ezen feladatok
megvalósítására. Azoknak a lakóknak, akik valamilyen oknál fogva (rossz látás, vakság,
bénulás) nem képesek az önálló olvasásra, felolvasásokat tartanak. A színjátszó kör tagjai
a Hófehérke és hét törpe című mesejáték paródiáját dolgozták fel. Az előadásnak, melyen
a hozzátartozók közül is többen jelen voltak, nagyon nagy sikere volt. A lakók
szerepléseiről, a rendezvényekről videó filmet készítettünk.
A szórakoztató jellegű foglalkoztatás céljaira intézményünk mindkét telephelyén
televíziók, rádiók, magnók, videók, különböző napilapok állnak a lakók rendelkezésére.
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♦ A 14 főből álló vegyes kórusunk hetente tartja a próbáit. Az Idősek Hónapja alkalmából
meghirdetett megyei nóta és népdaléneklési versenyen 2 fő szóló énekesünk első díjban,
illetve közönség díjban részesült. Kórusunk második helyezést ért el.
♦ A névnapokat minden hónapban megünnepeljük, műsorral, ajándékkal kedveskedünk
lakóinknak.
♦ A születésnapjukat ünneplőket is felköszöntjük. A 90 év feletti lakók köszöntésére
teadélutánt szervezünk, melyre a hozzátartozók is meghívást kapnak. Az ünnepelteket
tortával ajándékozzuk meg..
♦ A különféle rendezvényekről készült videó filmeket több alkalommal levetítjük. A lakók
élvezettel figyelik a történteket és jót szórakoznak rajta.
♦ Fő feladataink közé tartozik az ünnepekre való odafigyelés, az ünnepélyek megtartása.
Ilyenkor meghívott vendégekkel, iskolásokkal, óvodásokkal tesszük színesebbé a
műsorokat.
♦ Több helyre - Máriagyűd, Sellye, Zengővárkony, Dombóvár, Somberek - szerveztünk
kirándulásokat, lehetőséget biztosítva ezzel Baranya megye megismerése, és a kellemes
kikapcsolódásra. Minden évben kétszer a Harkányi Gyógyfürdőbe is elvisszük lakóinkat.
♦ Intézetünkben a ház történéseiről negyedévenkénti megjelentetéssel, „Naplemente”
címmel, újságot készítünk, mely aktuális programjainkról, rendezvényeinkről, interjúkról,
érdekességekről, viccekről szól. Az újság szerkesztésben a cikkek elkészítésében egy
lelkes lakónk is segítséget nyújt. Az elkészült újságot mindenki olvashatja, 1-1 példányt a
patronálóinknak, a megyei és a helyi önkormányzatnak is elküldünk.
Egyebek:
2004-ben is folytattuk az ápolónők kötelező képzését – továbbképzését. Három alkalommal
szerveztünk előadást a következő témákban: gyógyszertani ismeretek, alkohol - drog
prevenció, a dohányzás káros hatásai témakörben, valamint a demenciában szenvedő betegek
speciális ápolási, gondozási igényeiről, a mini mentál teszthez kapcsolódó tudnivalókról.
Valamennyi előadáson jelen voltak a mentálhigiénés munkatársak is.
Két alkalommal szupervízión vehettek részt kollégáink.
Az elmúlt évben intézményünk valamennyi szakdolgozója házi vizsgát tett, melyet komoly
felkészülési időszak előzött meg.
Célunk:
 A lakók életminőségének javítása
 magas szintű szakmai munka
 speciális ismeretek elsajátítása, gyakorlati bemutatóval
 új rendeletek követése
 szakemberek elméleti és gyakorlati tudásának szintentartása, fejlesztése volt.
A vizsgázott személyek elméleti és gyakorlati tudása jónak értékelhető.
A módszertani osztály által szervezett szakmai műhelyeken, egyéb szervezetek által tartott
előadásokon is részt vettek munkatársaink.
Az ápoló – gondozónők közül 4 fő gimnáziumba jár, 2 fő a szociális ápoló és gondozó
tanfolyamot végzi.
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III. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei
Intézményünk gazdálkodási feltételeit, lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 5§.(1) bekezdése
alapján alkotott, a 2004.évi költségvetésről szóló 5/2004. (II.25.) Kgy. rendelete határozta
meg.
Költségvetésünk eredeti előirányzatát az alábbi tételek módosították:
Felügyeleti szerv előirányzat módosításai:
- Pályázati részvétel utáni jutalom
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
- Jövedelem emelés miatti átcsoportosítás
- HACCP követelményeinek való megfeleltetés
- Pótlékalap emelés hatásának ellentételezése
- 1% közalkalmazotti illetménynövelés támogatása
- Intézményvezetők érdekeltségi rendszere
- Megyei szociálpolitikai, humánpolitikai irodavezetők országos értekezletének
támogatása
Saját hatáskörű módosítások:
Átvett pénzeszközök:
- férőhelyfigyelő rendszer kialakítása (pályázati támogatás)
- felülvizsgáló bizottságok működési költségei (pályázati támogatás)
- alapellátási szakreferens működési költségei (pályázati támogatás)
- emeltszintű elhelyezést biztosító férőhely egyszeri használatbavételi díja
- munkaügyi központ bér- és járulék támogatásai
- „Naplemente” alapítvány támogatása
- 2004. évi szakminisztériumi pályázatok bírálati díjai (pályázati támogatás)
Saját bevételek:
- Egyéb különféle bevételek többlete
A felsorolt módosítások intézményünk 2004. évi 250.246 eFt eredeti költségvetési
előirányzatát 293.483 eFt-ra növelték.
Bevételek:
megnevezés

alaptevékenység bevételei
egyéb különféle bevételek
intézményfinanszírozás
működési célra átvett pénzeszköz
beruházási célra átvett pénzeszköz
pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:

eredeti
előirányzat

67.000
3.000
179.846
400
0
0
250.246

módosított
előirányzat

67.000
6.616
183.794
11.348
1.686
23.039
293.483

teljesítés

71.889
6.619
183.794
11.348
1.686
23.039
298.375

ezer Ft
teljesítés
%

107,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,7

Nagy gondot fordítottunk a bevételeink beszedésére. A térítési díjak bevételének növelése
érdekében minden lehetőséget felkutatunk. Azoknál a lakóinknál, akik csak rész összegű
térítési díjat fizetésére képesek, megkerestük a tartásra köteles és képes hozzátartozókat.
Segítjük a lakókat az elhunyt házastársak utáni özvegyi nyugdíjak igénylésében.
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A nyugdíjkorhatárt betöltött, de rendszeres jövedelem nélküli lakóinknak a helyi
önkormányzatnál megigényeljük az időskorúak járadékát. A rendszeres jövedelem
biztosításával azok a lakóink is képessé válnak térítési díj fizetésére, akik eddig rész
gondozási díjat sem fizettek.
Az intézményi térítési díjak bevételeit 107,7 %-ra teljesítettük, ami 4.993 eFt többlet bevételt
eredményezett.
A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 3/2004. (II.27.) Kgy. rendelete szerint az
ellátásért fizetendő térítési díj intézményünkben az alábbi volt:
Görcsöny
2004. március 1-től

általános
gondozási
egység

Keresztespuszta

ápolási osztály

40.100

általános
gondozási
egység

41.000

40.100

demens részleg

41.000

Az emelt szintű elhelyezést nyújtó lakrészek egyszeri használatbavételi díja:
1 személy beköltözése esetén 2.000.000 Ft/fő
2 személy beköltözése esetén 1.800.000 Ft/fő.
Az apartmanokban a térítési díj apartmanonként eltérően került megállapításra.
A Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény kimondja,
hogy csak a működési engedélyben szereplő létszámra igényelhető normatív állami
támogatás. Ennek alapján különválik a ténylegesen betöltött férőhelyek-, és a törvény alapján
elszámolható férőhelyek száma.
tervezett
gondozási napok
száma

62.200

tényleges
gondozási nap

62.373

férőhely
kihasználtság

100,2 %

leigényelhető normatíva elszámolási
alapját képező
gondozási nap
férőhely
kihasználtság

62.124

99,8 %

A 6/2001. (VII.6.)SZCSM rendelet 5.§. (5) és (6) bekezdése alapján az intézményi
alapgyógyszer listán felüli térítésköteles gyógyszerek árát a lakók fizetik. Ezen jogcímen a
lakók általi befizetés 1.082 eFt volt. (Ez az összeg azonban nem tényleges bevétel, mert a
kiadási oldalon is megjelenik.)
Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek nyújtott szolgáltatásokból, valamint
Görcsöny községben élő , szociális étkeztetésben részesülők térítési díjaiból és a vendég
étkeztetésből 832 eFt bevétel származott.
A módszertani osztály a megye területén működő szociális intézmények szakdolgozói részére
térítési díjas, akkreditált továbbképzést szervezett. A továbbképzésekből származó bevétel
297 eFt.volt.
269 eFt egyszeri bevételt eredményezett két intézeti lakónk temetési költségének megtérülése.
Ez sem tényleges bevétel, mert a kiadási oldalon is megjelenik.
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Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét az alábbiak eredményezték:
-

-

-

2 db megüresedett apartman egyszeri használatbavételi díjaként 4 millió forint folyt be
a számlánkra,
A Baranya Megyei Munkaügyi Központtól foglalkoztatási támogatást és útiköltség
támogatást nyert intézményünk. Az 5 fő foglalkoztatott részére nyújtott támogatással
1.828 eFt bevételhez jutottunk.
A módszertani osztály a férőhely figyelő rendszer kialakítására az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán 900 ezer forintot nyert. Ebből az
összegből 300 ezer forintot működésre, 600 ezer forintot beruházásra (informatikai
eszközök beszerzésére) fordíthattunk.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól – ugyancsak a módszertani
osztály- 2978 ezer forint támogatásban részesült a megyei alapellátási szakreferensi
feladat ellátásához. A támogatási összegből 2.178 eFt-ot személyi juttatásokra, 800
eFt-ot dologi kiadásokra fordíthattunk.
A módszertani osztály a szakminisztérium által meghirdetett 2004. évi programokkal
kapcsolatos pályázati tanácsadásokat tartott, elvégezte a beérkező pályázatok formai
bírálatát. Ezért a tevékenységért 1.302 eFt-ot utalt át a minisztérium.
A módszertani osztály irányításával működő felülvizsgáló bizottságok a működési
költségeik fedezetére a minisztériumtól 337 eft támogatást kaptak.
Intézményünket 2004. évben támogatta a „Naplemente” alapítvány is. Beruházásra és
felújításra 1.086 ezer forintot utalt a számlánkra.
Támogatóink közé tartozik a helyi önkormányzat, akik lakástextíliák
adományozásával segítették munkánkat.

Kiadási előirányzatok teljesülése
eredeti
módosított
megnevezés
előirányzat
személyi juttatások
148.202
154.309
munkaadókat terhelő
48.325
50.180
járulékok
dologi kiadások
47.500
72.055
spec.célú támogatások
0
590
(pénzeszköz átadása)
ellátottak pénzbeli juttat.
411
537
felújítás
5.454
9.796
beruházás
354
2.819
egyéb kiadások
0
3.197
összesen:
250.246
293.483

teljesítés

teljesítés %

148.620
49.132

96,3
97,9

72.029
590

99,9
100,0

537
9.796
2.372
0
283.075

100,0
100,0
84,1
0
96,5

Intézményünk 2004.évi eredeti kiadási előirányzata a fenntartói és a saját hatáskörű
módosítások révén 17,2 %-kal növekedett.
A személyi juttatások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 4,1 % növekedést mutat.
Az előirányzat növekedését a Megyei Munkaügyi Központ-, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium, valamint fenntartói támogatás eredményezte.
A szakminisztérium az általa meghirdetett 2004. évi pályázatok kezelésével és formai
bírálatával a módszertani osztályt bízta meg. A feladat ellátásáért pályázat útján 1.302 eFt
támogatást utalt át, melyből 720 eFt-ot a munkákban részt vevő dolgozók díjazására
fordíthattunk.
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2004. évben sikeresen pályáztunk a Munkaügyi Központ bér- és utazási költség támogatására.
Egy fő pályakezdő módszertani munkatárs bérének 60 %-os támogatását, egy fő konyhai
kisegítő bér-és utazási költség támogatását kaptuk meg. Ezen kívül a 2003. évi támogatások
2004. évre áthúzódó hatása is jelentős volt.
Az akkreditált továbbképzésre kötelezett dolgozók közül 2003. évben 8 fő teljesítette a
továbbképzési kötelezettségét. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezek a dolgozók
egy havi illetményüknek megfelelő jutalomban részesültek.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium egy fő alapellátási szakreferens
alkalmazását támogatta. A támogatási összegből 2.178 eft-ot személyi juttatásokra
fordíthattunk.
A fenntartó intézkedéseinek megfelelően az átmenetileg betöltetlen, táppénz miatt ellátatlan
munkaköröket nem töltöttük be, és ezzel jelentős bérmegtakarítást értünk el.
Intézményünk a 2004.évi közalkalmazotti jövedelem emelés összegéből az önkéntes
nyugdíjpénztárba, valamint az egészségbiztosítási pénztárba történő befizetéseket támogatta.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 394 eFt-ot csoportosítottunk át személyi
juttatásokra.
A személyi juttatások megtakarításaiból saját hatáskörű előirányzat módosítással 4.809 eFt-ot
használtunk fel a dologi kiadásaink ellentételezésére.
Dologi kiadásaink 51,7 %-kal, 24.555 eFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatot. Ezt a
nagy költségvetési hiányt a személyi juttatások megtakarításán túl az egyéb bevételeink
túlteljesítéséből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből kompenzáltuk.
A 2004.évi költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló
túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott:
Élelmiszer
Gyógyszer
Szakmai anyag
Munka-védőruha
Egyéb anyag
Villamos energia
Víz felhasználás
Karbantartás
Egyéb üzemeltetési költs.
ÁFA befizetések

5.074 eFt
2.581 eFt
1.056 eFt
1.058 eFt
1.588 eFt
572 eFt
668 eFt
3.326 eFt
2.483 eFt
2.695 eFt

A fenti kimutatásokból is megállapítható, hogy az eredeti költségvetést tekintve a dologi
kiadásaink nagymértékben alulfinanszírozottak, ugyanakkor az évközi módosításokkal,
köztük a saját hatáskörben történt átcsoportosításokkal a dologi költségvetés egyensúlya
biztosítottá vált.
Átadott pénzeszköz az apartmanok egyszeri használatbavételi díjából képzett tartaléknak a
fenntartó számlájára történő átutalásából keletkezett.

14

A felújítás során az alábbi munkálatok készültek el:
megnevezés

mosógép
hűtőkamra
felülvizsgáló épület
apartman szennyvíz
vízhálózat felújítás
belső közlekedő utak
folyosó burkolat csere
vízhálózat felújítás
Összesen:

jogcím

pénzmaradvány
költségvetés
pénzmaradvány
pénzmaradvány
saját bevétel
pénzmaradvány
költségvetés
átvett pénzeszk.
költségvetés

mód.előir. eFt

125
1.001
123
200
150
3.382
1.000
815
3.000
9.796

teljesítés
eFt

125
1.001
123
200
150
3.382
1.815
3.000
9.796

Módosított felújítási előirányzatunk 9.796 eFt volt. Ebből 3.850 eFt az előző évi
pénzmaradvány igénybevétele. A felújítási összegből a keresztespusztai részleg belső útjait,
valamint egy szennyvízaknát újítottunk fel. Az előző évi pénzmaradvány felújítási célra
történő igénybevételével végeztük el a felülvizsgáló helyiség, valamint egy üzemi mosógép
felújítását.
Beruházás:
megnevezés

jogcím

bútor
férőhelyfigyelő számítógép, program, nyomtató

pénzmaradvány
átvett pénzeszköz
saját bevétel
pénzmaradvány
saját bevétel
költségvetés
átvett pénzeszköz
pénzmaradvány
saját bevétel

kondigép
főzőkonyha átalakítás
apartman jótállás
fűnyíró
Összesen:

mód.előir. eFt
420
600
43
50
10
808
271
447
170
2.819

teljesítés
eFt
420
643
60
1.079
0
170
2.372

Költségvetésünk 354 eFt eredeti beruházási előirányzatot tartalmazott, ami a saját körű
módosításokkal 2.819 eFt-ra változott. A 2003. évi pénzmaradványunkból a görcsönyi
részlegben lévő étkező helyiségekbe az edények higiénikus elhelyezése céljára tálaló
szekrényeket vásároltunk. Ugyancsak az előző évi pénzmaradványunk terhére vásároltunk 1
db kondicionáló gépet, melynek árát pályázati támogatásból nyertük.
2004. évi 600 ezer forintos módszertani pályázati pénzből számítógépet, nyomtatót,
fénymásolót és szoftvert vásároltunk.
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Az intézményünkhöz tartozó módszertani osztály közvetlen működési költségei 2004.évben
az alábbiak voltak:
Bevételek:
Fenntartói támogatás
10.550 eFt
Átvett pénzeszköz
ESZCSM-től az alapellátási .szakreferens működési költségeire
2.978 eFt
ESZCSM-től elnyert pályázati támogatások
2.362 eFt
Egyéb bevételek (akkreditált továbbképzés)
254 eFt
Bevételek összesen:
16.144 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Beruházás
Kiadások összesen:

9.355 eFt
2.774 eFt
1.270 eFt
628 eFt
14.027 eFt
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IV. Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről
A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthonának módszertani
osztálya 2004. évben is az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális
Szolgáltatási Főosztálya, valamint a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális Bizottsága által elfogadott munkaterv alapján látta el feladatait az alábbiak szerint:
2004. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a települési önkormányzatok szociális
alapellátással kapcsolatos tevékenységeinek szakmai segítésére. Ezt a munkát elsősorban az
alapellátási szakreferens végezte, de egyes részterületekkel kapcsolatos feladatok ellátásában
valamennyi módszertani munkatárs részt vett.
Módszertani osztályunk a Minisztérium támogatásával Baranya megyében a szociális
alapszolgáltatások helyzetének felmérését 2003-ban kezdte meg. Megtörtént a közvetlen
kapcsolatfelvétel a települési önkormányzatok és a megyei módszertani osztály között,
megindult egy rendszeres és folyamatos párbeszéd a feladatot ellátó szakemberekkel. A
helyzetelemzés alapján az alapellátás fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket fogalmaztunk
meg, melyeket javaslatként benyújtottunk a megyei szolgáltatástervezési koncepció
elkészítéséhez.
Az alapellátási szakreferens munkáját több tényező is nehezítette. Ezek közül legjelentősebb
Baranya megye hátrányos helyzete (a megye 302 településének mintegy fele gazdasági –
társadalmi szempontból hátrányos helyzetű), és elaprózott településszerkezete (mintegy 100
község „zsáktelepülés”). A települések nagy száma miatt az alapellátási szakreferens 2003ban nem tudott minden településre személyesen eljutni. A 2004. évi munkát azon
önkormányzatok felkeresésével kezdte, ahová az elmúlt évben nem sikerült eljutnia, illetve
melyeknél az elmúlt évi adatszolgáltatási közreműködésben hiányosságok fordultak elő.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy munkánkat sok esetben az is nehezítette, hogy az
önkormányzatokon belül a jegyzők és polgármesterek közötti kommunikáció nem minden
esetben volt megfelelő. Tájékoztató leveleinket, egyéb írásbeli megkereséseinket a jegyzőknek
címeztük, akik nem mindig adták tovább az információkat.
(Pl.: Személyes találkozásaink, beszélgetéseink során a települési polgármesterek a kötelező
alapellátási feladatok ellátásának elmaradását elsősorban a pénzhiánnyal hozták
összefüggésbe. Mint kiderült, többen közülük nem is hallottak, pl. a házigondozói
körzetnormatíváról, mert az általunk megküldött figyelemfelhívó körlevél nem jutott el
hozzájuk.)
Az alapellátási szakreferens munkáját ugyanakkor segítette, „legalizálta” az, hogy a
minisztérium a 4/2004.(I. 28.) ESZCSM számú rendeletével a települési önkormányzatok
alapellátási munkájának módszertani segítését jogszabályban megjelentette.
A Falugondnokok Baranya Megyei Egyesületével és ügyvezetőjükkel sikerült az alapellátási
szakreferensnek jó munkakapcsolatot kiépítenie. Rendszeresen meghívják Őt a
rendezvényeikre, és a kéthavonta megjelenő Hírlevelükkel tájékoztatnak munkájukról.
Rendezvényeiken polgármesterek is jelen vannak. Ezek a személyes találkozások is segítséget
jelentenek abban, hogy problémáikkal, terveikkel kapcsolatban hozzánk forduljanak.
Jelentős pozitív intézkedése volt a szakminisztériumnak, hogy a 2004. évi költségvetési
törvényben sikerült normatívát beépíttetni a legfeljebb 3000 lakosságszámú települések házi
gondozási körzeteinek támogatására. A normatíva igénybevételének lehetőségére és
feltételeire írásban felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét. Felvettük a kapcsolatot a
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Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolával, akik a települési igények alapján
szakképesítést nyújtó tanfolyamot indítottak a házi gondozók részére.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2004. év végi tervezett
módosításai, valamint a 2005. évi normatív támogatások és igénybevételi lehetőségeinek
változásai ismét új feladatok elé állították a települési önkormányzatokat.
Az elmúlt év tapasztalatai, valamint a 2005. évi várható változások arra ösztönözték a
módszertani osztályt, hogy keressen lehetséges partnereket a települési önkormányzatok
szociális alapszolgáltatásainak segítésében.
2004. november 24-ére szakmai műhelyt szerveztünk, melyre Baranya megye kistérségi
menedzsereit hívtuk meg.
A szakmai tanácskozás témáit az alábbiak szerint csoportosítottuk:
•
A Baranya Megyei Módszertani Osztály tevékenységének bemutatása
•
A szociális alapszolgáltatások helyzete Baranya megyében.
•
A települési önkormányzatok jogszabályok által meghatározott kötelező
feladatai a szociális alapszolgáltatások területén.
•
A feladatellátás 2005. évi (várható) finanszírozása
A megjelent kistérségi menedzserek nagyon aktívan vettek részt a szakmai munkában,
pozitívan fogadták a módszertani osztály kezdeményezését Elmondásuk szerint nagyon
hasznos információkhoz jutottak, fontos útmutatásokat kaptak munkájukhoz. Kérték, hogy
tegyük rendszeressé ezeket a találkozásokat.
Az alapellátásban dolgozó szakemberek elmondása szerint a feladat ellátásban folyamatos
problémát okoz a kompetencia határok megfogalmazása.
Az alapellátási szakreferens a módszertani osztály egészségügyi szakértőjével közösen
kidolgozott egy módszertani ajánlást az egészségügyi és a szociális alapellátási tevékenység
kapcsolódási
pontjairól,
együttműködési
lehetőségeiről,
megfogalmazták
a
kompetenciahatárokat.
Terveink között szerepel, hogy a következő év elején a módszertani osztály elküldi az
összeállítást a házigondozónőknek, az önkormányzatoknak, illetve az ÁNTSZ-en keresztül
eljuttatjuk azt a háziorvosoknak. (Ld.: melléklet)
A módszertani osztály fontos feladatának tartja azt is, hogy segítséget nyújtson a szociális
szolgáltatóknak a feladataik ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításához.
Ennek érdekében kiemelt gondot fordítottunk arra, hogy a szakminisztérium által meghirdetett
2004. évi pályázatokról részletes tájékoztatást adjunk. A pályázati időszakban személyesen,
telefonon és e-mailben is adtunk tanácsot az egyes programokról. Módszertani osztályunkhoz
62 pályázat érkezett a 2004. évi támogatási keret igénybevételére. A pályázók 48 %-a
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére, 39 %-a az Szt.-ben meghatározott
alapellátási feladatok teljesítésére, és 13 %-a a szakosított ellátások támogatására nyújtott be
projektet.
(A pályázatokról összeállított részletesebb beszámolót melléklet tartalmazza.)
Pécs vonzáskörzetéhez tartozó mikrotérség polgármestereinek (Baksa, Görcsöny, Ócsárd,
Pellérd, Regenye, Szőke, Tengeri) találkozót szerveztünk, melyen Uniós pályázati
lehetőségekről adtunk tájékoztatást. A megbeszélésre meghívtuk a Baranya Megyei Európai
Információs Pont munkatársát is, aki hasznos információkkal, tanácsokkal szolgált a
jelenlévőknek. Ugyanezen témában adtunk tájékoztatást az Európai Információs Pont
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információs menedzserének segítségével a Pécsi Kistérségi Társulás polgármestereinek a
társulási ülésén.
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív
Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok
Programiroda közreműködésével 2004. márciusában pályázatot hirdetett meg „A társadalmi
befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével”
(HEFOP/2004/2.2) címmel.
A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona öt tagú konzorciumi
és öt tagú partneri együttműködés keretében 2004. június 30-ai határidővel sikeres,
támogatásban részesített pályázatot nyújtott be a nevezett programra.
Pályázatunk címe: Segítő, támogató gondozási modell erősítése a szakdolgozók képzésével. A
Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben élő hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi (re)integrációjának segítése.
Projektünk költségvetése a 100 fő képzésére, szupervíziójára, a program szervezésére és
lebonyolítására összességében 20.801.149 Ft.
A Baranya Megyei Önkormányzat a módszertani osztállyal közösen 2004. január hónapjára
elkészítette a megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek helyzetelemző
részében felhasználta a módszertani osztály 2003. évi – szociális alapszolgáltatásokra
vonatkozó - felmérésének adatait is.
2004. év első két hónapjában a Megyei Önkormányzat munkatársaival részt vettünk a
szolgáltatástervezési koncepció véleményeztetésében. A konzultációkat a kistérségi
központokban (Szigetvár-Szentlőrinc, Mohács, Pécsvárad, Sellye, Komló, Siklós, Sásd)
valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában szerveztük meg. A megbeszéléseken
valamennyi 2000 lakos feletti település jegyzője, vagy polgármestere részt vett és elmondta
véleményét a koncepcióval kapcsolatban.
A módszertani osztály munkatársai részt vettek a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
által összeállított a ”Dél-Dunántúli Régió Szociális Helyzetelemzése” című munkaanyag
szakmai vitájában.
A 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletnek megfelelően szakértőként részt vettünk a megye
területén működő szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. A feladatot részben a
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal megbízása alapján, részben a működési engedély
kiadására jogosult városi jegyzők felkérése alapján végeztük el.
2004. évben 26 intézmény ellenőrzését végeztük el. 15 intézményt a Közigazgatási Hivatal, 7
intézményt Pécs MJ. Város, 3 intézményt Bóly Város, 1 intézményt Komló Város
jegyzőjének megbízása alapján ellenőriztünk. Az ellenőrzésekről minden alkalommal
feljegyzést készítettünk, melyet a működési engedély kiadásra jogosult szerveknek, illetve az
intézmények vezetőinek megküldtünk.
(Az ellenőrzések tapasztalatairól készült feljegyzést mellékletként csatoltuk.)
A Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján a megyei fenntartású intézmények
ellenőrzésében 2004. évben a módszertani osztály egészségügyi szakértője vett részt. Az
ellenőrzések témája az ápolás – gondozás keretein belül az intézményekben folyó
egészségügyi tevékenység vizsgálata volt.
Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok is elősegítik a tájékozódást a megyei szociális
szolgáltatások helyzetéről, és reális képet nyújtanak a feladatellátás tárgyi és személyi
feltételeiről.
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A módszertani osztály feladata – a 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletet módosító
60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet előírása szerint – kibővült a működési engedélyek
kiadásához szükséges szakmai programok véleményezésével. Az első szakmai programok
2004. májusában érkeztek. A véleményezési felkérések az év utolsó negyedévében - a 2005.
évi változások miatt - jelentősen megnövekedtek. Összesen 36 szakmai programot
véleményeztünk, közülük 32 szociális alapszolgáltatási feladat ellátására készült. A szakmai
programokból 26 a második félévben (ebből 20 db decemberben!) érkezett a módszertani
osztályhoz.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felkérésére részt vettünk a bentlakást
nyújtó intézmények férőhelyfigyelő rendszerének tesztelésében. A tesztelési időszakot
követően megkezdtük a teljes körű adatfelvételt. Az adatgyűjtéshez szükséges költségeinkhez
a Minisztérium egyszeri hozzájárulást biztosított, mely lehetővé tette az adatfelvételhez és az
adatfeldolgozáshoz szükséges irodaszerek és számítástechnikai eszközök megvásárlását.
A szakdolgozók továbbképzésének segítése érdekében szupervíziót szerveztünk a megye
területén működő bentlakásos intézmények szakdolgozói részére. A 2004. évben 28 főnek
szerveztük a 35 pontos akkreditált továbbképzést.
Szakmai tanácsadás keretében minden hónap első szerdáján nyílt napot tartunk. Ezen a
napon a szociális ellátórendszer bármely területén dolgozó szakemberek akár elméleti, akár
gyakorlati kérdésekkel fordulhatnak a módszertani osztályhoz. (Ld. mellékletben)
A szociális alapszolgáltatásban, valamint a megye bentlakásos intézményeiben dolgozó
szakemberek részére szakmai műhelyeket szerveztünk, az alábbiak szerint:
•

Ápolási vezetők szakmai műhelye

•

Mentálhigiénés vezetők és munkatársak szakmai műhelye

•

Alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai műhelye

(A szakmai műhelyekről készült tájékoztatást mellékletben csatoltuk.)
A módszertani osztály az előző évek gyakorlatának megfelelően 2004-ben is rendszeres
kapcsolatot tartott a szakminisztériummal, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel. A
szociális szolgáltatók és az intézmények szakmai problémáinak, javaslatainak közvetítésével a
jelentősebb döntések előkészítésében a szakemberek munkájának segítésére törekedtünk.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően részt vettünk a fogyatékos személyek otthonába,
lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézménybe történő bekerülést megelőző
felülvizsgálatok és alapvizsgálatok előkészítésében, a munkálatok szervezésében és
elvégzésében.
A 2004. évi felülvizsgálatok száma fogyatékos személyek esetében 65 fő, pszichiátriai
betegek esetében 131 fő volt. Alapvizsgálatot 46 fő fogyatékos személynél végeztünk.

20

Egyéb módszertani rendezvények:
Az év folyamán három nagy megyei rendezvényt szerveztünk:
2004. 05. 11.
Európai Uniós csatlakozás tiszteletére „Segíts, hogy segíthessünk” rendezvényünkön 300 fő
vendéget fogadtunk. A szociális szakma összefogásaként nemcsak a bentlakásos
intézményeket, hanem a nappali ellátást nyújtó intézményeket is meghívtuk, és az ünnepségen
részt vettek az ellátottak hozzátartozói is. A rendezvény az intézetünk parkjában volt,
meghívott előadókkal. Különböző kórusok műsorával és az idős emberek szereplésével
színesítettük a programot. Bográcsos ételeket készítettünk, valamint gyümölcsökkel kínáltuk
vendégeinket.
2004. 08. 28.
A Pécsi Esélyegyenlőségi Iroda megbízása alapján kb. 320 fős rendezvényt szerveztünk a
módszertani intézet hangulatos, szép parkjában. A rendezvény célja a Baranya Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza – bemutatása, munkájának ismertetése.
Az „Idősek Vakációja” címmel szervezett egész napos program tartalmas kikapcsolódást, jó
hangulatot jelentett a meghívottaknak. Különböző együttesek, szóló énekesek, táncosok,
zenészek szórakoztatták a jelenlevőket. Intézetünk szakgárdájával együttműködve lehetőséget
biztosítottunk egészségügyi felvilágosításra, prevenciós szűrésre, ahol életmódbeli
tanácsadást, vérnyomásmérést, valamint vércukor ellenőrzést végeztünk. A szűrést a
meghívottak 80 %-a kérte, hasznosnak bizonyult a kliensek részéről, mert több esetben
szükséges volt orvosi kivizsgálást javasolni.
A rendezvény lebonyolítását az Esélyegyenlőségi Iroda finanszírozta.
2004. 10. 21.
Az Idősek hónapja alkalmából, hagyományteremtő szándékkal – nóta és népdaléneklési
versenyt tartottunk, melyen a megye valamennyi időskorúakat gondozó bentlakásos
intézménye és idősek klubja képviseltette magát kb.: 200 fő részvételével. A már második
alkalommal megrendezett versenyre lelkesen készültek a jelentkezők, mi pedig mindent
megtettünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. A verseny a zsűritagok szavazatával
dőlt el, oklevéllel, virággal, és ajándékkal jutalmaztuk a résztvevőket Az időseknek nagy
sikerélményt jelentett a szereplés. ,
A megyei szintű rendezvényeink fáradságos munkát, nagy precizitást igénylő szervezését
minden alkalommal módszertani szakértőnk – intézményünk ápolási vezetője Bíró Ferencné –
végzi. Tevékenységét a megye valamennyi intézménye elismeri.
A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthonának módszertani
osztálya a 2004. évi munkatervében vállalt feladatait teljesítette.
Görcsöny, 2005. február 7.
Dr. Keresztes Tamás
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igazgató

1. számú melléklet

2004. évi felmérés:
Az alapellátások jellemzői Baranya megyében
(2003. december 31-i állapot szerint)

Baranya megyében a vizsgált települések 45,8 %-ában működik szociális étkeztetés. Ettől az
értéktől a kistérségek mutatói jelentősen eltérnek. Amíg a komlói kistérségben a települések
73,6 %-a biztosít szociális étkeztetést, addig a szentlőrinci kistérségben a települések 30 %-a.
A házi segítségnyújtást biztosító települések aránya Baranya megyében 37,2%. A területi
különbségek itt is jelentősek, a szigetvári kistérség településeinek 60,8 %-a működteti a házi
segítségnyújtást, ugyanakkor a siklósi kistérség településein11,3 %-os az ellátási lefedettség.
A jelzőrendszeres házigondozás az alapellátás keretében működő házigondozási feladatok
melletti speciális szolgáltatás. Egyelőre kis számban épült ki a megyében, a települések 4,6%án található. A kistérségek közül a mohácsi (a települések 25,5%-a) és a pécsi (a települések
2,8%-a) működteti ezt az ellátási formát.
Falugondnoki szolgálat: az elmúlt években jelentősen megszaporodtak megyénkben a
falugondnoki szolgálatok, számuk jelenleg eléri a 107-et, és mintegy 115 baranyai aprófalu
ellátása biztosított általuk. Tizenhárom év alatt nem csak a szolgálatok száma, hanem területi
szórtságuk is igen megnövekedett. Az első néhány évben szinte csak az Ormánság és Zselic
kistelepülési polgármestereinek és falugondnokainak együttműködése, együttgondolkodása
által fejlődött az akkor még kísérleti szakaszában lévő szolgáltatás, ma már az egész megye
területét lefedi a hálózat.
A megyében a családsegítő szolgálat kiépítettsége a leggyakoribb, hiszen a települések 62,12
%-ában működik. Az átlagtól eltérő kiugróan magas ellátottsággal a mohácsi kistérségben
találkoztunk (100 %), az átlagtól messzemenően elmaradó értékeket a pécsváradi kistérségben
tapasztaltunk (36,8 %). A számok nem tükrözik a feladatellátás szakmai minőségét, mivel sok
településen a családsegítést összevonták a gyermekjóléti szolgálattal, és gyakran a védőnő,
vagy más személy látja el a feladatot.
Támogató szolgálat csak a megyeszékhelyen működik, egy az önkormányzat és kettő
nonprofit szervezet fenntartásában.
Utcai szociális munka, szenvedélybetegek nappali intézménye és nappali melegedő szintén
csak a megyeszékhelyen található (1 – 1 intézmény), nonprofit szervezet fenntartásában.
Fogyatékosok nappali intézménye a mohácsi kistérségben 1 (nonprofit), és Pécsett 4 (2
intézmény önkormányzati és 2 intézmény nonprofit fenntartású).
Közösségi gondozás és pszichiátriai betegek nappali intézménye nem működik a megyében.
Baranya megyében nappali ellátást nyújtó idősek klubját a törvényi előírások szerint 21
települési önkormányzatnak szükséges működtetni (2000 lakos feletti települések). Jelenleg
14 települési önkormányzat tesz eleget kötelezettségének, amely 66,66 %-os teljesítést jelent.
19 települési önkormányzat nem kötelező feladatellátásként működteti az idősek klubját.
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Baranya megyében 2003. december 31-i adatszolgáltatás alapján a települések 19,26 %-án
semmilyen alapellátási forma nem biztosított.
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2. számú melléklet

Módszertani ajánlás
a szociális és egészségügyi alapellátás kompetencia határairól
a területen dolgozó házi gondozók és körzeti ápolók részére

Készítette a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthon
munkacsoportja
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I. Bevezető
A területen jelenleg egymás mellett van jelen a szociális és az egészségügyi alapellátás. A
gyakorlatban számos helyen átfedések vannak a két tevékenység között. Nem mindig
egyértelmű, hogy mi a feladata a házi gondozó és a körzeti nővér szolgálatnak. Fontos
lenne áttekinteni és megfogalmazni ezeket a feladatokat, hogy ne történjen párhuzamos
feladatellátás, illetve a két szolgálat megfelelő együttműködése zökkenőmentesen
történjék. A kompetenciahatárok egyértelmű rögzítése elkerülhetővé tenne alapvető
értelmezési problémákat, esetleg konfliktusokat.
II. Jogszabályi háttér
A szociális és egészségügyi ellátásban a gondozási, ápolási tevékenység négy szereplő
között oszlik meg.
Ezek a
• házi gondozók,
• körzeti ápolók,
• otthoni szakápolás,
• védőnői szolgálat.
A/ Házi gondozónők feladatai
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet az alábbiak szerint fogalmazza meg:
25. § (1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja.
(2) A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.
(3) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) a segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás,
takarítás, mosás, meleg étel biztosítása),
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban,
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
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(4) A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális
alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
3 bekezdés b. pontjával kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezt az alapápolási
tevékenységet a háziorvos rendeli el a jogszabályban (fenti rendelet 7. § (1) bekezdés)
előírt egyéni ápolási tervben és aláírásával igazolja. Utasításai végrehajtását ellenőriznie
is kell. Az említett jogszabály 3. számú melléklete határozza meg a házi gondozó
képesítési követelményeit, e szerint a gyakorlatban a területen olyan házi gondozók is
dolgoznak, akik nem egészségügyi, hanem szociális végzettséggel rendelkeznek. A
háziorvosnak az ápolási tevékenység elrendelésekor erre a tényre figyelemmel kell
lennie, mert a kizárólag szociális végzettségűektől nem várható el olyan ápolási feladat
végzése, melyre képesítéssel nem rendelkeznek.

B/ Az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban
A 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet 2. számú melléklete az alábbiakban fogalmazza meg
1. A praxis menedzsmentben való részvétel.
2. A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése,
beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint
az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést.
3. A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek
előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.
4. A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és
azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való
gondoskodás.
5. A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való
gondoskodás.
6. Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való
részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek
klubja).
7. A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél,
akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő.
8. Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű
megkezdése.
9. Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben – amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos
kihívására nincs lehetőség – a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése.
10. A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a
kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői
szolgálattal való együttműködés.
A felsorolt kompetencia területek egyértelművé teszik a feladat végzéséhez egészségügyi
képzettség szükségességét, hiszen egyes ápolási tevékenységek, illetőleg a beteg
állapotának megítélése szakképzettséget igényel.
A gyakorlatban tehát rendkívül fontos a két szakterület együttműködése, kölcsönös
informálása.
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C/ Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat
A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási
tevékenységek végzése és megtanítása.
2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó
szakápolói feladatok.
4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz
kapcsolódó szakápolási feladatok.
5. Baleseti- és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága
esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló
drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét
után.
7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók
helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
– gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
– mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
– hely- és helyzetváltoztatás segítése.
9. Szükség esetén speciális tevékenységek, például
– EKG, oscillometria,
– oxigénterápia,
– légzésterápia,
– szívó alkalmazása.
– Gyógylámpák alkalmazása,
– TENS készülék alkalmazása.
10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna,
elekroterápia biztosítása.
12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:
– a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását,
amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért,
helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,
– ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség
teljesítését,
– rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában
résztvevőkkel.
A szakápolás során:
– a beteg pszichés vezetése, és mindazon tevékenységek megtanítása, amelyet maga a beteg
és/vagy családja megtehet az egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota
romlásának megakadályozásáért,
– ápolási anamnézis felvétel, az ápolási folyamat dokumentálása és jelentési kötelezettség
teljesítése,
– számítógép, nyomtatóval;
– rendszeres kommunikáció a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában
résztvevőkkel.
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A kompetencia áttekintéséből egyértelmű, hogy a feladatok kizárólag egészségügyi
szakképesítéssel végezhetők. A házi gondozónők megfelelő képzettség esetén orvosi
utasításra (ld. ápolási terv dokumentáció) közreműködhetnek az otthoni szakápolás
végzésében.
D/ A védőnői szolgálat a jogszabályok szerint megelőző, preventív tevékenységet fejt ki,
speciális csoportok (anya és csecsemővédelem, iskola-egészségügy, stb.) ellátásában,
ezért itt nem taglaljuk feladatait.
III. Összegzés
A fentiekből látható, hogy a területen, az ellátott otthonában történő gondozási, ápolási,
egészségügyi ellátási tevékenység többszereplős.
A főszereplő az egészségügyi szolgáltatást teljes egészében, a szociális ellátást részben
elrendelő és ellenőrző háziorvos.
A szociális jellegű ellátások az alábbi esetekben háziorvosi véleményhez kötöttek:
• közgyógyellátás,
• ápolási díj,
• mozgáskorlátozott személy részére parkolási engedély,
• közlekedési támogatás,
• mozgáskorlátozott gépkocsi szerzési támogatás,
• javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez.
A feladatok magas szintű ellátásához elengedhetetlen a partnerek folyamatos és korrekt
együttműködése. Fontos szakmai képzettségük állandó fejlesztése, a hatékony és a
szükség szerinti információ csere.
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Beszámoló a megye területén működő intézmények 2004. évi
szakmai ellenőrzéseinek tapasztalatairól
A 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletnek megfelelően szakértőként részt vettünk a megye
területén működő szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. A feladatot részben a
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal megbízása alapján, részben a működési engedély
kiadására jogosult városi jegyzők felkérése alapján végeztük el. Az ellenőrzéseken a
Hivatalok munkatársaival közösen vettünk részt. A módszertani osztályt rendszerint 3 fő
képviselte (módszertani osztályvezető, módszertani munkatárs, módszertani szakértő, továbbá
az alapellátást nyújtó intézmények esetében az alapellátási szakreferens is). A szakmai
ellenőrzésről minden alkalommal feljegyzést készítettünk – a kiküldött adatlapok és a
helyszíni tájékozódás alapján -, amelyet mind a működési engedély kiadására jogosult szerv,
mind az érintett intézmény vezetőjének megküldtünk. Minden esetben lehetőséget
biztosítottunk az intézményvezetőknek arra, hogy a készített feljegyzéssel kapcsolatos
észrevételeiket megtegyék.
2004. évben 26 intézmény (összesen 28 telephely) szakmai ellenőrzésében vettünk részt. A
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal felkérésére 15-, Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály Szociálpolitikai Osztálya felkérésére 7-, Bóly
Város Jegyzője felkérésére 3-, Komló Város Jegyzője felkérésre 1-, alap,- nappali-, és
bentlakást nyújtó intézmények ellenőrzését végeztük el. (A szakmai ellenőrzések
intézménytípusonkénti megoszlását ld. mellékletben).
Az alapellátást nyújtó intézmények ellenőrzésének tapasztalatai
A szociális étkeztetés tárgyi-, és személyi feltételeinek biztosításában valamennyi vizsgált
intézmény megfelel a jogszabályi előírásoknak, hiányosságokat a dokumentáció vezetésében
tártunk fel.
A házi segítségnyújtás területén a gondozási körzetek kialakításában találtunk
hiányosságokat, ugyanis a gondozási körzetek kialakítása során a települési önkormányzatok
75 %-a nem követi a lakosságszám alakulását. Általában kevesebb gondozói körzetet
alakítanak ki, ebből adódóan kevesebb házi gondozót alkalmaznak, mint amennyit a
jogszabályi követelmények meghatároznának. Elsősorban ebből következik az is, hogy az
intézmények csupán 50%-a képes biztosítani a feladatellátáshoz szükséges megfelelő
személyi feltételeket.
A 2004. évben speciális alapellátást nyújtó szociális szolgáltatások szakmai ellenőrzésében is
részt vettünk. A támogató szolgálatok a tárgyi feltételek biztosításában és a dokumentációk
vezetésében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a személyi feltételek biztosításában
tapasztaltunk hiányosságokat. A jogszabályi rendelkezésektől való eltérés a dolgozók nem
megfelelő szakképesítéséből adódik.
5 esetben vettünk részt falugondnoki szolgálatok ellenőrzésében. Valamennyi szolgálat mind
a szakmai munka területén, mind pedig a személyi-, tárgyi feltételek biztosításban, valamint a
dokumentációk vezetésben megfelelt a jogszabályi követelményeknek.
A szakosított ellátást nyújtó intézmények ellenőrzésének tapasztalatai
A szakosított ellátást nyújtó intézmények ellenőrzése során vizsgálatunk az alábbiakra
terjedtek ki: tárgyi-, és személyi feltételek biztosítása, fizikai-, egészségügyi-, és
mentálhigiénés ellátás biztosítása, foglalkoztatás szervezése, dokumentációk vezetése,
állampolgári jogok érvényesülése.
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A nappali ellátást nyújtó intézmények a vizsgált területeken a -személyi feltételek biztosításán
kívül- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A vizsgált intézmények 77,8%-a biztosítja,
11,1 %-a részben biztosítja és 11,1%-a nem biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi
feltételeket. Hiányosságok a létszámok és a szakképesítések területén jelentkeztek.
A személyi feltételek biztosítása
11,1%
11,1%

77,8%

megfelel

részben felel meg

nem felel meg

Az elmúlt évben 17 bentlakást nyújtó intézmény szakmai ellenőrzésében vettünk részt. Az
intézmények nagy része a fizikai-, egészségügyi-, és mentálhigiénés ellátás biztosításában, a
foglalkoztatás megszervezésben megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működésük feltételeit
meghatározó rendelet alapján néhány intézményben hiányosságokat tapasztaltunk a tárgyi-, és
személyi feltételek biztosításában, a dokumentációk vezetésében, valamint nem mindenütt
biztosítják teljes körűen az ellátottak állampolgári jogait.
A tárgyi feltételek biztosításának tekintetében az intézmények 70,6 %-a felel meg a
jogszabályi előírásoknak. A legtöbb intézményben a zsúfoltság megszüntetésére való törekvés
tapasztalható, mégis akadnak olyan intézmények, ahol a jogszabályban előírt egy főre jutó
lakóterület nagysága nem éri el a 6 m2-t. Ezen túl az akadálymentes közlekedés feltételei sem
biztosítottak minden esetben. Egyelőre még kevés azon két vagy többszintes épületek száma,
amelyekben a rámpákon és a kapaszkodókon kívül liftek segítenék a közlekedést.
Tárgyi feltételek biztosítása

5,9%
23,5%

70,6%
megfelel

részben felel meg

nem felel meg

A legnagyobb hiányosságokat az intézmények személyi feltételeinek biztosításában
tapasztaltunk, a vizsgált intézmények 41,2 %-a felel meg a jogszabályi előírásoknak. A
jogszabályi előírásoktól való eltérés a nem megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozók
alkalmazásából, valamint az ellátáshoz szükséges létszámoktól való eltérésből adódik.
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Szem élyi feltételek biztosítása
11,7%
41,2%
47,1%

megfelel

részben felel meg

nem felel meg

Az intézmények 17,6%-ánál találtunk hiányosságokat a dokumentációk vezetésben. Ezek
elsősorban az egészségügyi ellátás dokumentációjának nem pontos, nem megfelelő módón
történő vezetését jelentik.
Dokumentáció vezetése
17,6%

82,4%
megfelel

részben felel meg

Az állampolgári jogokat az intézmények 11,8%-a nem biztosítja teljes körűen az ellátottak
számára. A hiányosságok és problémák az intézmények házirendjének, szakmai programjának
és egyes szabályzatainak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történő elkészítéséből
adódnak.
Állampolgári jogok érvényesülése
11,8%

88,2%
megfelel

részben felel meg

Az ellenőrzés során felhívtuk az intézményvezetők, valamint a tevékenységek ellátásáért
felelős dolgozók figyelmét a tapasztalt hiányosságokra, szabálytalanságokra. Minden egyes
alkalommal felajánlottuk segítségünket szakmai kérdések, problémák megoldásában.
Az intézmények szakmai vizsgálatai lehetőséget biztosítanak a módszertani osztály
munkatársai számára, hogy különböző típusú intézményekben az egyes ellátások során
felmerült nehézségekről, problémákról közvetlenül a gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező
szakemberektől szerezzenek információkat.
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Szakmai napokon megjelent intézmények, feldolgozott témák
♦ 2004. 04. 03.
Pécs, Timár u. Idősek Otthonából: 2 fő (főnővér, osztályvezető) számítógépes
gyógyszerprogram tanulmányozása.
♦ 2004.05.05.
Komló Szent Borbála Otthonból 4 fő (ig. helyettes, főnővér, osztályvezető,
mentálhigiénés munkatárs).
Ápolási – gondozási dokumentációk vezetése – Ápolási terv, Gondozási terv,
Mentálhigiénés tervek, gyógyszerelés dokumentálása voltak a megbeszélés témái.
♦ 2004. 09. 01.
Komló Mecsek Szíve Otthonból 4 fő (gazdaságvezetők, osztályvezető főnővérek).
Ápolási osztály, valamint a demenciában szenvedő betegek osztályainak megtekintése.
Szakmai tanácsadás, dokumentációk vezetése, fekvő betegek mobilizálása - gyakorlati
bemutatása volt a foglalkozás témája.
♦ 2004. 09. 16.
A Pécsi Egészségügyi Szakiskolából 21 fő, Szociális szervezők II. éves hallgatói,
valamint az osztály tagozatvezetője. Ismerkedés az intézeti élettel, az ellátottak részére
nyújtott szolgáltatások részletes bemutatása, mindkét telephelyünkön.
♦ 2004. 09. 23.
Sombereki Idősek Otthona 3 fő (intézetvezető, főnővér, mentálhigiénés)
Az ápolási osztályon kezelt betegek egyéni dokumentációja, valamint a megyei főnővéri
műhelyre való felkészülés volt a megbeszélés tárgya.
A szakmai nyílt napok programját az intézményvezető főnővér irányítja. A bentlakásos
elhelyezést nyújtó intézményekkel nagyon jó a kapcsolata, többször keresik telefonon is
szakmai tanácsok miatt.
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2004. évi szakmai műhelyek munkájának
értékelése

Az alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai műhelye
Vezető: Paári Angéla alapellátási szakreferens
Az alapellátásban dolgozó házigondozók részére 2004-ben 7 alkalommal szerveztünk szakmai
műhelyt. A foglalkozásokat az alapellátási szakreferens vezette. A szervezésben és az egyes
témák feldolgozásában nagy segítséget nyújtottak a megyében jól működő gondozási
központok vezetői. A szakmai tanácskozások megfelelő színteret biztosítottak ahhoz, hogy
megbeszéljük a problémákat és a jó gyakorlatokat minél szélesebb körben megismertessük.
A műhelyekre azon települések alapellátásban dolgozó munkatársait hívtuk meg, melyek a
felmérés alapján jelezték a feladat ellátását.
1. Siklós, Gondozási Központ:
Meghívott települések: Siklós, Beremend, Harkány, Kásád, Magyarbóly, Márok, Villány,
Kórós, Túrony, Szava, Ócsárd, Kémes, Kisjakabfalva, Palkonya, Villánykövesd,
Ivánbattyán.
2. Mágocs, Gondozási Központ:
Meghívott települések: Mágocs, Bikal, Nagyhajmás, Sásd, Alsómocsolád, Bakóca, Ág,
Gerényes, Mindszentgodisa, Kisvaszar, Vásárosdombó, Tarrós, Tékes.
3. Mecseknádasd, Gondozási Központ:
Meghívott települések: Mecseknádasd, Pécsvárad, Hidas, Ófalu, Óbánya, Nagypall.
4. Görcsöny, Módszertani Otthon:
A minőségi ellátás biztosítása céljából az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4/2004. (I. 28.)
ESzCsM rendelettel történt módosítása új szakmai irányokat jelöl meg a szociális alap- és
nappali szakellátás tekintetében. Ennek érdekében előírja, hogy az alap és nappali
szakellátás szolgáltatásait igénybe vevők részére a szociális szolgáltatást végző személy
egyéni gondozási tervet készítsen. A dokumentáció változása miatt a megye egész
területéről meghívtuk a nappali intézményekben dolgozó munkatársakat.
A meghívottak közül
• mohácsi kistérségből:
• komlói kistérségből:
• sellyei kistérségből:
• pécsi kistérségből:
• pécsváradi kistérség:
• sásdi kistérség:
• szentlőrinci kistérség:
• szigetvári kistérség:
• siklósi kistérségből:

5 település,
1 település,
1 település,
1 település,
4 település,
2 település,
3 település,
1 település,
3 település képviseltette magát.
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5.

Sellye, Gondozási Központ:
Meghívott
települések:
Bogádmindszent,
Csányoszró,
Felsőszentmárton,
Hegyszentmárton, Hirics, Kisasszonyfa, Kórós, Magyarmecske, Magyartelek, Páprád,
Ózdfalu, Sellye, Vajszló, Vejti, Zaláta,

6.

Pécs, I. számú Gondozási Központ:
Meghívott települések
- szentlőrinci kistérségből: Szentlőrinc, Bicsérd, Helesfa, Királyegyháza, Sumony.
- pécsi kistérségből: Abaliget, Görcsöny, Kozármisleny, Nagykozár, Ócsárd, Nagypall,
Orfű, Pellérd, Romonya, Szalánta, valamint
- Pécsről az I. – II. – III. számú gondozási központok, Littke utcai Integrált Nappali
Intézmény, az Egyesített Szociális Intézmény Xavér utca és Tüzér utca házigondozói.

7.

Szigetvár, Gondozási Központ: 2004. november 29.
Meghívott települések: Almamellék, Bánfa, Basal, Bolykapeterd, Dencsháza, Endrőc,
Hobol, Kétújfalu, Kisdobsza, Mozsgó, Nagydobsza, Rózsafa, Somogyapáti,
Somogyviszló, Szentegát, Szentlászló, Teklafalu, Zádor, Szigetvár.

A részvételi arányokból kitűnik, hogy az önkormányzatok még mindig nem veszik elég
komolyan az alapellátás fontosságát. Az érdektelenséget tükrözi, hogy a szakmai napokra
meghívottak közül milyen arányban jelentek meg.
Kistérségek
Siklós
Sásd
Pécsvárad
Sellye
Pécs, Szentlőrinc
Szigetvár

Meghívottak
17
13
7
19
21
19

Megjelentek száma
7
5
5
4
11
7

%-a
41,17
37,46
71,42
26,66
52,38
36,84

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kis létszámú műhelymunka sokkal hatékonyabb. A kollégák
bátrabban mondják el gondjaikat, problémáikat. Praktikus megoldásokkal tudjuk segíteni
őket.
A gondozási központok bemutatják tevékenységüket, a házigondozó feladatát. A műhelyek
után a gondozási központok is szívesen segítenek a hozzájuk forduló házigondozóknak a
felmerülő problémák megoldásában, illetve összegyűjtik és jelzik azokat az alapellátási
szakreferens felé.
A szakmai találkozók nagy segítséget jelentenek az alapellátásban dolgozóknak, hisz eddig
semmilyen szakmai segítséget nem kaptak munkájukhoz. Az önkormányzatok gyakran maguk
sincsenek tisztában azzal, mi is a házigondozók feladata, a települések lakossága sok esetben
„ingyen cseléd”nek tekinti őket. Jellemző probléma, hogy a gondozónők nagyon leterheltek,
általában több ellátottal foglalkoznak, mint amennyit a jogszabály meghatároz. Előfordul,
hogy a házigondozónak munkakörén kívüli, önkormányzati feladatokat is el kell látnia.
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Intézményvezető főnővérek szakmai műhelye
Vezető: Bíró Ferencné szociális szakvizsgával rendelkező diplomás ápoló,
módszertani szakértő
2004 évi célkitűzések a következők voltak:
¾ szakmai tevékenységünk színvonalának emelése
¾ minél jobb kapcsolat kiépítése a megye intézményeivel - együttműködés.
¾ a szakemberek elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztése
¾ új rendeletek követése, ismertetése
¾ információk összegyűjtése értékelése a megye összes intézményéből a 2004. évben
elvégzett munkákról.
2004-ben három alkalommal szerveztük meg a szakmai műhelyt a főnővérek és
ápolásvezetők részére. A műhelymunka mind a három alkalommal színvonalas volt. A
szakmai előadásokon és a közös konzultációkon a kollégák nagyon aktívan vettek részt. A
szakmai műhelyek fontosak voltak az intézményekben felmerülő problémák megoldásának
segítésében is.
A munkatársak pozitívan értékelték azt, hogy minden alkalommal más – más intézményben
szerveztük meg a találkozókat. Ezzel nem csak a szakemberek elméleti, gyakorlati tudása
gyarapodott, hanem tapasztalat cserére is lehetőség nyílott. Az intézmények bemutatásával a
kollégák ismerkedtek az intézmények helyi szokásaival, esetenként eltérő profiljával, új
ismereteket szereztek.
A 2004 évi munkaterv alapján feldolgozásra és ismertetésre került témák:
 Mentális romlással járó időskori betegségek, időskori delíriumok, demencia
 Felmérés az időskorúak egészségi állapot szerinti ellátás igényeiről
 Demens részlegek kialakításának feltétel rendszere –ellátás, szolgáltatás a bentlakásos
otthonokban, dokumentációk vezetése
 Speciális készségfejlesztő programok
 Életmódbeli változások napjainkban
 Táplálkozási tanácsok – ételbemutatóval
 A mozgás szerepe, fontossága a különböző típusú ellátási formákban
 Idős emberek mozgás rehabilitációja, torna, gyógyító séta, mobilizálás, ágyban fekvő
betegek mozgatása, levegőztetése
 Fogyatékkal élők mozgás rehabilitációja:
Értelmi fogyatékosok: rendszeres mozgása, a sport fontossága, szerepe. Mozgás
fogyatékosok rehabilitációja, mozgás koordináció szerepe, fontossága a siketek és vakok
életében.
 Közösségi kapcsolatok, siker élmények, egyéb motiváló tényezők a pszichiátriai betegek
mozgás rehabilitációjában.
A szakmai műhelynek az is célja volt, hogy a szakma képviselői közelebb kerüljenek
egymáshoz és szorosan együttműködve végezzék feladatunkat a megye ellátórendszerében.
2004-ben a célkitűzések megvalósítása pozitív eredményeket hozott, amit a megye területén
lévő intézmények 80 %-a az év végén elvégzett elégedettségi vizsgálat alkalmával
visszaigazolt.
Több intézmény megköszönte a szakmai műhely vezetőjének munkáját, az általa nyújtott
segítséget.
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Mentálhigiénés munkatársak szakmai műhelye
Vezető: Kocsis József szociális szakvizsgával rendelkező szociálpolitikus, teológus,
módszertani szakértő
A szakmai műhelyek meghívottjai a bentlakásos intézményekben dolgozó mentálhigiénés
szakemberek.
2004-ben a műhelymunka bevezetésével a bentlakásos intézményekben az eddigieknél
nagyobb jelentősége lett a mentálhigiénés tevékenységnek. Az együttgondolkodásnak és a
tapasztalatcseréknek köszönhetően az intézmények mentálhigiénés csoportjai a korábbi
tevékenységüket kibővítették a többiektől szerzett új tapasztalataikkal.
A műhelymunka 2004-évi fő célkitűzése a jogi és szakmai háttér megismertetése és a
korszerű gondozási formák megismerése, illetve a tapasztalatok átadása volt.
A műhelymunkákon átlagosan ötvenen vettek részt. A foglalkozásokon képviseltette magát a
megyében található valamennyi időseket, értelmi fogyatékosokat, pszichiátriai és
szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézmény.
Az alábbi témaköröket sikerült feldolgozni 2004-ben:
-

A mentálhigiénés tevékenység helye, szerepe és célja a bentlakásos intézményekben
Kompetencia határok az intézmények szakmai struktúrájában
Szemléletváltás szükségessége az ápolási és a gondozási feladatok megosztásában
Terápiás módszerek, újszerű ellátási formák a hazai és a külföldi tapasztalatok alapján
A mentálhigiénés tevékenység személyi és tárgyi feltételei
A foglalkoztatás jelentősége az idősek ellátásánál
A mentálhigiénés ellátás gyakorlata a Pécs MJV. Malomvölgyi úti Integrált Szociális
Intézményében
A demens betegek foglalkoztatásának sajátosságai a gyakorlatban

A műhelymunkákon a résztvevők nagyon aktívan bekapcsolódtak a különböző témák
gyakorlati oldalának a feldolgozásába. Minden résztvevő tanulhatott valami újat a másik
intézmény gyakorlatából.
A műhelymunka megszervezésének nagy tanulsága, hogy a korábbiaknál gyakrabban
kellene találkoznia az intézményekben dolgozó szakembereknek, ezáltal kialakítható
lenne egy szakmailag jobban megalapozott, sokrétűbb tevékenységi kör, az ellátottak és az
ellátást végzők nagyobb megelégedettségére. Ezáltal a szakma presztízsét is jobban
lehetne növelni.
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II.
Előzmények:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. szeptember havi ülésén
tárgyalta a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel – Fronius Ödön
Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan c. előterjesztést. A közgyűlés a
115/2004.(IX.16.)Kgy határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a Baranya
Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház (Pécs) önállóan gazdálkodó
költségvetési intézményét jogutódlással 2004. október 31.-vel megszünteti és
jogutódjául – 2004. november 1.-vel – a Baranya Megyei Kórházat, önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt jelöli ki. A közgyűlés a 115/2004. (IX. 16.) Kgy.
határozatának 6. pontjában felkérte elnökét, hogy 2005. március 31-ig adjon
tájékoztatást a Baranya Megyei Kórház működéséről, a tapasztalatokról, esetleges
szakmai változtatásokról. Jelen előterjesztésemmel ennek kívánok eleget tenni.

1. A Baranya Megyei Kórház szakmai és gazdálkodási tevékenységének
bemutatása
A Kórház a megye második vezető egészségügyi szolgáltatója, a Baranya Megyei
Önkormányzat legnagyobb intézménye. 2005. évi jóváhagyott költségvetése
4 563 317 e forint, engedélyezett dolgozói létszáma 1153 fő.
A 2001. január 1. óta érvényes fekvő- és járóbeteg struktúrában (604 ágy, 35
szakrendelés, 4 gondozóintézet, heti 1432 szakorvosi-gondozói, 113 nem szakorvosi
óra) a 2004. év során több alkalommal változott.
Ennek egyik fő oka az volt, hogy a Központi telephely „A” épületének rekonstrukciója
megindult. A kezdés időpontját 2004. június 1-re tervezték, ekkorra az épületet
kiürítették. A benne működő Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztályt a „K”
épületbe költöztették, ahol a struktúra szerint 50 ágyas osztály ágyszámából 35 ágy
működtetésére van lehetőség. A „K” épületből a Kardiológiai Osztályt az Ángyán
János úti telephelyre helyezték át, ahol közös vezetés alatt, szakmai egységben
együttműködik a Kardiológiai Rehabilitációs Osztállyal. A kubatúra limitált voltára való
tekintettel a 30 aktív és 34 krónikus kardiológiai ágyból 22 és 15 ágyat tudtak
működtetni.
Az Ángyán János úti telephelyen – ÁNTSZ határozat alapján – csökkentett
ágyszámmal üzemelő Ápolási és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály szünetelő 20
ágyát nem sikerült aktíválniuk.
2004. november 1-től újabb jelentős struktúra- és kapacitás-módosítás következett
be. A fenntartó határozata értelmében a Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház
integrálódott intézménybe, ez az eddigi 5 telephely 6 telephelyre való bővülését
jelentette. A Baranya Megyei Kórház Kerpel-Fronius Ödön Gyermek-Egészségügyi
Központ hat fekvőbeteg osztálya ágyszámukat 120-al növelte, szakmai profilukat
bővítette.
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A Baranya Megyei Kórház ágyszáma összesen: 724. Az aktív ágyszám 600, a
krónikus ágyszám 124, a jelzett szüneteltetések miatt a működő ágyszám 662, ebből
aktív 577, krónikus 85.
A két fő telephely a 300 ágyas Központi-, és a 304 ágyas Ángyán János úti, a
gyermek ellátást teljes egészében a 120 ágyas Nyár utcai telephelyen végzik.
Járóbeteg ellátás a Papnövelde -, a Veress Endre-, és a Sásdi telephelyeken van.
A járóbeteg struktúra vonatkozásában év közben kisebb változások történtek: a
2003-ban kezdeményezett struktúra-, illetve kapacitás-módosítás befogadtatása csak
2004. május 1-től hatályosult. Ennek értelmében, a kihasználatlan kapacitásokból
strukturálisan megjelenítették a Központi Belgyógyászati Ambulanciát, allergológiai
profilt alakítottak ki, a bőrgyógyászati szakterületen belül elkülönítették a
bőrgyógyászati allergológiát és a gyermek bőrgyógyászatot. Pathológiai
struktúránkban a cytológiai óraszámot növelték, hogy megfeleljenek a
népegészségügyi daganatellenes szűrőprogramban vállalt feladatuknak.
A Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozásegészségügyi Központ Kft.-nek –közgyűlési
határozat alapján átadott – heti 75 szakorvosi óra 2004. október 1-től került ki
struktúrából.
A Gyermek - Egészségügyi Központ integrációjával járóbeteg struktúrájuk is bővült.
Így 2004. november 1-től heti szakorvosi-gondozói óraszámuk 1688, nem szakorvosi
óraszámunk változatlanul 113.
Aktív ágyaikon 22.900 beteget, krónikus ágyaikon 890 beteget kezeltek. Aktív
ágykihasználtságuk – a Gyermek - Egészségügyi Központ nélkül – 77,5 %, a
Gyermek - Egészségügyi Központtal együtt 64 %.
A krónikus ágyak közül a mozgásszervi rehabilitációs és az ápolási szakterületen az
ágykihasználtság meghaladja a 90 %-ot, a krónikus tüdőgyógyászaté változatlanul
rossz, 50 %. Utóbbira való tekintettel a 30 ágyas Krónikus Tüdőgyógyászati Osztály
15 ágyából Hospice Osztályt kívánnak kialakítani a 2005. év során, nyertes OEP
pályázatunk alapján finanszírozása befogadásra került.
A PTE OEC belgyógyászati klinikái számára állandó krónikus ágykontingenst kell
biztosítaniuk. A hajléktalan ellátás céljára továbbra is négy krónikus ágyat (a krónikus
tüdőgyógyászat kihasználatlan kapacitásából) biztosítanak folyamatosan.
A halálozási arányszám továbbra is az Ápolási Osztályon a legmagasabb, 40 %. Az
aktív ellátás átlagos halálozási mutatója országos viszonylatban is jó, 3,4 %. Az
átlagos ápolási idő szintén jó, aktív ellátás: 6,2 nap, krónikus ellátás: 18,1 nap.
Járóbeteg és gondozói esetszámuk tovább nőtt, megközelítőleg 585 ezer beteget
láttak el, ebből 112 ezer fekvőbeteg konzílium volt.
A járóbeteg ellátás legnagyobb problematikája a belgyógyászati jellegű városi
ügyelet, az ide kárhoztatott detoxikálás és az alapellátó ügyelettel való
együttműködés rendezetlensége.
A másik komoly gond az, hogy a Központi telephelyen évek óta zajló rekonstrukció a
járóbeteg ellátást szolgáló kubatúrát is kritikusra szűkíti.
A diagnosztikai területen ismét sikerült előrelépést tenniük: a Központi Radiológiai
Osztályt egységesítették a Központi telephelyen.
A diagnosztikán belül a laboratóriumi tevékenység válik stratégiai jelentőségűvé,
folytatták a több éve zajló fejlesztést, racionalizálást és költségcsökkentést. A volt
Gyermekkórház laboratóriumi tevékenységét problémamentesen, a klinikusok
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megelégedettségére integrálták a Központi Laboratóriumba. Ezzel egyidejűleg
Mikrobiológiai Laboratóriumukat is áthelyezték a Központi Laboratóriumba, a
pulmonológiai tevékenységhez szorosan kapcsolódó Tenyésztési Decentrum
meghagyásával az Ángyán János úti telephelyre.
A gép-műszer állomány tekintetében változatlanul a legkritikusabb a sterilizátorok és
a tüdőszűrő géppark állapota. A három mobil ernyőfénykép szűrőállomás közül már
csak kettőt tudnak működtetni (a több évtizedes készülékekhez alkatrészt sem lehet
beszerezni). Az ellátás biztonsága veszélyeztetett.
Sürgősen megoldásra szorul a Radiológiai Osztály röntgen leleteinek digitális
archiválása és legalább egy multifunkciós ultrahang készülék beszerzése.
Informatikai rendszerüket nehezen ugyan, de működtetik, a hálózat és a géppark
elavultsága a napi munkában gyakran fennakadást okoz. A legszükségesebb
intézményen belüli hálózat- és szerverfejlesztést – a biztosított önkormányzati
forrásból – sikerült megoldaniuk.
A további fejlesztéshez, beleértve a Gyermek - Egészségügyi Központtal való
informatikai kapcsolat megteremtését, feltétlenül forrást kell találniuk. Nagy
lehetőséget jelent, hogy kiemelt kedvezményezettként – a régió kilenc nagy
egészségügyi fekvőbeteg intézményével közös konzorciumban – nyertesek lettek a
HEFOP 4.4, az egészségügyi információtechnológia, elsősorban az intézményközi
kommunikáció fejlesztését célzó pályázaton.
A 2004. év egyik kitűzött fő célját, a minőségirányítási rendszer kialakítását 11 hónap
alatt sikerült megvalósítaniuk. Az országban először hozták létre és tanúsítatták
integrált (ISO, Kórházi Ellátási Standard, HACCP, környezetirányítási,
munkabiztonsági) rendszert. Nem csak a létrehozás és a rendszeres auditok, hanem
a rendszer további működtetése, fejlesztése is jelentős forrást igényel, azonban
nélkülözhetetlen az intézmény korszerű működtetéséhez és az ellátás színvonalának
emeléséhez.

Baranya Megyei Kórház Kerpel-Fronius Ödön Gyermek - Egészségügyi
Központ, mint szakosított gyermekkórház az alábbi fekvő - és járóbeteg ellátási
tevékenységet végzi.
1. A „volt” pécsi - és siklósi járás területéhez tartozott községek
gyermeklakosságának elsődleges kórházi ellátását.
2. A megyében működő városi kórházak gyermekosztályai számára a progresszív
ellátás feltételeinek biztosítását, Baranya megye egész területéről beutalt
gyermekbetegek fogadását.
3. Regionális feladatok ellátását a Gyermek - Egészségügyi Központban kialakított
szakmai centrumokban.
4. Gyermeksebészet,
gyermekfülészet-audiológia,
gyermekpulmonológiabronchológia, gyermekinfektológia, gyermeknephrológia- hypertona kizárólagos
ellátását.
5. A PTE Gyermekklinikájával évtizedekkel korábban kialakított profil megosztás
keretében a felsorolt fekvőbeteg ellátó tevékenységeket fejlesztették, a
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párhuzamos (és felesleges) beruházásokat gyakorlatilag megszüntették, illetve
csak a mindkét pécsi gyermekintézetben folyó, az általános gyermekgyógyászati
tevékenységhez feltétlenül szükséges területekre korlátozták.
6. A két pécsi gyermekintézet között kialakított sajátos munkamegoszlás
eredményeként a területi ellátás elve nem mindig érvényesül és pl. a GyermekEgészségügyi Központban folyó fekvőbeteg szakellátást jelentős arányban veszik
igénybe pécsi lakosok.
7. A Gyermek - Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátását részben a
fekvőbeteg osztályokra épülő szakambulanciák, szakgondozók (csecsemő- és
gyermekgyógyászat, gyermeksebészet, fül-orr-gégészet, gyermekpulmonológia),
részben az önálló szakrendelések (audiológia, képalkotó diagnosztika,
laboratórium, cardiológia, neurológia, orthopédia, bőrgyógyászat, szemészet és
gyermekpsychiátria) végzik. Megjegyzendő, hogy szemész szakorvos hiányában
a szemészeti szakrendelések számát csökkentették és annak terhére hozták létre
a gyermekpsychiátriát és a képalkotó diagnosztikai szakrendeléseket.
A Gyermek - Egészségügyi Központban folyó fekvő- és járóbeteg szakellátás
megítélése jó, az orvosoktól, a szülőktől és a szakmai testületektől kapott
visszajelzések alapján az intézet magas szakmai színvonalon, a szakma és a
lakosság általános megelégedettségére a minőségbiztosítási követelményeket is
kielégítve végzi munkáját. A kivételesen előforduló negatív visszajelzések hosszú
előjegyzési időkre, indokolatlan várakozásokra, időszakosan előforduló zsúfoltságra
és a nem megfelelő hangnemre vonatkoztak. Ezek megszüntetésére a kórház
vezetés a szükséges intézkedéseket megtette.
A 2004 évet szakmai-gazdálkodási szempontból három szakaszra lehet bontani:
I. szakasz: I-IV hónapok. Főbb jellemzői a HBCS pontszámok és bevételeinek
drámai csökkenése (151.7 pont), valamint a bér, -ÁFA és - infláció növekedés
következtében a működési kiadások jelentős emelkedése. A bevétel
csökkenés hátterében a gyermekszám csökkenése és az alapellátók definitív
ellátásra törekvése. Jelentősen csökkent a fül-orr-gégészeti műtétek száma és
egyes osztályokon – elsősorban a Manuális Mátrix Osztályon hiányzott a
vezető költség/hatékony működtetési szemlélete. A gyorsan növekvő
adósságállomány kezelésére szükségessé vált az intézmény szerkezet
átalakítása, a vezetés ezért a tulajdonos Megyei Önkormányzatnál
kezdeményezte az intézményi átvilágítást és a szükséges intézkedések
elrendelését.
II.szakasz: V-X. hónapok. A belső intézkedések ellenére a teljesítmény
további 125.2 HBCS ponttal csökkent. Az előzőekben ismertetett okok mellett
ebben szerepet játszott az átvilágítás okozta bizonytalanság, a
Gyermekkórház létének megkérdőjelezése. Az alapellátásban dolgozó
orvosok egy része elfordult az intézettől és megkezdődött a jól képzett
szakdolgozók elvándorlása.
III.szakasz: XI-XII hónapok. Az új szervezeti struktúrában a Megyei Kórház
Kerpel-Fronius Ödön Gyermek - Egészségügyi Központjaként az intézmény
gazdaságilag stabilizálódott, szakmailag megerősödött és az ellátás feltételei
javultak. A szükséges belső átalakítások elvégzése után az intézmény körüli
bizonytalanság fokozatosan oldódott és a szakmai teljesítménymutatók
javultak (+ 84.4 HBCS pont).
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A Baranya Megyei Kórház gazdálkodási helyzetének bemutatása ( likviditási
helyzet, humánerőforrás helyzete, bér kérdések) :
Likviditási helyzet
Az intézmény likviditási helyzete 2004 év utolsó negyedévében jelentősen romlott. Ez
alapvetően a teljesítmény növekedést korlátozó volumenkorlát bevezetésének volt az
eredménye. 2005 évre vonatkozó volumen korlát alá a 2004 .10-12 illetve 2005.01.09.havi teljesítmények esnek. 2005 évre az előző év tapasztalati adatai alapján
került meghatározásra a havi
volumenkorlát. Az eddig eltelt négy hónap
teljesítménye elvárásaikat nem igazolta. A Gyermek - Egészségügyi Központ
teljesítménye az első 1-2 hónapban úgy tűnt, hogy ki tudja tölteni (az osztályok között
a teljesítésben jelentős eltérések voltak ) a volumenkorlátot, de mostanra ugyan azt a
képet mutatja, mint a felnőtt aktív ellátás. A tervezettől elmaradó teljesítményeknek
több oka van: nem jelentősen, de csökkent a betegforgalom a case mix index illetve
a teljesítmények visszanormálása miatt. Ezek együttesen vezettek oda, hogy
csökkent a teljesítmény és nem tudják kihasználni a volumen korlát által biztosított
teljesítményt sem.
A járóbeteg ellátásban ellenkező helyzetről számolhatnak be. A fent leírt módon
kialakított 2005 évi volumenkorlátot minden hónapban jelentősen túllépik, és a
degresszív finanszírozás miatt van olyan teljesítmény, amit már csak 10%-on
finanszíroznak.
A járóbeteg ellátáshoz tartozó laboratóriumi teljesítményeknél nincs volumen korlát.
Ezen a területen fejlesztéssel és szervezéssel jelentős (a költséget jelentősen
meghaladó) bevétel többlettel számolnak.
2005 évre a várható és előre jelzett súlyszám értékkel készítettek likviditási tervet.
Ebben a tervben a 2005 január 1-től előre jelzett súlyszám és pontszám értékekkel
számoltak, melyeknél a jóváhagyott értékek alacsonyabbak lettek, és 2005 február 1től kerültek kihirdetésre. Ez alapján elkészített likviditási tervet az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Mint a melléklet is mutatja az év folyamán a jelenlegi struktúra és költségszint mellett
likviditási gondjaik elérik a kritikus határt. A több éve tartó likviditási probléma a
működés során nagy nehézséget okoz. A problémák közül a legszembetűnőbb a
karbantartási, javítási munkák elmaradása (eszközök rendszeres karbantartása,
mérő eszközök kalibrálása, felülvizsgálata, tervszerű tisztasági festés, mázolás,
fürdők, mosdók felújítása, a kor követelményeinek megfelelő komfortosítás, 50 ezer
forint alatti kézi és egyéb műszerek pótlása). A munkakörülményeket javító, könnyítő
ápolási eszközök beszerzése, szociális helységek, nővérszálló felújítása, „belső”
úthálózat karbantartása, megfelelő belső forgalmi rend kialakítása.
Bér kérdések
Az intézet 2005 január 1-től biztosította a kötelező előlépők és a bértábla változása
miatti béremeléseket A reprezentatív szakszervezetekkel megállapodást kötöttek,
hogy a bérfejlesztés következtében a tervezett bérkiadás nem nőhet. A bérfejlesztés
fedezetét létszámleépítéssel kell biztosítani. A 0. havi illetményt – MEP előleg
igénybevételével – a jogszabályban előírt határidőig kifizették.
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2. Az integráció szakmai eredményei, a megtett gazdálkodási intézkedések
A nem tervezett, legnagyobb feladatot, a Gyermek - Egészségügyi Központ
integrációját sikeresen hajtották végre. Először a gazdasági terület komplex
átvételére került sor, majd a szakmai terület legfontosabb kiszolgáló egységeit is
centralizálták (gyógyszer- és anyagellátás, laboratórium, élelmezés). A meglévő
minőségbiztosítási rendszer (ISO, környezetirányítás) felülvizsgálati auditját
sikeresen elvégezték, kiegészítve már a kórházi ellátási standardokkal.
A Gyermek – Egészségügyi Központ szakmai munkája megerősödött, presztízse
helyreállt, ezt a 2004. év utolsó két hónapjának megnövekedett betegforgalma és
bevétele is alátámasztja.
A Gyermek - Egészségügyi Központ 2004. évi teljesítménye összességében 92.4
HBCS ponttal elmaradt a 2003. évi teljesítménytől, de a negatív tendencia
megfordult. Szakmai ellátásunk színvonala javult, az ellátási kínálat bővült,
kapcsolatunk az alapellátással és a társintézetekkel megerősödött. A vezető
munkatársak számára fontossá vált a minőség-orientált, költség-hatékony szakmai
tevékenység és az etikai normákat respektáló marketing munka.
Az integrációt követően a Gyermekkórház (továbbiakban: Gyermek - Egészségügyi
Központ) gazdasági-műszaki ellátó részét, a közgyűlési határozatnak megfelelően
felszámolták. A telephelyen 1 fő gazdasági ügyintéző és 1 fő irattáros maradt. A
portaszolgálatot illetve a hibaelhárítást és a műszaki ügyeleti ellátást a Baranya
Megyei Kórházzal hasonló feladat ellátására szerződéssel rendelkező vállalkozások
látják el. A Gyermek - Egészségügyi Központban változatlanul üzemel a tejkonyha. A
főzőkonyha helyett 5 fővel un. „befejező” konyha működik. Az alkalmazottak
étkeztetését a Baranya Megyei Kórház konyhája biztosítja, melynek fajlagos
működési költségét csökkenti a megnövekedett adagszám. A GyermekEgészségügyi Központ szállítási és szolgáltatási szerződéseit szinte teljes
egészében a Baranya Megyei Kórház –közbeszerzési eljárással kötött- szerződései
biztosítják. Sajnos vannak olyan szerződések, melyek csak fél éves felmondással
szüntethetők meg, ezért az ebből származó megtakarítás még nem érezteti hatását.
Van olyan szerződés (PTÁV), ahol tárgyalással, a lekötött kapacitás csökkentésével
jelentős megtakarítást érhettek el. Van olyan szerződés is (telefonközpont lízing
szerződés) mely a jelenlegi formájában nem gazdaságos, de a meghatározott
futamidő miatt előnyösen nem szüntethető meg.

3. Megoldandó (szakmai) feladatok:
1. A 2005. év legnagyobb feladata a Gyermek - Egészségügyi Központ
integrációjának folytatása és befejezése, az átvilágítási anyagban leírtak mentén. A
struktúra komplex felülvizsgálata és integrálása a Baranya Megyei Kórház hármas
tagozódású szervezetébe (orvos-, ápolásszakma, gazdasági ellátás), informatikai
kapcsolat, a valójában integrált informatikai rendszer kialakítása, az integrált
minőségirányítási rendszer bevezetése, teljes dokumentációs rendszerük
adaptálása.
2.Hasonló nagyságrendű feladat a komplex rekonstrukció következő szakaszának
(„A” épület) befejezése ez évben. A fekvő- és járóbeteg ellátás egységeinek
következményes költöztetése komoly próba elé állítja az intézmény egészét, mely a
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fekvőbeteg forgalomban is tükröződik. Utóbbi emelése mindenképpen cél, az
érvényben levő teljesítmény volumenkorlát miatt kizárólag tervezetten. Az esetszám
növelésén túl a minőségi betegellátást tűzik ki célul.
3. Az elbírálás alatt levő többletkapacitási pályázatok közül a Sürgősségi Betegellátó
Osztály befogadása esetén annak kialakítása.
4. A rekonstrukció folytatását a „B” épület felújítása jelenti, erre feltétlenül forrást kell
találni.
5. A külső telephelyeken működő, meghatározó jelentőségű járóbeteg rendelések és
gondozók
áthelyezésének
felülvizsgálata
változatlanul
napirenden
van
(Mentálhigiénés Intézet, Megyei Tüdőgondozó, Bőr- és Nemibeteg Gondozó).
6.A Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Tudományegyetem vezetőjével aláírt
Konzorciális szerződés, valamint a Regionális Egészségügyi Tanács keretében
történő együttműködés a fenntartókkal és a társintézményekkel.
4. Megoldandó (gazdasági) feladatok
Az integrált intézet új struktúrájának kialakítása olyan módon, hogy a területi ellátási
kötelezettségének eleget tudjon tenni. A kórház megőrizze, ha lehet javítsa likviditási
helyzetét. Ez költségcsökkentéssel, a kapacitások volumenkorláthoz illetve, a
szükségletekhez történő igazításával (fekvő beteg kapacitás járó beteg kapacitássá
történő átalakításával) oldható meg.
Az integrációval kapcsolatosan felmerült működtetési problémák közül a
legjelentősebb a Központi telephely és a Nyár utcai telephely közötti informatikai és
telefon hálózat hiánya, megfelelő belső hálózat kialakítása, hardver eszközök
biztosítása (2004 évben 34 millió forintot kértek a fenntartótól az integráció
zavartalan lebonyolításához, a 2005 évi költségvetésben 5,5 millió forint szerepel).

5. Együttműködési lehetőségek a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházzal
A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése 2004. december hónapban tárgyalta A
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház működtetésére vonatkozó, a gazdálkodás
stabilitását elősegítő fenntartói intézkedések c. előterjesztést. A 172/2004.(XII.16.)
Kgy. határozat 5. pontja alapján a közgyűlés elrendelte a laboratóriumi kapacitások
pontos felmérését, szakmailag indokolt mértékű kiterjesztését, továbbá a vizsgálatok
áttelepítését – az ellátás helyben feltétlenül szükséges mértékének biztosítása
mellett – a Baranya Megyei Kórház laboratóriumába. A közgyűlési döntésnek
megfelelően a két érintett kórház vezetése között megkezdődtek a szakmai
egyeztetések. Ennek eredményeképpen a Baranya Megyei Kórház vezetése a
harkányi Gyógyfürdőkórház labor feladatainak ellátására, „megosztására” 2
alternatívát dolgozott ki. Az egyik megoldás szerint a Gyógyfürdőkórház
laboratóriuma jelenlegi struktúrájában és személyi állományában önállóan
megmaradna. A minimumfeltételek teljesítéséhez szükséges szakorvosi tanácsadói
feladatot a Baranya megyei Kórház Központi Laboratóriuma vállalná. Változatlanul a
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helyszínen végeznék a megszokott rutin vizsgálatokat, mind a fekvő-, mind a
járóbetegek számára. A jelenlegi spektrumból csupán kis számú, nem rentábilis
vizsgálatot venne át a Baranya Megyei Kórház. A fentieken túl mindazon
vizsgálatokat, amelyek a Gyógyfürdőkórház számára szakmailag nem indokoltak. A
második alternatíva a „kislabor” jellegű, hematológiai és sürgősségi klinikai kémiai
vizsgálatokat hagyná meg a Gyógyfürdőkórház laboratóriumában, minden más
vizsgálat a Megyei Kórház Laboratóriumába kerülne. Ez esetben a
Gyógyfürdőkórház elesne az OEP finanszírozás jelentős részétől. A fajlagos
kiadások jelentősen nőnének, a személyi állomány leépítésének igénye miatt is,
hiszen ebben az esetben összesen 4 asszisztensre lenne szükség. A leírt probléma
összetettsége miatt folynak azok a részletes elemzések, bevétel- kiadás számítások,
amelyek a végső döntés meghozatalához szükségesek. A már nevesített közgyűlési
határozat 8. pontja elrendelte a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház élelmezési
üzeme, takaríttatása, mosodai - és karbantartási tevékenységének közreműködői
szerződéssel történő működtetése feltételrendszerének előkészítését, a beszerzések
egységesítését a Baranya Megyei Kórházzal. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
mb. igazgatója (2005. 01. 30-án) ennek a határozati pontnak a végrehajtásáról az
alábbiak szerint számol be:„ezen pontban jelölt 4 munkaterület gazdaságossági
számításokon alapuló, ismételt vizsgálata megtörtént. Az élelmezés területén a
költségek jelentős csökkenése várható bizonyos létszám leépítésével, a
konyhatechnológia átalakításával és a beszerzések területén az előnyös beszerzési
formák és források bevezetésével, a gazdasági hivatalon belül a feladatok
racionalizálásával. A jelenlegi kisegítői létszámot, valamint a nem hatékony
takarítóeszközöket is figyelembe véve, a takarításra fordított összköltség igen
magas. Közbeszerzési pályázat útján, külső takarító vállalattal kívánunk szerződést
kötni. A mosodában a közelmúltban jelentős beruházásra került sor. Jelenleg 1 kg.
ruha mosatásának fajlagos költsége 189.-Ft (áfával), ez egyéb cégekkel
összehasonlítva nem mondható rossznak. Az optimális kihasználtsághoz képest a
jelenlegi teljesítmény 49%-ot mutat. A szolgáltatásra a környéken van igény, a
kapacitás lekötésére a kutatás folyamatban van. A kivitelezői szerződések
felülvizsgálatával egy időben elkezdődött a karbantartó részleg kapacitásának
felmérése és összevetése a szerződések keretében igénybe vett szolgáltatásokkal.
Az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos szerződések részletes felülvizsgálata
megtörtént”. Az elvégzett, részletes vizsgálatok eredménye, megállapításai alapján a
Gyógyfürdőkórház 2005. március 1.-től hivatalába lépő főigazgatója dönt a további
intézkedésekről. A 4 munkaterületen összesen kb. 60 fő közalkalmazott dolgozik, így
minden további lépés foglalkoztatási kérdéseket is felvet.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház
működéséről, az integrációval összefüggő tapasztalatokról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Pécs, 2005. február 25.
Dr. Kékes Ferenc
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Baranya Megyei Kórház
Pécs, Rákóczi út. 2.
A kórház likviditásának tervezése
2005. 1-12. hó

eFt
Bevételek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Augusztus Szeptember Október

Július

OEP finanszírozás

347 565

382 732

382 765

372 773

387 206

422 662

376 424

383 095

374 080

Működési bevétel

11 533

11 533

11 533

11 533

11 533

11 533

11 533

11 533

11 533

13. havi illetmény előleg

162 664

Összes bevétel

521 762

November December 2005. 1-12. hó
összesen
362 973
335 579
344 968
4 472 822
11 533

11 533

11 533

138 396
162 664

394 265

394 298

384 306

398 739

434 195

387 957

394 628

385 613

374 506

347 112

356 501

4 773 882

14 788

14 788

14 788

14 787

14 788

14 787

14 788

14 787

14 788

14 788

14 787

162 664

10 833

10 833

10 833

10 834

10 833

10 833

10 834

10 833

10 834

10 833

10 834

10 833

130 000

Személyi juttatások (járulékokkal)

284 878

284 878

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

219 120

2 760 956

Egyenleg

226 051

83 766

149 557

139 564

153 999

189 454

143 216

149 887

140 872

129 765

102 370

111 761

1 720 262

Dologi kiadások

152 250

172 250

172 250

140 822

140 821

140 822

140 821

140 821

140 821

140 822

172 250

172 250

1 827 000

Nyitó adósságállomány

262 589

188 788

277 272

299 965

301 222

288 045

239 413

237 018

227 952

227 901

238 958

308 838

Ebből 30 napon túli

121 343

36 538

105 022

127 715

160 400

147 224

98 591

96 197

87 131

87 080

98 136

136 588

Záró adósságállomány

188 788

277 272

299 965

301 222

288 045

239 413

237 018

227 952

227 901

238 958

308 838

369 327

Ebből 30 napon túli

36 538

105 022

127 715

160 400

147 224

98 591

96 197

87 131

87 080

98 136

136 588

197 077

Ebből 60 napon túli

0

0

0

0

6 403

0

0

0

0

0

0

24 827

13. havi illetmény előleg törlesztés
Önkormányzati támogatás törl.

Baranya Megyei Kórház
Pécs, Rákóczi út. 2.
A kórház bevételeinek tervezése
2005. 1-12. hó
eFt
Bevételek
Járóbetegellátás pontszáma *
Járóbetegellátás teljesítménydíja *
Fekvőbetegellátás HBCS pontszáma
Fekvőbetegelltás teljesítménydíja
Krónikus ellátási nap
Krónikus betegellátás telj. díja
Gondozók fix díja
Labor szakellátás pontszáma **
Labor szakellátás teljesítménydíja **
Fertőző betegellátás fix díja
Sürg. fogadóhely fix díja
Anya, gyermek, csecsemő-és nőv.díj
Mozgó SZSZ Gyermekgyógyászat
Rendelkezésre állási díj
Progresszivitás fix összege
Keresőképt.ell.főorv.hálózat műk.
Keresőképt.ell.főorv.hálózat műk.korr.
Halottszállítás fin. korrekció
Eszközfinanszírozás összege
Művesekezelés finanszírozás összege

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December 2005. 1-12. hó

34 448,631 29 560,479 27 315,283 30 694,676 36 024,218 37 571,518 37 126,489 34 363,354 38 265,740 30 507,434 31 933,192 36 244,023
44 783
38 429
35 510
39 903
46 831
48 843
48 264
44 672
49 745
39 660
41 513
47 117
2,152
2,094
2,005
1,977
1,967
2,208
1,965
2,009
1,878
1,750
1,644
1,743
288 372
280 534
268 623
264 863
263 609
295 893
263 295
269 250
251 698
234 458
220 354
233 518
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
2,731
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
11 197
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
6 028
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910
1 910

402 309

388 116

373 286

373 920

379 594

413 890

380 713

383 076

járóbeteg ellátás: 1,30 Ft/pont
fekvőbeteg ellátás: 134.000 Ft/HBCS
labor szakellátás: 1,00 Ft/pont
krónikus ellátás: 4.100 Ft/krón. nap
* : A járóbetegellátás teljesítménye magába foglalja a gondozás teljesítményét is
**: Dr. Litter Ilona laborvezetőtől kapott adat
Járó- és fekvőbeteg ellátás pontszámának meghatározásához a 2005. évi teljesítményvolumen korlát lett figyelembe véve a szezonindex-el korrigálva
Krónikus ellátási napként 2004. átlagadata lett figyelembe véve
Művesekezelés finanszírozási összegeként 2004. év átlaga lett figyelembe véve

370 597

343 272

331 020

349 789

összesen
404 055,037
525 272
23,392
3 134 468
32,772
134 365
194 352
204 000
204 000
43 200
24 000
72 336
2 911
23 400
28 930
23 868
492
1 068
54 000
22 920
4 489 581

Baranya Megyei Kórház
Pécs, Rákóczi út. 2.
A kórház bevételeinek tervezése
2005. 1-12. hó

eFt
Bevételek
Járóbetegellátás pontszáma *
Járóbetegellátás teljesítménydíja *
Fekvőbetegellátás HBCS pontszáma
Fekvőbetegelltás teljesítménydíja
Krónikus ellátási nap
Krónikus betegellátás telj. díja
Gondozók fix díja
Labor szakellátás pontszáma **
Labor szakellátás teljesítménydíja **
Fertőző betegellátás fix díja
Sürg. fogadóhely fix díja
Anya, gyermek, csecsemő-és nőv.díj
Mozgó SZSZ Gyermekgyógyászat
Rendelkezésre állási díj
Progresszivitás fix összege
Keresőképt.ell.főorv.hálózat műk.
Keresőképt.ell.főorv.hálózat műk.korr.
Halottszállítás fin. korrekció
Eszközfinanszírozás összege
Művesekezelés finanszírozás összege

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

32 684,469
39 771,020 36 860,696 38 082,497 37 415,487 39 500,091 29 334,964 29 820,710 36 612,420
39 495
40 984
47 729
49 311
48 448
51 147
37 985
38 614
47 408
1,899
2,320
2,027
1,940
2,116
2,369
2,113
2,160
2,022
240 175
268 430
267 567
256 129
271 425
304 181
271 106
277 149
259 339
2,399
2,412
2,434
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
9 357
9 673
9 760
9 624
9 624
9 624
9 624
9 624
9 624
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
15 872
25 408
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
11 923
16 658
13 300
13 300
13 300
13 300
13 300
13 300
13 300
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
6 225
6 225
6 225
6 225
6 225
6 225
6 225
6 225
6 225
251
251
251
251
251
251
251
251
251
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
2 411
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
1 989
41
41
41
41
41
41
41
41
41
57
90
75
75
75
75
75
75
75
4 892
9 013
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
2 109
1 951
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

343 942

382 732

382 765

372 773

387 206

422 662

376 424

383 095

járóbeteg ellátás: 1,32 Ft/pont
fekvőbeteg ellátás: 132.000 Ft/HBCS
labor szakellátás: 0,7 Ft/pont
krónikus ellátás: 4.010 Ft/krón. nap
* : A járóbetegellátás teljesítménye magában foglalja a gondozás teljesítményét is
**: Dr. Litter Ilona laborvezetőtől kapott adat
Járó- és fekvőbeteg ellátás pontszámának meghatározásához a 2005. évi teljesítményvolumen korlát lett figyelembe véve a szezonindex-el korrigálva
Krónikus ellátási napként 2004. átlagadata lett figyelembe véve
Művesekezelés finanszírozási összegeként 2004. év átlaga lett figyelembe véve

374 080

Október

November

December

36 788,494 31 439,051 28 374,585
47 636
40 709
36 741
1,935
1,777
1,880
248 004
227 537
240 893
2,400
2,400
2,400
9 624
9 624
9 624
16 667
16 667
16 667
19 000
19 000
19 000
13 300
13 300
13 300
3 600
3 600
3 600
2 800
2 800
2 800
6 225
6 225
6 225
251
251
251
1 950
1 950
1 950
2 411
2 411
2 411
1 989
1 989
1 989
41
41
41
75
75
75
6 400
6 400
6 400
2 000
2 000
2 000

362 973

335 579

344 968

2005. 1-12. hó
összesen
416 684,483
526 206
24,556
3 131 934
28,845
115 405
200 004
231 280
161 581
43 200
33 600
74 700
3 017
23 400
28 930
23 868
492
897
77 905
24 060
4 469 199
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II.
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ (4), (5), (6) bekezdése előírja
a helyi önkormányzatok számára, hogy a közoktatási feladatai megszervezéséhez
szükséges
önkormányzati
döntés-előkészítést
szolgáló
feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati
intézkedési terv) kell készíteni. A helyi önkormányzatnak be kell szereznie a
megyei önkormányzat szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati
intézkedési terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
megtárgyalta Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján községek Közoktatási
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa által megküldött közoktatási intézkedési
tervet. A szakbizottság Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási,
Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Tervével (továbbiakban: megyei
közoktatásfejlesztési terv) nem találta összhangban levőnek, amelyet a 41/2004.
(III. 10.) OISB határozatában fogalmazott meg. Az Intézményi Társulás Társulási
Tanácsa Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján községek közoktatási
intézkedési tervét módosította, amelyet a megyei önkormányzatnak megküldött. A
módosított közoktatási intézkedési terv összhangban van a megyei
közoktatásfejlesztési tervvel.
2.

Baksa, Ócsárd, Téseny, Tengeri, Kisdér községek a kötelező feladatként ellátott
óvodai felvételnek a Baksa székhellyel működő óvoda fenntartásával tesznek
eleget. A gyermeklétszám csökkenése következtében az óvodai csoportok számát
a 2005/2006. nevelési évtől csökkenteni kívánják az eddig működtetett három
csoportról kettőre. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (6)
bekezdésének megfelelően a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor
szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő
színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek,
szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a
megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A helyi
önkormányzat a tervezett intézkedés véleményezéséhez az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértő szakértői véleményét köteles megküldeni a
megyei önkormányzatnak a szakvélemény megkérésével egyidejűleg. A baksai
önkormányzat által megküldött szakértő vélemény állást foglal arra vonatkozóan,
hogy a helyi önkormányzat által javasolt megoldás biztosítja a az óvodai
ellátás megfelelő színvonalon történő folytatását.
3. Baksa, Kisdér, Tengeri, Téseny községek az általuk fenntartott baksai általános
iskola feladatát bővíteni kívánják a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi
fogyatékos) tanulók integrált nevelésével-oktatásával a 2005/2006. tanévtől. A
körjegyző írásos megkeresése szerint a képviselőtestület a személyi és tárgyi
feltételek biztosításáról nyilatkozott. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88.§ (5) bekezdése alapján a döntéshez a helyi önkormányzatnak be kell
szerezni a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített- szakvéleményét. A
megyei közoktatásfejlesztési terv alapelve tartalmazza az integrált nevelésoktatás ágazati törvény módosítása alapján történő beemelését, a megfelelő
feltételek biztosítása mellett.
4. Majs, Bezedek, Ivándárda, Lippó, Nagynyárád, Sárok, Sátorhely, Udvar községek
logopédiai szolgáltatásának érdekében Majs és Udvar községek önkormányzata
a Majs székhellyel működő Frey János általános iskola feladatát a logopédiai
szolgáltatás feladatával kívánja bővíteni. A szükséges feltételeket az
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önkormányzatok megteremtik. A 3. pontban megnevezett törvényi hely alapján a
megyei önkormányzat szakvéleményét kérik. A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
3/A § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy községi önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmény alapfeladatként szervezze meg a logopédiai ellátást
legfeljebb kettő logopédus alkalmazásának szükségletével. Az önkormányzat
kérését szakértői vélemény alátámasztja.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a megyei
közoktatásfejlesztési tervvel összhangban van Kozármisleny, Pécsudvard,
Szemely, Birján községek módosított közoktatási intézkedési terve.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintett helyi önkormányzatok
megkeresése és a rendelkezésre álló szakértői vélemény alapján megállapítja,
hogy Baksa, Ócsárd, Téseny, Tengeri, Kisdér községek által fenntartott óvoda két
csoporttal történő működése a 2005/2006. tanévtől megfelelő színvonalon képes
biztosítani az óvodai nevelést, ezért a megyei közoktatásfejlesztési tervvel
összhangban van.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Baksa, Kisdér,
Tengeri, Téseny községek szándéka -az általuk fenntartott- baksai általános iskola
feladatának a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók integrált
nevelésére-oktatásra vonatkozóan a megyei közoktatásfejlesztési tervvel
megegyezik.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Majs és Udvar
községek szándéka a Majs székhellyel működő Frey János általános iskola
feladatának a logopédiai szolgáltatás feladatával történő bővítésére a megyei
közoktatásfejlesztési tervvel megegyezik.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. március 7.
Tasnádi Péter
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II.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a
helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokról szóló 5.
számú mellékletének 10. sorszáma alatt 13 541,3 millió forint áll rendelkezésre a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. A támogatási
előirányzat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
költségvetési hozzájárulás, valamint a prémium évek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések, forrásául
szolgál.
A helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb, takarékosabb szervezése érdekében a
létszámcsökkentési pályázati rendszer már hosszú múltra tekint vissza. Így a támogatás
igénylési szabályai és eljárási rendje – évről-évre finomodva – kialakult.
Az előző évekhez képest 2005. évben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat a
következőképpen változik:
– a pályázat súlyának megfelelően kezelve, pályázati felhívás helyett
belügyminiszteri rendeletben kerül szabályozásra,
– a pályázat benyújtási és a döntési időpontjai az évi két alkalom helyett négyre
módosulnak, ezáltal az önkormányzatok részére rövidebb időn belül visszatérülnek
e célú kiadásaik,
– azon létszámcsökkentéssel érintett személy után, aki a racionalizálási döntést
követő 6 hónapon belül öregségi nyugdíjra jogosult lesz, az önkormányzatok
továbbiakban nem igényelhetnek támogatást.
– azon személyek esetében, akik két éven belül elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt,
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása szükséges a szolgálati időről. Ennek
birtokában egyértelműen megállapíthatóvá válik az öregségi nyugdíjra való
jogosultság. A Tárcaközi Bizottság e munkavállalók után igényelt támogatás
megítélése ügyében így egyértelműen dönthet.
Pályázatot az a helyi önkormányzat nyújthat be, amelynek a költségvetési szerveinél –
ideértve az OEP által finanszírozott feladatokat ellátó költségvetési szerveket is –
főállású (ideértve a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak is) határozatlan idejű
közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, és munkaviszonyban
állók jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, 2004. szeptember 30-át követően
hozott - illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - döntést hajtott végre, s
ebből fizetési kötelezettsége keletkezett, továbbá a 2004. évi pályázat keretében ehhez
támogatásban nem részesült.
A Baranya Megyei Kórház 35 fő, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 17 fő, a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1 fő,
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
1 fő munkaviszonyát szüntette meg 2004. szeptember 30-át követően.
E létszámcsökkentések miatt összesen 56.100.273 forint megpályázható fizetési
kötelezettség keletkezett (intézményenkénti részletezését az előterjesztés melléklete
tartalmazza).
A pályázathoz csatolni kell eredeti aláírással, bélyegzővel ellátva vagy hiteles
másolatként:
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o az önkormányzat költségvetési rendeletének kivonatát, melyben a költségvetési
létszámkeret az adott évre meghatározásra került;
o

az önkormányzat képviselő-testülete által az adott feladat racionalizálásáról – az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet
60. § (1) bek. a) és b) pontjait is figyelembe véve – készített dokumentumait,
továbbá
a
tényleges
és
intézményenként
azonosítható
álláshely
megszüntetéssel járó létszámcsökkentésekről hozott döntése tételes kivonatát,
melyben a következményeként kialakuló létszámadatok (létszámkeret) is
szerepelnek,

o a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos - az érintett
munkavállaló által is aláírt - munkáltatói intézkedések másolati példányát;
o az öregségi nyugdíjkorhatárt 2 éven belül elérő - előrehozott öregségi nyugdíjra
nem jogosult dolgozó esetén számításokat arra vonatkozóan, hogy a felmentés
vagy a korengedményes nyugdíjazás jár-e a támogatás alapjául szolgáló kisebb
összegű pénzügyi kötelezettségvállalással;
o emelt összegű végkielégítésre jogosult esetén - a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XIX. törvény. 6. §-a,
17. §-a, 18. §-a alapján – a létszámcsökkentéssel érintett személy nyilatkozatát
arra vonatkozólag, hogy emelt összegű végkielégítésben korábban részesült-e;
o az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérők esetében az illetékes
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött szolgálati idő igazolását;
o

képviselő-testületi határozatot arról, hogy az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

A fentiek alapján kérem a Közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:

III.
Határozati javaslat:
1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény
5. számú mellékletének 10. pontjában és az idevonatkozó belügyminiszteri rendelet
alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított
előirányzat igénylésére.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Kórház létszámkerete 35 fővel, 1188 főről 1153 főre csökken,
ehhez a központi forrásból igényelt összeg 30.079.239 forint;
a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány létszámkerete 17 fővel, 233 főről
216 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 25.302.585 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézmény létszámkerete 1 fővel, 179 főről
178 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 318.579 forint;
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkerete 1 fővel, 99 főről 98 főre
csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 399.870 forint.
A központosított forrásból – a megpályázható helyi szervezési intézkedések egyszeri
többletkiadásaira – az önkormányzat által igényelt összeg összesen: 56.100.273
forint.
3. A végleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett
munkavállalók továbbfoglalkoztatására - a munkaviszonyban töltött idejük
folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség, a megszüntetett
álláshelyek 5 évig nem kerülnek visszaállításra.
Pécs, 2005. február 24.

dr. Kékes Ferenc

melléklet

A 2004. szeptember 30-át követően megvalósuló munkaviszony megszűnések egyszeri többletkiadásai

Helyi önkormányzat neve : Baranya Megyei Önkormányzat

Oldalszám : 1
Pályázat kulcsa : ...................
(Igazgatóság tölti ki !)

KSH kódja : 0 2 0 0 0 0 0
(7 karakter)

forintban
Sorszám

Intézmény
megnevezése

1.
1.
2.
3.
4.

2.

Létszámcsökkentés
munkaviszony
megszűnés
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(fő)
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Baranya Megyei Kórház
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
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7.

8.
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35

9 749 181

13 038 121

6 608 318

683 620
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17

13 354 081
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5 558 901

575 059

25 302 585

1

241 348

-

69 991
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318 579

1

302 932

-

87 850

9 088

399 870
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18 852 665

-

56 100 273

Dátum: Pécs, 2005. március 25.
P.H.

ügyintéző : Pólainé..............................................

...............................................................................
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke

telefonja : 72/500-434

- KSH-kód: a megyekóddal kezdődő településazonosító kód
- 9. oszlop = 4. + 5. + 6. + 7. + 8. oszlopok
- a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. oszlopok tekintetében = az 1. sz. melléklet(ek) 9., 10., 11., 12.,13.,14. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival.

,

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 681/2005.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: Javaslat a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer
beszerzése céltámogatási igénybejelentés benyújtására

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta
Közgazdasági Iroda
Beruházási, fejlesztési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA:

Az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság
A Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. február 29.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. február 29.

dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

2
II.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX.
tv. alapján 2005. évben is a támogatott célok közé tartozik a működő kórházak és
szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése.
A törvény mellékletében meghatározottak szerint az 1 M Ft egyedi értéken felüli és egy
éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer beszerzéshez igényelhetnek az
önkormányzatok céltámogatást az alábbi szakterületek számára:
- képalkotó-diagnosztika, kivéve CT és MRI berendezések,
- anaesthesiologiai és intenzív terápiás-sürgősségi eszközök,
A központi támogatás mértéke 40 %. A támogatás 1 évre – 2005-re – igényelhető.
Az igénybejelentés feltételeit a törvény mellett a 19/2005.(II.11.) Korm. rendelet
tartalmazza. A pályázat benyújtás határideje 2005. április 1.
A Baranya Megyei Kórház a régi, selejtezésre váró műszereinek pótlására az alábbi
gép-műszer beszerzéseket: kívánja végrehajtani.
Berendezés
megnevezése
Nagyteljesítményű
altatógép 2 db
Nagyteljesítményű
lélegeztetőgép 2 db
Felsőkategóriás
color
doppler
ultrahangkészülék 1 db
Felső-középkategóriás
color
doppler
ultrahangkészülék 1 db
Összesen:

Gép-műszer
beszerzés ÁFAval
26 000

Ezer forint
Saját erő
60
Céltámogatási
igény
40 %
%
10 400
15 600

13 800

5 520

8 280

19 500

7 800

11 700

15 625

6 250

9 375

74 925

29 970

44 955

A felsőkategóriás color doppler ultrahangkészülék valamint a felső-középkategóriás
color doppler ultrahangkészülék önrészét – 21.075 e Ft-ot - a Baranya Megyei Kórház
saját pénzügyi kerete terhére biztosítja.
A Baranya Megyei „Kerpel-Frónius Ödön” Gyermekkórház 2004-ben pályázatot nyújtott
be az Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz egy altató és egy lélegeztetőgép
vásárlására, amelyhez 10 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat
Költségvetési Bizottsága az intézményi pályázati alapjából biztosított. A pályázat
elbírálása után a minisztérium értesítette a gyermekkórházat, hogy a támogatást – 15
millió Ft –ot csak úgy tudja biztosítani, ha annak összegét 6-8 éven keresztül,
részletekben a gyermekkórház visszafizeti. Ezt a kórház felvállalta, ennek ellenére a
finanszírozási szerződés megkötésére és az egészségügyi gép-műszerek beszerzésére
nem került sor. Amennyiben nem kerül sor a részletfizetési konstrukcióban a gépműszerek beszerzésére, felszabadul a 10 millió forintos önrész, amelyet a 2005. évi
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céltámogatási pályázathoz önrészként átcsoportosíthatunk. A Baranya Megyei Kórház
információja szerint a beszerzendő gép-műszerek közül egy lélegeztető és egy
altatógép a gyermekegészségügyi központban kerülne elhelyezésre. A 10 000 e Ft
átcsoportosított önrészt további 13 880 e Ft önrésszel kell kiegészíteni, amelyből
sikeres pályázat esetén 3 085 ezer Ft-ot (2 nagyteljesítményű lélegeztető+2
nagyteljesítményű altató és 1 középteljesítményű lélegeztető+1 nagyteljesítményű
altató önrész különbözete) a Baranya Megyei Kórház vállal. További 10 795 e Ft
önrészt a 2005 évi költségvetés céltartalékai között rendelkezésre álló önkormányzati
pályázati alap terhére kell biztosítanunk.
A Baranya Megyei Kórház által felvállalt önrészekről szóló nyilatkozatot a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
A pályázat benyújtásának feltétele a beruházáshoz biztosított saját forrás igazolása az
önkormányzat költségvetési rendeletének kivonatával, ezért a feladatra önrészként
44 955 e Ft -ot a soron következő költségvetés módosításakor a költségvetésbe be kell
építeni.
Ebből tehát 21.075+3.085 e Ft = 24 160 e Ft-ot sikeres pályázat esetén a Baranya
Megyei Kórház átutal a Baranya Megyei Önkormányzat számlájára
Az önrész nagyságának csökkentése érdekében javasolom, hogy az önkormányzat
nyújtson be pályázatot a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, CÉDE
kategóriában a gép-műszer beszerzés támogatására. Itt várhatóan 3-4 M Ft támogatás
nyerhető. A pályázat benyújtását – a pályázati feltételek kiírása után – várhatóan 2005.
tavaszán tehetjük meg. Miután a CEDE pályázat elnyerése bizonytalan, ezért a teljes
önrészt az önkormányzatnak a céltámogatási pályázathoz fel kell vállalni.
A19/2005.(II.11.) Korm. rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak
nyilatkoznia kell a működési többletköltségek befogadásáról.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház
egészségügyi gép-műszer beszerzése - céltámogatással megvalósuló – 74 925 ezer
forint összköltségű önkormányzati beruházással.
A Közgyűlés a beruházást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és
pályázatot nyújt be a gép-műszer beszerzések központi céltámogatására.
Határidő: 2005. április 1. (a pályázat benyújtására)
Felelős:
dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés a beszerzés megvalósításához saját forrásként 44 955 e Ft-ot biztosít.
Felkéri elnökét, hogy a biztosított önrész - 2005 évi költségvetési rendeletben történő elkülönítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a 2005 évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy sikeres pályázat esetén a beszerzésre kerülő eü.
gép-műszerek közül 1 db altató és 1 db lélegeztető gép a Baranya Megyei Kórház
Kerpe-Fronius Ödön Gyermek-egészségügyi Központjában kerüljön elhelyezésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Horváth Zoltán, a kórház főigazgatója
2005. február 24.

Dr. Kékes Ferenc
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1. sz.Melléklet
B) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 2. számú dokumentuma
…………….. sz. képviselő-testületi/közgyűlési határozat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház
egészségügyi gép-műszer beszerzése címzett/céltámogatással megvalósuló
beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
I.

A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége

74.925 ezer forint

I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben
44.955 ezer forintot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.
I.3. A saját forrás összegéből:
Saját bevétel:
44.955 ezer forint
Lakossági hozzájárulás:
……-……. ezer forint
(Amennyiben a beruházás megvalósításához
víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,
úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági
hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)
Hitel:
……-……. ezer forint
Egyéb állami támogatások
……-……. ezer forint
ebből:
Helyi önkormányzatok fejlesztési és
……-……. ezer forint
vis maior feladataira szolgáló előirányzat ……-……. ezer forint
Egyéb:

……-……. ezer forint

I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint
biztosítja:
Lekötött betét:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű
juttatás):
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,
egyéb értékpapírok értékesítése:
Osztalék- és hozambevétel:
Egyéb (rövid megnevezéssel):
Összesen:

……-……. ezer forint
…… -……. ezer forint
……-……. ezer forint
20.795

ezer forint

24.160 . ezer forint
……-……. ezer forint
……-……. ezer forint
……-……. ezer forint
44 955 ezer forint
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I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági
hozzájárulás összege (szennyvízberuházás esetén):
……-………ezer forint/
bekötés.
I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.)88. §-a szerint a
beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) bek. b)
pont). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább
a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88.§-ában
foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie,
amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)
No.

Megnevezés

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.
2.2.
3.
4.

II.

Összesen

…….

…….

Ebből
…….
…….
éves ütemek

…….

Saját folyó bevétel
Helyi adók
Illetékbevételek
Bírságok
Kamatbevételek
Egyéb sajátos bevételek
Rövid
lejáratú
kötelezettségek (az 1990.
évi LXV. törvény 88.§ (6)
bekezdése szerint)
Tőke- és kamattörlesztés
Lízingdíj
Korrigált saját folyó bevétel
[(1.-2.)*0,7]
Az önkormányzat által adott
év(ek)ben még vállalható
fizetési kötelezettségek (az
önkormányzat
részére
legfeljebb
ezen
összeg
erejéig
bocsátható
ki
hitelígérvény) (3.>4.)

A településrendezési tervvel való összhang:

A
képviselő-testület/közgyűlés
igazolja,
hogy
a
címzett/céltámogatással
megvalósítandó beruházás a 29/2004 (XI.26) önkormányzati rendeletben elfogadott
településrendezési tervvel összhangban van.
III.

Tulajdonjog:

igazolja,
hogy
a
címzett/céltámogatással
A
képviselő-testület/közgyűlés
megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer
beszerzés) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és
igénymentes ingatlanon valósul meg.
IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
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Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben
megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. /
elidegenítette. (a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát
elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették
szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az
önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) bek.).

Kelt: …Pécs…, 2005.. év ……………… hó ……… nap

………………………….
a közgyűlés elnöke

………………………….
megyei főjegyző
P.H.

Eredeti aláirásokkal, vagy:
A kiadmány hiteléül:
…………………………….
(aláírás,dátum,pecsét)
Melléklet 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

2. számú melléklet
Ig.254-5/2005.

Nyilatkozat

A Baranya Megyei Kórház kötelezettséget vállal arra, hogy a céltámogatási pályázaton
benyújtásra kerülő 1 db felső kategóriás és 1 db felső-középkategóriás color doppler
ultrahang készülék 21.075 e Ft 60%-os önrészét, illetve 2 db nagy teljesítményű altatógép
és 2 db nagy teljesítményű lélegeztető gép 60%-os önrészéből hiányzó 3.085 e Ft-ot
sikeres pályázat esetén a Baranya Megyei Önkormányzat számlájára átutalja.

Pécs, 2005.03.01.

Horváth Zoltán s.k.
főigazgató

Eredeti szöveggel mindenben egyező
hiteles másolat:

Varga Ágnes s.k.
gazdasági igazgató

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 759 /2005.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók
benyújtására

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta
Közgazdasági Iroda
Beruházási, fejlesztési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005.03.01
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005.03.01

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
A minisztériumok az Önkormányzatok Közlönye 2005. február 23-i számában – amely
2005. március 1-én érkezett a hivatalba – tették közzé a helyi önkormányzatok 2006.
évi induló címzett támogatási igénybejelentéseihez előírt ágazati beruházási
koncepcióról szóló közleményeiket.
A beruházási felújítási szükségletek ismeretében az alábbi három intézmény illetve
ingatlan esetében javasoljuk címzett támogatási pályázat benyújtását:
- Baranya Megyei Kórház
- Volt pécsbányatelepi kórház
- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. április 25.

a.) Baranya Megyei Kórház rekonstrukció
A kórház-rekonstrukció I-III. üteme 1.310.000 ezer Ft központi címzett támogatás és
260.330 ezer Ft saját forrás felhasználásával 2001. decemberében befejeződött. A
támogatás igénybevételével a központi telephelyen sor került a „C” épület
rekonstrukciójára, megvalósult a „T” épület és korszerűsítettük a konyha technológiát. A
kiegészítő állami támogatás elnyerésével lehetőség nyílott arra, hogy a szülészetnőgyógyászat a központi telephelyre költözzön, így felszabadult a kórház Dischka
Győző úti telephelye.
A rekonstrukciós program folytatásaként 2004. év végén megkezdődött az „A” épület
felújítása is 640 millió forint központi támogatás felhasználásával.
A kórház rekonstrukció folytatása érdekében – 2006. évi indulást feltételezve – három
változatban nyújtjuk be beruházási koncepciónkat.
A pályázat műszaki tartalma:

I.változat:
Műszaki tartalom:
-

-

-

„B” épület teljeskörű rekonstrukciója, az alagsorban sürgősségi betegellátással,
detoxikálóval, járóbeteg szakellátással, központi radiológiával, Sebészet-érsebészet
tanszékkel, tetőtérben központi öltözővel, nővérszállással kiegészítve,
Volt „gyógyszertári” épület rekonstrukciója központi gyógyszertár céljára, bőr és
nemibeteg szakrendelés és gondozó valamint a tüdőgondozó, garázs, műhely raktár
funkciókkal kiegészítve,
központi konyha-étterem rekonstrukciója
K jelű épület komfortosítása, részleges felújítása
Fertőző épület komfortosítása, részleges felújítása
Központi telephely térburkolat
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-

Kisajátítások
Tüdőgyógyintézet komfortosítás, nyílászáró cserék, lift , röntgen felújítás, úthálózat
műszerbeszerzések

Költségek:
I. változat prognosztizált bruttó összköltsége: 3.103.515 e Ft
Összesen e Ft
költség
3.103.515

Beruházási
ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási
igény

310.352
2.793.163

2006
122.945

2007
1.802.214

2008
1.178.356

12.295
110.650

180.221
1.621.993

117.836
1.060.520

II. változat:
Műszaki tartalom:
-

„B” épület teljeskörű rekonstrukciója, az alagsorban sürgősségi betegellátással,
detoxikálóval, járóbeteg szakellátással, központi radiológiával, Sebészet-érsebészet
tanszékkel, tetőtérben központi öltözővel, nővérszállással kiegészítve,
K jelű épület komfortosítása, részleges felújítása
Fertőző épület komfortosítása, részleges felújítása
Központi telephely térburkolat
Kisajátítások
Tüdőgyógyintézet komfortosítás, nyílászáró cserék, lift , röntgen felújítás, úthálózat
műszerbeszerzések

Költségek:
II. változat prognosztizált összköltsége: 1.916.444 e Ft
Összesen e Ft
költség
1.916.444

Beruházási
ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási
igény

191.645
1.724.799

2006
55.650

2007
1.100.757

2008
760.037

5.565
50.085

110.076
990.681

76.004
684.033

III. változat:
Műszaki tartalom:
- „B” épület rekonstrukciója (csökkentett műszaki színvonal, alacsonyabb árfekvésű
anyagok)),
- Kapcsolódó műszer beszerzés,
- Térburkolat felújítás
Költségek:
III. változat prognosztizált összköltsége: 1 239 818 e Ft
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Beruházási
költség
ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási
igény

Összesen e Ft
1 239 818

2006
48 559

123.982
1.115.836

2007
636 525

4.856
43.703

63.653
572.872

2008
554 734
55.473
499.261

Az I. változat a szakmai igényeket teljeskörűen kielégíti és lehetőséget nyújt arra, hogy
a jelenleg idegen tulajdonú ingatlanokban működő bőr és nemibeteg gondozó és
tüdőgondozó beköltözzön a központi telephelyre.
b.) Volt pécsbányatelepi kórház ingatlan átalakítása szociális célra
A megyei intézményi férőhelyek túlterheltsége, az igénylők részéről jelentkező ellátási
szükséglet, illetve a kórházi ápolási osztályok megszüntetése miatt a megyei közgyűlés
2001. októberi döntésében egyetértett a pécsbányatelepi volt kórházingatlan szociális
célú használatával.
A rekonstrukció új intézmény létrehozására irányul. A pécsbányatelepi volt
kórházingatlan korábbi funkcióját tekintve geriátriai klinika volt, tervezett új funkciója a
meglévő épület adottságokhoz illeszkedik.
Az ingatlan 100 férőhely kialakítására tehető alkalmassá.

1. változat:
Műszaki tartalom
E1 jelű főépület:
-alagsor: konyha, étkező, dolgozói öltöző, tárolók, gépészet
-földszint: 26 fős intenzív ápolást-gondozást biztosító részleg
-I. emelet: 29 fős időskorú hagyományos elhelyezést biztosító,
-II. emelet: 12 fős időskorú hagyományos elhelyezést biztosító részleg
E2 jelű volt gazdasági épület:
-földszint: 12 fős alkoholbeteg illetve
-I. emelet: 13 fő alkoholbeteg elhelyezését biztosító részleg
E3 jelű volt apáca rendház:
-földszint: 8 fő emeltszintű ellátását biztosító részleg
A megvalósítás prognosztizált költsége:

Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási igény

584 435 e Ft

Összesen
e Ft
584 435
58.443
525.992

2006
159.000
15.900
143.100

2007
425.435
42.543
382.892
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2. változat:
Műszaki tartalom:
Az E1, E2 és E3 jelű épületek az 1 változat szerinti kialakítással, valamint- az
alagsorban tervezett dolgozói szociális blokk a II. emelet - 1. változat szerint
kihasználatlan – tetőtéri részébe kerül, s a helyén fizikoterápiás helység kerül
kialakításra.
Az udvari meglévő épületek átalakításával és bővítésével készletraktár, ruharaktár,
bútorraktár és mosoda kerül kialakításra
A megvalósítás prognosztizált költsége:

Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási igény

Összesen
e Ft
653.372
65.337
588.035

653.372 e Ft
2006

2007

180.200
18.020
162.180

473.172
47.317
425.855

A 2 változat a szakmai igényeknek jobban megfelelő, optimális megoldás, de az 1.
változat is kielégíti az időskorúak elhelyezésének szakmai követelményeit.

c.) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma átalakítása, tanterem bővítése.
A három intézményegység 4 épületben történő fenntartása nem gazdaságos, ezért a
Baranya Megyei Önkormányzat a gimnáziumi és szakközépiskolai egységek
összeköltöztetését
tűzte ki célul a szakközépiskola épületébe, a kollégiumi
épületrészek átalakításával.
A. változat:
Műszaki tartalom:
Amennyiben az összeköltözés megvalósul a gimnáziumi tanulók a szakközépiskolai –
jelenleg kollégium - épületben kapnak helyet. A kollégium átalakítása során 18 új
tanterem kerül kialakításra valamint 3 meglévő tanterem + vizesblokkok felújítására is
része a programnak. A kollégiumi férőhelyek számát a Csizmazia Gyula Szakiskolában
négy tanterem átalakításával növeljük, így itt az összes kollégista elhelyezésre kerülhet.
A fenti átalakításokon kívül az új tanulói létszám testnevelési óraigényének
kielégítésére a jelenlegi szabadtéri színpad helyén egy 747 m2-es tornacsarnok kerül
megépítésre.

Költségek:
A változat prognosztizált bruttó összköltsége: 634.185 e Ft
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Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási igény
B. változat:
Műszaki tartalom:

Összesen
e Ft
634.185
63.419
570.766

2006

2007

169.600
16.960
152.640

464.585
46.459
418.126

A B. változat az A. változat tornaterem nélküli műszaki tartalmának felel meg. A
kollégium átalakítása során itt is elkészül a 18 tanterem, valamint a 3 meglévő
tanterem + vizesblokkok felújítására is sor kerül. A kollégiumi férőhely növelés a
Csizmazia Gyula Szakiskolában négy tanterem átalakításával szintén része a
programnak.

Költségek:
B. változat prognosztizált összköltsége: 378.244

Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatási igény

Összesen
e Ft
378.244
37.824
340.420

e Ft
2006

2007

106.000
10.600
95.400

272.244
27.224
245.020

Az intézmény működése a tornaterem megépítésével lenne ideális, de a csökkentett,
tornaterem nélküli B változat is megfelel az eredeti célkitűzésnek a gimnázium
átköltöztetésének.

III.

Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház
(„B” jelű épület, gyógyszertár épület, konyha, stb.) rekonstrukciós fejlesztésével és
a beruházás 2006. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez szükséges
beruházási koncepciót benyújtja a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi
Igazgatósága (továbbiakban MÁK) részére.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat 2006-2007 és 2008. években
310.352 e Ft önrészt vállal fel, amelyet a Kormány kedvező döntése esetén a 20062007. és 2008. évi költségvetéseiben a beruházás megvalósítására előirányoz.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a Közgyűlés
részéről az I. változat élvez prioritást, így a testület kéri a szakminisztériumot, hogy
az 1. változat elfogadását támogassa.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a volt pécsbányatelepi kórház
szociális célú átalakításával és a rekonstrukció 2006. évi címzett támogatási
igénybejelentéséhez szükséges beruházási koncepciót benyújtja a MÁK részére.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a Közgyűlés
részéről a 2. változat élvez prioritást, így a testület kéri a szakminisztériumot, hogy
a 2. változat elfogadását támogassa.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat 2006-2007 években 65.337 ezer
Ft önrészt vállal fel, amelyet a Kormány kedvező döntése esetén a 2006 és 2007.
évi költségvetéseiben a beruházás megvalósítására előirányoz.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei
Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma, Komló kollégiumi épületének átalakításával, valamint tornaterem építés
beruházásával és a 2006. évi címzett támogatási igénybejelentéshez szükséges
beruházási koncepciót benyújtja a MÁK részére.
A megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett változatok közül a Közgyűlés
részéről az A. változat élvez prioritást, így a testület kéri a szakminisztériumot,
hogy az A. változat elfogadását támogassa.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat 2006-2007 években 63.419 ezer
Ft önrészt vállal fel, amelyet a Kormány kedvező döntése esetén a 2006 és 2007.
évi költségvetéseiben a beruházás megvalósítására előirányoz.
Határidő: 2005. április 25. (a pályázatok benyújtására)
Felelős:
dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. március 1.

dr. Kékes Ferenc
a közgyűlés elnöke

