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Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A közgyűlés elnökének engedélyével az előterjesztés a BMÖ Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott terjedelmet meghaladja.

II.
Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja
megvalósításának helyzete
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 147/2004. (XI. 18.) Kgy.
határozatával elfogadta a „Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési
programja” című tanulmányt. A közgyűlés előkészítő csoport létrehozásáról döntött,
akit megbízott azzal, hogy, hogy dolgozza ki és terjessze a közgyűlés elé a Baranya
Megyei Önkormányzat által felvállalható és végrehajtható feladattervet, a fejlesztési
program végrehajtására.
A program megalkotását a szakképzés jelenleginél hatékonyabb szervezése és
koordinációja, a szakképzés feltételrendszerében bekövetkezett lényeges
változások, és a szakképzés megújításával kapcsolatos gazdasági és társadalmi
elvárások indokolták. A szakmai viták során a szakképző intézmények igazgatói, a
gazdasági kamarák, a munkaügyi, a területfejlesztési stb. intézmények és
szervezetek vezetői véleményükben kifejtették, hogy a tanulmányban
megfogalmazott helyzetértékelés reális. Elmondták, hogy a szakképzés fejlesztése
során többek között szükség van a szakképzési törvény módosítására, a szakképzés
modernizációjának keretében a tartalmi, módszertani és szerkezeti megújításra, a
szakképzési struktúra racionalizálására, a képzés intézményrendszerének
fejlesztésére, a gyakorlati oktatás feltételrendszerének strukturális átalakítására, a
pedagógus-képzés megújítására, a szakképzés új finanszírozási rendszerének
bevezetésére. Mindezek együttesen paradigmaváltást jelentenek, mert a már
folyamatban lévő és tervezett intézkedések oktatás-szakmai, gazdasági-pénzügyi és
szakmapolitikai vonatkozásai megyénk szakképzésére is meghatározó módon
hatnak.
Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiájának három célkitűzése megyei szinten
is meghatározza a prioritásokat:
1. Teljes foglalkoztatottság. (A 15-64 éves korosztály 70%-os foglalkoztatottsága)
2. Egészséges, biztonságos munkahelyek, amelyek a XXI. századi életmódra adnak
lehetőséget.
3. Befogadás, a kohézió, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetűek
támogatása.
E célok elérésének fontos színterei a szakképző iskolák, melyekben folyó oktatásképzés minősége a stratégia mindhárom elemének megalapozását szolgálja.
Kiemelt figyelmet kell fordítani: a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a
sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítéshez juttatására, az esélyegyenlőség
növelésére. Ezeken túlmenően szükség van a regionális, a megyei és a kistérségi
szerepek meghatározására is.
Egyetértés volt, és van a szakemberek között abban, hogy a javaslatok megyei
szinten feladat- vagy intézkedési tervvé konvertálhatók. Erre szükség van azért is,
mert a következő években központilag támogatott új képzési struktúrák alakulnak ki,
melyek a területi integrációt erőforrásokkal is támogatják.
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A cél nem lehet más, mint az, hogy az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli
szakképzés az eddigieknél rugalmasabban kövesse a gazdaság és a munkaerő-piac
változó igényeit, és hogy megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek lépjenek a
munka világába. A képzők körében a minőségi munka követelményével együtt váljon
elfogadottá a teljesítmény-elvűség. A fenti követelményeknek csak stratégiai
gondolkodással, és a modernizációs folyamatban érintettek közös feladatvállalásával
lehet megfelelni.
I. A szakképzést érintő jogszabályi változások
A szakképző iskolákat érintő változások
a.) A közoktatásról szóló törvénynek a felzárkóztató oktatásra vonatkozó, és 2005.
szeptember 1-jétől hatályos új rendelkezése közvetlenül érinti a szakiskolát. A
törvény 27. §. (8) bekezdése szerint az a tanuló, aki nem fejezte be az általános
iskola nyolcadik évfolyamát, és elmúlt tizenhat éves, a nappali rendszerű iskolai
oktatás keretében egy vagy két évig (tíz vagy húsz hónapig) tartó felzárkóztató
oktatásban vehet részt. A tanuló a felzárkóztató oktatás keretében elsajátítja azokat
az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek. A tanuló a
felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon a
törvényben meghatározott módon készül fel a szakmai vizsgára.
Új fogalomként jelenik meg a törvényben az elméleti és a gyakorlati tudáselemeket
összefoglaló „kompetencia” kifejezés, amelynek megszerzése annak a tanulónak is
belépési lehetőséget biztosít a szakképzésben, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai
végzettséggel. Ez a tanuló egy évig (tíz hónapig) tartó úgynevezett „szakképzést
előkészítő” évfolyam keretében sajátítja el mindazokat az ismereteket,
tudáselemeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szakképzési évfolyamon – az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott körben – a szakképesítés
megszerzésére, szakmai vizsgára készülhessen fel.
A szakiskolában a felzárkóztató oktatás a 2005/2006. tanévtől indítható.
b.) A közoktatásról szóló törvény 27. §.-a (3) bekezdésének módosult szabálya
szerint a szakiskolában a szakképzési évfolyamon a szakmai és
vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a középiskola
utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött
szakképesítések körében. A változás a közoktatásról szóló törvény 129. §-ának (16)
bekezdése szerint az jelenti, hogy 2006. szeptember 1-jétől kezdve a szakiskolában
a szakképzési évfolyamon csak a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez,
illetve az érettségi vizsga eredményes letételéhez nem kötött szakképesítés
megszerzésére való felkészítés folyhat. A 2006/2007. tanévtől kezdődően tehát a
szakiskola nem indíthat olyan új első szakképzési évfolyamot, amely a középiskola
utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsgához kötött szakképesítés
megszerzésére készít fel. Erre a változásra az érintett szakiskoláknak és
fenntartóiknak megfelelő időben kell felkészülniük.
c.) Az előző b.) pontban hivatkozott, a szakiskolára vonatkozó törvényi
rendelkezéssel összhangban a szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az utolsó
középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve az eredményes érettségi vizsgához,
vagyis a középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében készít fel a
szakmai vizsgára. A szakközépiskolában szervezhető és a szakmai vizsgára
felkészítő szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza
meg. A szakképzési évfolyamok száma egy évfolyammal megnövelhető, ha az
oktatás két tanítási nyelven folyik.
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d.) Változott a szakképzésről szóló törvény 27. §. (1) bekezdése is. Az új rendelkezés
szerint 2006. január 1-jét követően minden olyan felsőfokú szakképesítés esetén,
amelyben a gyakorlati képzést a képzési idő legalább 25 százalékában
összefüggően szervezik, a hallgató gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél – a
törvény 19. §. (1) bekezdésében foglalt kivételekkel – a hallgató és a gazdálkodó
szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli hallgatói szerződés
alapján is folyhat.
e.) A közoktatás egységének biztosítása érdekében a közoktatási intézményként
működő szakképző iskola pedagógusaira, alkalmazásuk feltételeire, az
intézményvezetőkre és megbízásukra, az egyéb alkalmazottakra, valamint a
pedagógusok jogaira és kötelességeire vonatkozó általános és részletes szabályokat
a közoktatásról szóló törvény 15-19. §-ai tartalmazzák
A közoktatásról szóló törvény módosítása során némileg változtak az alkalmazás
feltételei is, az iskolai végzettségek és szakképzettségek meghatározása igazodott a
tartalmi szabályozásban bekövetkezett változásokhoz.
f.) A közoktatásról szóló törvény osztály- és csoportlétszámokat tartalmazó
mellékletének módosítása alapján 2005. szeptember 1-jétől 35/28 főről 30/23 főre
változik a szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamának maximális létszáma és
átlaglétszáma. Ez a kedvező változás, a létszámnormatívák csökkenése abból a
felismerésből fakadt, hogy a szakiskolában ma tanulmányokat folytató fiatalokkal a
pedagógiai munka lényegesen nehezebb, mint a korábbi években volt.
g.) A módosult Országos Képzési Jegyzék alapján és az új központi program
(tanterv) kiadását követően néhány gyakorlatigényes szakképesítés (asztalos,
cukrász, fodrász, gázvezeték- és -készülékszerelő, kőműves, nőiruha-készítő,
szobafestő-mázoló és tapétázó, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, villanyszerelő)
esetében a 2005/2006. tanévtől három évre emelkedik a képzési idő a
szakképzési évfolyamon.
A jogszabályok változásainak, tartalmi elemeinek részletezése nélkül kell
megemlíteni, hogy életbe léptek :
• A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó változások
• A szintvizsgát létrehozó új rendelkezések
• A beszámítás és a felmentés megváltozott szabályai
• A gyakorlati képzést érintő rendelkezések változása
• A gyakorlati képzés ellenőrzése
• Az állami normatív hozzájárulás változása a gyakorlati képzés költségeihez
• A második szakképesítés megszerzését érintő változás
• Adókedvezmények a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezeteknek
• A szakképző iskolai tanuló pénzbeli juttatását érintő változások
II. Helyzetkép a szakképzés és a munkaerőpiac állapotáról, változásairól
A szakképzés helyzetéről és fejlesztésének feladatairól a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara készített jelentést. Elkészítésekor alapvető szempont
volt annak vizsgálata, hogy milyen, a szakképzést befolyásoló lényeges változások
történtek a vizsgált időszakban. A szakmai igényességgel készített jelentés tényeken
és adatokon alapuló elemzést tartalmaz 2004. évvel bezárólag. Mindazokra a
területekre kiterjedően foglalkozik a megye szakképzésével, amelyek a változások
megítélését reális alapokra helyezik. A kamarai jelentés 1-1 db példányát a
közgyűlés tagjai az előterjesztéshez mellékelten megkapják.
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Baranya megye iskolai rendszerű szakképzésének legfrissebb adatait a KSH
tájékoztatása alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A megye
jelenleg aktuális munkaerő-piaci helyzetéről a Baranya Megyei Munkaügyi Központ
tájékoztatója ad valós képet, mely az előterjesztés 2. sz. mellékletében található.
Olyan változások megyénk gazdaságában az elmúlt háromnegyed évben nem
történtek, amelyek a munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatrendszerét radikális
módon befolyásolták volna. Az iskolai és az iskolarendszeren kívüli képzési kínálat
továbbra is széles választékot ajánl a továbbtanulók és továbbképzésben résztvevők
számára.
A területfejlesztés és a szakképzés kapcsolata
Az országos és a megyei fejlesztési koncepciók, programok kiemelten kezelik a
foglalkoztatás bővítését. Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció alapján 2050-re
Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országa lesz. Ehhez több
munkahely és magasabb jövedelmek szükségesek.A 2003-ban elfogadott Baranya
Megye Területfejlesztési Programja második prioritása (stratégiai programja) a
humán erőforrás fejlesztése, mely a második számú stratégiai célhoz, a megye
gazdasági szerkezetének tudásigényes, innovatív alapon történő újraszervezéséhez
biztosítaná a személyi feltételeket. Így tartalmazza az aktív foglalkoztatáspolitikai
koncepció kidolgozását és végrehajtását, melyben a Megyei Önkormányzat is aktív
szerepet vállal „az iskolarendszer összehangolása a munkaerő-piaci
követelményekkel és a gazdaságfejlesztési szükségletekkel” feladat ellátásában.
Ezekben a célkitűzésekben, illetve programokban egyértelműen megfogalmazódott
egyik vezető prioritásként (első prioritás: közlekedési kapcsolatok kiépítése, megye
közlekedési viszonyainak javítása) a szakképzés és a humán erőforrás fejlesztése.
Így nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy párhuzamosan a megye közlekedési
zártságának oldását szolgáló fejlesztésekkel (repülőtér, M6-os út fejlesztése) a
munkaerő, a humánerőforrás fejlesztése, a jobb szakképzési, képzési rendszerek
kialakítása rendkívül fontos, és ezek elmaradása lehet a legfőbb gátja a megye
fejlődésének.
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 57/2005. (VII.12.) tanácsi
határozatában döntött a Dél-Dunántúli Régió stratégiai programjainak
elkészítéséről. A program összköltségvetése 178 millió forint. A stratégiai fejlesztési
programok olyan, a régió fejlődése számára fontos fejlesztéseket fognak tartalmazni,
amelyeket később a Nemzeti FejlesztésiTerv II. program struktúrájába lehet
illeszteni, azaz egyes elemei a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program (ROP)
részévé válhatnak, míg más elemei a szektorális programok keretein beleül fognak
megvalósulni. A fenti cél érdekében a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. az alábbi stratégiai fejlesztési programokat fogja elkészíttetni.
„A” TÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI:
•
•
•

Környezetfejlesztés
Közlekedésfejlesztés
Humán közszolgáltatások fejlesztése
Egészségügyi ellátás
Szociális szolgáltatások
Oktatásügy
Kulturális és szabadidő szolgáltatások
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„B” REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
•
•
•
•
•
•

Ipari parkok, vállalkozási övezetek, logisztika fejlesztése
Barna övek rehabilitációja
Regionális ágazati versenyképességi programok
Foglalkoztatás
Vállalkozásfinanszírozás
Turizmus

A szakképzés fejlesztése az oktatásügyi programok körébe tartozik. Ezen belül ki
kell térnie a programnak a regionális koordináció kialakítására a szakképzés, és a
felnőttképzés terén. A szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények és egyéb,
a felnőttképzés területén működő szervezetek együttműködésére, melynek célja
szakképzési rendszer racionalizálását célzó együttműködési, partnerségi paktumok
létrehozása, az előnytelen törvényi szabályozás ellenében kialakítható
együttműködések kialakítása az érdekelt felek bevonásával. További cél
piacorientált, hatékony előrejelzés és monitoring rendszer kidolgozása és
működtetése a szak- és felnőttképzés területén. Kidolgozásra kerül az oktatási
infrastruktúra fejlesztési igényeinek koordinált terve. A középfokú oktatás, illetve a
korszerű képzési feltételek infrastrukturális fejlesztési igényeit meg kell határozni,
összhangban, és összekapcsolva a térségi integrált képzési központok
fejlesztésével. A térségi központok kialakításával összefüggésben biztosítani kell a
képzőhelyek és az együttműködő partnerek azonosítását térségi szinten. Ehhez
kapcsolódóan meg kell határozni a regionális gazdasági igényeket kielégítő
szakmákat, a szakterületek fejlesztésének konkrét formáit.
Az oktatásügyi program kidolgozására 7.249 e Ft áll rendelkezésre. Ezen felül a
sikeres projektek (más szektorális programokkal) tovább fejlesztésére, kulcsprojektek
előkészítésére további 7.094 e Ft áll rendelkezésre.
A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a szakképzés fejlesztése túlmutat a
megyehatárokon és regionális léptékben értelmezhető leghatékonyabb módon. A BM
Területfejlesztési Tanács fenti határozata, valamint a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Régió társulási megállapodása keretén belül közös koordinált együttműködést kell
kialakítani, közös projekteket szükséges megvalósítani a szakképzés fejlesztése
érdekében, melyhez az NFT keretén belül a szükséges források rendelkezésre
állhatnak, de a konkrét projektek még nem.
A Pécsi Tudományegyetem 2005. június hónapban kezdeményezte, hogy a
Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola,
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli
Tudományos Intézet, a Baranya Megyei Önkormányzat, az Országos Statisztikai
Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága, a Baranya Megyei Területi Agrárkamara, a
Baranya Megyei Munkaügyi Központ, a BIOKOM, valamint a Pannon Power
Holding Rt. működjön együtt egy EU-s pályázat megvalósítása keretében.
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„A kistérségek változó szerepe a területfejlesztésben/területi tervezésben” című
projekt céljai rövidtávon: kutatási tevékenység, oktatási tevékenység. A PTE KTK-n
folyó egyetemi és doktori regionális tanulmányok esetében a gyakorlati képzés
megoldása. Hosszútávon: a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
szellemi bázisára támaszkodva egy Oktató-Kutató-Tanácsadó Központ kialakítása.
Szoros kapcsolat kialakítása a régió intézményeivel, vállalataival, közigazgatási
szervezeteivel. Az oktatás-kutatás és a térségi szereplők interatív szakmai
kapcsolatának elősegítése annak érdekében, hogy az egyetemi kutatások a valós
igényeknek megfeleljenek.
A megye négy kistérsége gazdaságának, munkaerő-piaci helyzetének teljes körű
feltérképezése után fogalmazzák meg a fejlesztési lehetőségeket. A Phd. hallgatók
gyakorlati képzésével összefüggő két éves program hasznosítható eredményei a
kistérségek szakképzési truktúráját is módosíthatják, a pályázat eredményei
felhasználhatók a szakképző iskolák pedagógiai/szakmai programjainak tervezés
során.
Partnereik:
Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, Mecsekalja Térség
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás,
Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás, Pécs és Környéke Önkormányzati
Területfejlesztési Társulás, Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás, Tenkes Vidéke
Fejlesztési Társaság, Kelet-Ormánság Területfejlesztési Önkormányzati Társulás.
III. A szakképzés megyei koordinációja
Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja a szakképzés
irányításának szervezeti keretére nem centralizált, hanem a partnerségi
rendszerben történő megvalósításra tett javaslatot. A szakképzés decentralizált
rendszerében igényként fogalmazódott meg a gazdaság, illetve a munkaerő-piac
szereplői, az intézményfenntartók és az iskolák közötti kapcsolat rendszerének
kialakítása és együttműködésük továbbfejlesztése.
A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város és a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére 2005.május 18-án megalakult a
Baranya Megyei Szakképzési Tanács (a továbbiakban: SZT). Számos
módosítással elfogadta ügyrendjét, a PBKIK delegáltjának javaslatára egyhangúlag
megválasztotta a SZT elnökének Tasnádi Pétert, a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnökét, majd elfogadta a következő ülés tervezett témáit.
Az alapítókon kívül a SZT-nak állandó tagjai a Baranya Megyei Munkaügyi Központ
és a Pécsi Tudományegyetem képviselői, tanácskozási joggal vesznek részt a
szakképzésben érintett szervezetek meghívott képviselői.
A 13 tagú SZT szakmapolitikai testület, a szakképzés szempontjából a SZT-ba
delegáló szervezetek döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testületeként
működik. Hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre,
amely kedvezően befolyásolja a megye szakképzésének fejlesztését. Megtárgyal
minden olyan ügyet, amelyet a Szakképzési Tanácsban képviselettel rendelkező
szervezetek véleményezésre, állásfoglalásra, valamint döntés-előkészítésre a
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hatáskörébe utalnak. A megyei önkormányzat a Foglalkozási Paktum keretében
kívánja biztosítani a SZT titkárságának működési feltételeit.
A SZT júliusi ülésén a Tempus Közalapítvány Leonardo mobilitási projektekért felelős
munkatársa adott tájékoztatást a Leonardo da Vinci program pályázati
lehetőségeiről, valamint az Europass keretrendszerről. A tájékoztatóra meghívást
kaptak, és részt vettek a megye szakképző intézményeinek vezetői is. A SZT tagjai
tájékoztatást kaptak a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2005. évi decentralizált
regionális keretének felhasználásáról. Ezt követően a Kormány 1057/2005. (V. 31.)
Korm. határozatából adódó, a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtását szolgáló
Baranya megyei intézkedések 2005/2006 évi tervét tárgyalta meg a SZT.
Módosításokat és kiegészítéseket követően várhatóan a következő ülésen kerül
ismét napirendre, és – szakértői csoport véleményezése után- elfogadásra az
intézkedési terv, melynek operacionalizálása a PTE koordinálásával folyamatban
van.
A Szakképzési Tanács eddigi működését a transzparencia jellemzi. A tagok
aktivitása és feladatokból részt vállalása azt igazolja, hogy képes összefogni a
képzés és a munkaerőpiac azon szereplőit, akik befolyással bírhatnak a szakképzés
munkaerő-piaci megfeleltetésére. A SZT működése az előzetes várakozásnak
megfelelő, és remélhető hogy hangsúlyos szerepet kap a preferenciák
meghatározásában,
megyénk
szakképzése
szakma-politikai
elveinek
megfogalmazásában, a finanszírozási elvek és súlypontok meghatározásában, az
intézményfejlesztési célok, irányok és akcióprogramok kialakításában- közvetlen
hatást gyakorolva a döntéshozókra, és a szakképzés szereplőire.
IV. A pályaválasztás szerepe a szakképzésben
Az általános iskolát végzők továbbtanulását a szabad iskolaválasztás joga határozza
meg. A tanulók pályaválasztását befolyásolja a családi háttér, az értékrend
alakulása, divat-jelenségek, az iskolák presztízse és oktatási kapacitása,
munkaerőpiaci/ elhelyezkedési szempontok.
A humánszolgáltatás területén a középfokú oktatásban érvényesül legjobban a
megyehatárok gyengülő szerepe. A gazdasági élet és az oktatás területén is
folyamatosan bővülnek a régiós együttműködés lehetőségei. A beiskolázási adatok
azt mutatják, hogy Baranya megyei középfokú iskolát választ Somogy és Tolna
megyéből 800-nál több tanuló. Ez egyértelműen kedvező adat. Azt mutatja, hogy jó a
képzési kínálat, kedvező az iskolák megítélése a szülők és a tanulók körében.
2005 május hónapban az Educatio Közoktatási Információs Iroda tájékoztatása
alapján 377 fő 8. évfolyamos tanulót regisztráltak megyénkben, akiket nem vettek fel
a tanuló által megjelölt középfokú oktatási intézménybe. Mivel az iskolai férőhelyek
száma 9. évfolyamon meghaladja a továbbtanulók számát, a tanévkezdésig minden
gyermek tankötelezettségének teljesítése garantált Baranyában. Az intézményfenntartók és az iskolák a finanszírozás, és a támogatás rendszere miatt továbbra is
a tanulólétszám maximálásában érdekeltek. Az intézményfenntartó önkormányzatok
a következő két évben nem tervezik a középfokú oktatási intézmények oktatásiképzési kapacitásának csökkentését. A pályaválasztás és a továbbtanulás
előkészítése kiemelten fontos feladata az érintett szervezeteknek.
Az iskolák, szakképző intézmények nyílt-napokat tartanak, tájékoztató
kiadványokat jelentetnek meg, pályaválasztási szülői értekezleteken vesznek részt,
továbbtanulási lehetőségekről informáló osztályfőnöki órákat tartanak, az intézmény
munkáját bemutató videofilmeket készítenek, a médiában hirdetik képzési
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kínálatukat. A Munkaügyi Központ munkatársai tájékoztatókat tartanak a
továbbtanulás előtt álló tanulóknak a munkaerő-piaci helyzetről, valamint arról hogy a
szakképesítés megszerzése után milyen elhelyezkedési lehetőségek várhatók. A
gazdasági kamarák a gyakorlati oktatás minőségfejlesztésével, a gyakorlati
képzőhelyek nyílt napok szervezésével
orientálják a középfokú szakképzést
választókat.
A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
(BPSZSZSZK) az alábbiak szerint folytatott tanulókat, szülőket és pedagógusokat
érintő pályaválasztási szolgáltatásokat.
Diákok részére bevezették a speciális csoportos tanácsadási formát, mely
kiegészítve az individuális módszerekkel jelentős előrelépés volt az elmúlt tanévben.
Ennek keretében vagy kihelyezett osztályfőnöki órán, vagy az intézmény
helyiségében csoportbontásban érdeklődés- és képességvizsgálatokra alkalmas
teszteket végeztek. A munkaerő-piaci ismeretek minden esetben hangsúlyos
elemként kerültek ismertetésre. Első alkalommal szorgalmazták az iskolákban, hogy
már a hatodik évfolyamtól kezdjék a pályaválasztási „előismereteket” tudatosítani a
tanulókban, felkészítve őket a későbbi megalapozottabb választásra.
A szolgálat alapvetően iskolaválasztási tanácsadást végez, arra kevésbé van
lehetőségük, hogy a tizedik osztály utáni választott szakképzésbe is érdemben
beleszóljanak. Elsősorban a fizikai munka, a szakma tanulás általános presztízsének
helyreállítására van módjuk befolyást gyakorolni, a konkrét szakmaválasztás
vonatkozásában dominál a javaslattevő, tanácsadó mentalitás, melyet természetesen
el is lehet utasítani.
A mélyebb elemzést igénylő egyedi esetekben mód van pszichológiai tanácsadásra
is, mely több alkalomból álló egyéni mérést, és értékelést jelent. Ennek ismeretében
megalapozottabb iskola- és szakmaválasztásban tudnak segíteni a tanulóknak.
A szülők tájékoztatása az év során folyamatos volt. Segítségüket felajánlották
szülői értekezletek, szülői fórumok „ankétok” számára is, hogy a felelős döntés
megalapozását előmozdítsák a pályaválasztásban. Sok szülő csak az utolsó évben,
a nyolcadik évfolyamon félévkor szembesül azzal, hogy a döntés, az iskolaválasztás
mennyire nincs előkészítve, és kér segítséget különféle szakmai szolgáltatóktól. A
BPSZSZSZK felajánlotta a hetedik évfolyamon tanulók számára is szülői
értekezleten való tájékoztató tartását, de sajnálatos módon erre nem volt
fogadókészség. A szülőtájékoztatásban természetesen lehetőség volt az egyéni és a
csoportos módszerek mellett a több szakember bevonásával végzett speciális
tanácsadásra is. A pszichológus, az iskola- és ifjúságvédelmi szakorvos, pedagógus
kollégák mellett a szóba jöhető iskolák szakemberei is jelen lehettek speciális
esetekben tanácsadásukon.
A BPSZSZSZK munkatársai a pedagógusokkal, a pályaválasztás felelős
szakembereivel is rendszeres kapcsolatban vannak. Jelentős problémaként
érzékelik, hogy a pályaorientáció iskolai óraszámai egy – egy osztályban nagyon
alacsonyak, átlagban még a heti egy órát sem érik el, ezért igen kevés pedagógus
választja ezt a szakterületet továbbképzési szakirányként. A helyi tantervek és a
pedagógiai programok nem fordítanak kellő hangsúly erre a szakterületre. Az
iskolafenntartóknak van lehetőségük erőteljesebb fellépéssel a pályaorientációs
szakmai programokat „kikényszeríteni” az iskolákban. A szülői szervezetek nem
érzékelték eddig hiányát, a helyi társadalom egyéb szereplői szintén nem tartották
fontosnak a pályaorientációs ismeretek oktatását. Ennek következtében pedagógiai
programok sem tartalmazzák a szükséges és elengedhetetlenül fontos
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ismeretanyagot, szemléletet. (A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a
szakképzés helyzetéről fejlesztésének feladatairól. MKIK, Bp. 2003. 17. o.) Az
alapfokú képzés felé lehet elvárásokat megfogalmazni, de azok csak akkor
teljesülhetnek, ha azok a pedagógia jelenlegi eszközrendszerébe is beépülnek,
tükrözik azokat. A pedagógiai programok általában egy képzési ciklusra
vonatkoznak, így azok kifutásáig aligha lehet tömeges változtatásokat végrehajtani a
tantervekben. Az mindenesetre jelzés értékű, hogy a szakképző iskolák fenntartóinak
jelentős része már az újabb programok véleményezésekor szakértőtől kéri a
munkaerő-piaci megfelelés vizsgálatát is.
A BPSZSZSZK szakértőjének észrevételei a középfokú szakképzés fejlesztési
programja pályaválasztást érintő területein:
„Baranya megyében, mint gazdasági szempontból leszakadó, depressziós
térségben alapvető probléma a munkahelyek hiánya. Ennek következtében
a regisztrált munkanélküliek számának mindössze töredékét teszik ki a
bejelentett álláslehetőségek. Még a legkorszerűbb szakképzés realizálása
esetén is lennének ilyen körülmények között tömegesen olyan potenciális
munkavállalók, akik nem találnának maguknak munkát a gazdaságban.
- Sajnálatos, - és az évenkénti mérések tapasztalatai is jelzik, - hogy
növekvő tendenciát mutat a nehezen, csak speciális felzárkóztató integráló
programok segítségével tanítható diákok száma. Az ő esetükben a
korszerű szakképzésbe való bekapcsolódás egyre nehezebb, majdnem
lehetetlen. Jelentős részük a képzetlen munkanélküliek, vagy alacsony
munkaerő-piaci értékű végzettséggel rendelkezők táborát növelik hosszú
távon is.
- További problémaként érzékelhető, hogy a pályaválasztásnak nincs
szervezeti központja. A pedagógiai szolgáltatók elsősorban a tanköteles
korosztály pályaorientációját segítik, a munkaügyi központ (FIT) pedig a
munkaerő-piacon lévő vagy oda kilépni szándékozó fiatal korosztály
tanácsadását végzi.
- A pedagógiai szakszolgálat olyan szolgáltatás centrikus munkát végez,
mely az iskolai és tanulói döntés-előkészítést, valamint a szülői
tájékozódást és nevelést információkkal segíti. A szolgáltatások
igénybevétele önkéntes, ennek megfelelően ráhatásunk csak az érintettek
egy bizonyos körét áll módunkban befolyásolni.
- Szükséges lenne a pályaorientációs ismeretek és szemlélet korai
bevezetése az általános iskolákban, és az ehhez szükséges helyi
tantervek módosítása fenntartói elvárás és szándék kinyilvánítására. A
pályaorientáció jelentőségének, szerepének növelése érdekében a
szakképzést erőteljesen preferáló kerettantervekre, központi irányelvekre
esetleges törvény vagy rendeletmódosítás kezdeményezésére is szükség
lehet.”
Forrás: BSZSZSZK tájékoztatója 2005.
A mérvadó észrevételekkel az előterjesztés készítői egyetértenek.
-
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A Baranya Megyei Munkaügyi Központ
pályaorientációt és pályaválasztást segítő munkája
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ valamennyi kirendeltsége elősegíti a
foglalkoztatást elősegítő képzésben részt venni szándékozók döntésének
meghozatalát információnyújtással a képzési- és támogatási lehetőségekről. Az
információt, tájékoztatást kérők száma meghaladja a képzésbe kerülők számának
kétszeresét. A szóbeli tájékoztatás mellett az Internet kínálta lehetőségeket is
igyekszik kihasználni a központ ügyfelei érdekében. A központ szolgáltatásai, a
támogatási formák, a képzéstípusok és képzési támogatási formák mellett a képzési
terv is elérhető a honlapon bmmk.hu alatt. A honlap látogatottsága szerint évente
mintegy 3500 fő szerez ilyen módon információt a központ által támogatott
képzésekről. Mindezek mellett élnek még a tájékoztató füzetek (pl.: STOP)
megjelentetésével, amelyek nem csak a kirendeltségeken találhatók meg, hanem
eljuttatják azokat a középfokú iskolák végzős tanulóihoz is, évente 3000 példányban.
Pályaorientációs- és pályakorrekciós tanácsadást a kirendeltségek és a Humán
Szolgáltatási Osztály végeznek, az esetek száma 2004-ben 3753 volt és hasonló
szám várható 2005-ben is. Munkavállalói tanácsadást 2936 esetben, pályakorrekciós
tanácsadást 486, álláskeresési tanácsadást 1216, rehabilitációs tanácsadást 217,
pszichológiai tanácsadást 477 esetben végzett a szervezet az elmúlt évben.
A pályaorientációs és pályaválasztást segítő munkában igen jelentős szerepe van a
Humán Szolgáltatási Osztály egyik részlegének a Foglalkozási Információs
Tanácsadó-nak (FIT). A részleg feladatköre túlmutat a munkaerő-piaci képzésekről
és a munkanélküliek által igénybe vehető szolgáltatásokról való tájékoztatáson évente 2000 fő körüli azoknak a száma, akik itt tájékozódnak -, alapvető
letéteményese a címben jelzett feladatoknak. Alapvető feladata információt
szolgáltatni pályaválasztással, pályamódosítással, pályakorrekcióval kapcsolatban
fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az a cél, hogy lehetőség szerint mindenki
önállóan megtalálja a választ a kérdéseire, de természetesen a keresést szakképzett
munkatárs segíti, valamint egyéni tanácsadásra is van mód.
Az önálló információszerzéshez minden lehetőség adott. Négy számítógépen
érdeklődés- és képességvizsgáló kérdőíveket tölthetnek ki az ügyfelek. Külön
programok állnak rendelkezésre az általános iskolás korosztálynak, más a
középiskolás, megint más a felnőtt korosztály számára. Ezek a kérdőívek
megerősíthetik a pályaelképzelést vagy foglalkozásokat, pályacsoportokat javasolnak
a bizonytalanoknak. Egy külön álló számítógép Internet-hozzáférést biztosít az
érdeklődőknek. A világhálón keresztül pontos információkat kaphatnak oktatási
intézményekről, és képzésekről.
A pályaválasztás egyik legfontosabb eleme a pontos szakmaismeret. Ezt a FIT-ben a
kb. 350 szakmaismertető mappa és az ugyanannyi szakmabemutató film segíti elő.
Használhatják az ügyfelek a FIT-ben megtalálható pályaválasztást, iskola-választást
elősegítő kiadványokat, nyomtatványokat is.
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A FIT ügyfelei közül legtöbben önállóan, vagy kevés segítséggel használják az
eszközöket. A 25 év alatti korosztály elsősorban önismereti kérdőíveket tölt ki, majd a
mappákból, filmekből tájékozódik az egyes szakmákról. Az idősebbek ritkán töltik ki a
kérdőíveket, ők elsősorban a mappákat használják, illetve az Interneten
tájékozódnak.
A FIT egyik leggyakrabban használt eszköze az a számítógép, amelyen az internethozzáférés biztosított. Az Internetet használók közül legtöbben a felsőoktatásról
tájékozódnak, egyetemek honlapjait keresik fel. Az Internet használatához különösen
a 40 év felettiek kérnek gyakran segítséget a FIT munkatársától. A 14-25 éves
korosztály viszonylag ritkán használja az Internetes számítógépet. Valószínű máshol,
talán otthon van hozzáférési lehetőségük, mert sokan érdeklődnek a különböző
pályaválasztással kapcsolatos címekről.
Az önállóan dolgozók mellett, ugyan kisebb létszámban, de egyéni tanácsadásra is
szükség van. Az egyéni tanácsadást legnagyobb részben általános és
középiskolások veszik igénybe. Ezekre a beszélgetésekre a fiatalok gyakran
szüleikkel érkeznek. Egyre többször kérnek segítséget egyetemisták, akik elsőre
nem megfelelő szakot választottak és az első vagy második év után váltani
szeretnének.
A FIT-ben közel átlag heti 2 csoportfoglalkozásra kerül sor. Elsősorban általános és
középiskolás osztályok kérik ezt a szolgáltatást. Előzetes időpont-egyeztetés után
érkezik alkalmanként 10-15 tanuló. A foglalkozások egy kb. 20 perces beszélgetéssel
kezdődnek, ahol információt kapnak a pályaválasztással kapcsolatban, illetve
megismerik a FIT lehetőségeit, majd önállóan dolgoznak, természetesen a
tanácsadó irányításával, segítségével.
2005-ben is tervezett kiemelt feladat a pályaválasztási rendezvénysorozat
megszervezése, lebonyolítása. A pályaválasztási kiállítás-sorozat „Merre tovább,
melyik úton?” elnevezési nyitórendezvénye már egyre ismertebbé válik az érintett
korosztályok számára. A kétnapos programon a nyolcadikos általános iskolások,
szüleik, tanáraik megismerkedhetnek a Baranya megyei középiskolákkal. Első kézből
kaphattak információkat az intézmények pedagógusaitól, az ott tanuló diákoktól. Az
iskolák bemutatkozását szakmabemutatók teszik színesebbé. A látogatók egy külön
teremben a Munkaügyi Központ tanácsadóinak segítségével érdeklődés-vizsgáló
önismereti kérdőíveket tölthetnek ki a számítógépeken.
A kiállítással egy időben „Pedagógus fórumra” kerül sor, ahol az érdeklődő
pedagógusok, szülők előadásokat hallgathatnak aktuális oktatást, pályaválasztást
érintő kérdésekről.
A pécsi kiállítást követően a megye több városában – Mohácson, Siklóson, Komlón
és Szigetváron – kerül sor, hasonló, a környéken működő középiskolákat bemutató
kiállításokra.
A pályaválasztási kiállítások idején szakmabemutatókra,
munkafázisok kipróbálására is van lehetőség.

illetve

az

egyes

Egy felmérés kimutatta, hogy a továbbtanulni szándékozó végzős középiskolások kb.
50%-a a Pécsi Tudományegyetemre jelentkezik, kb. 45%-uk valamelyik fővárosi
felsőoktatási intézménybe, a többiek pedig az ország különböző területein lévő
főiskolákra, egyetemekre. A PTE minden évben megszervezi a Felvételizők Napja
rendezvényét, ahol az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak az egyetemről. E
rendezvényre a FIT mozgósítja az érintetteket.
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A nem a PTE-re jelentkező középiskolásoknak helyben nem áll rendelkezésre teljes
körű információ, ezért az érdeklődőket külön busszal, tanári kísérettel, elviszi a FIT a
fővárosi országos kiállításra. Ezen a rendezvényen valamennyi felsőoktatási
intézmény képviselteti magát. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után
szükségessé vált az EU-val kapcsolatos információk bővítése, ezért EUROFIT sarok
került kialakításra, ahol az érdeklődők uniós képzésekről is találnak információkat.
A munkaügyi központok megkezdték az epalya.hu c. országos internetes
adatbázis feltöltését a kamarák adatszolgáltatásai alapján. Az adatbázis a gyakorlati
képzőhelyekről biztosít tájékozódási lehetőséget a pályaválasztás előtt álló fiatalok
számára. Baranyából több mint 200 gyakorlati képzőhely került fel az adatbázisba.
Forrás: BM Munkaügyi Központ tájékoztatója 2005.
V. A szakképzés szerkezetének változásai
A Kormány szerint a mai magyar szakképzésben túl sok az irányítást végző szerv,
intézmény. Közöttük elégtelen a koordináció. Az intézményrendszer elaprózott, az
1395 szakképzést folytató iskola (2004/2005. tanévi adat) többsége nem éri el a
megfelelő gazdasági hatékonyságot biztosító méretet. Ezért nem tudnak az adott térség
legfontosabb szereplőivel együttműködni, vezetési rendszerükben nem jelennek meg
kellő súllyal a korszerű eszközök, módszerek. Egyszerre van jelen a szegénység és a
pazarlás. Az intézményrendszer elaprózottsága miatt a szakképzésre fordítható
forrásokat nem kellő hatékonysággal használják fel. A 34 szakközépiskolai, és 26
szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási hely Baranya megyében az országos
helyzetképpel megegyező jellemzőket mutat 2004/2005-ben. Lásd: 1. sz. melléklet.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Magyar Iparszövetség Országos Központ Alapítvány konzorciumi megállapodás
alpján eredményesen pályázott a „Térségi Integrált Szakképző Központok
létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása” címmel kiírt HEFOP
pályázatra. A pályázati program egyrészt a TISZK létrehozására, a szakképzés tartalmi,
szerkezeti és módszertani fejlesztésére irányul, másrészt az oktatási és képzési
infrastruktúra fejlesztését célozza. Nyolc szakképző intézmény kedvezményezettje közül
öt Pécs városi, kettő megyei, egy alapítványi fenntartású. Az elnyert pályázati támogatás
összege 2005-2008 években meghaladja az egymilliárd forintot. Az országban 16
megvalósuló, és további 6 tervezett TISZK létrehozása befolyással lesz, változásokat
indukál a régió, így
megyénk szakképzésének intézményrendszerére is. A
munkaerőpiaci igényekhez jobban igazodó képzés megteremtése érdekében a
munkavállalók és a kamarák, illetve az iskolafenntartók képviseletéből álló tanácsadó
testület létrehozására kerül sor a Zipernowsky Károly Szakközépiskolában létesített
PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központban.
A 2005/2006-os tanévben 11000 államilag finanszírozott férőhelyet hirdettek meg a
felsőoktatási intézmények felsőfokú szakképesítés megszerzésére. A 13.500
jelentkezőből az OM becslése alapján várhatóan meghaladja az 50%-ot azon
középiskolát végzettek száma, akik elsősorban kereskedelmi, pénzügyi, informatikai és
kommunikációs felsőfokú szakképesítést kívánnak szerezni. Vonzó hogy a képzés, ha
felsőfokú oktatási intézmény indítja, hallgatói jogviszonyt biztosít, az itt végzetteket
megilleti a finanszírozott első diplomához való jog, a felvételikor pedig hét többletpontot
kaphatnak. A felvételi pontszám számítása is kedvezőbb a felsőfokú szakképesítéssel
rendelkezők számára.
A felsőfokú szakképzésben érzékelhető folyamatos létszámnövekedés csakúgy, mint a
hallgatók tartósan magas száma a felsőoktatásban elszívó hatást gyakorol a középfokú
szakképzésre.
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VI. A szakképzés tartalmi változásai
Az Országos Képzési Jegyzék jelenleg 800-nál több - túl sok - szakképesítést tartalmaz.
Miután az iskolák erre építik szakmai programjukat, nehezen tudnak a gazdaság napi
igényeihez igazodni. A szakképzés-fejlesztés fontos célja, hogy erősödjön a fiatalok
készsége életpályájuk során a szakmaváltásra. Ez akkor érhető el, ha a szakiskolában
erősödik a szakmai alapozó képzés. Azok az iskolák, amelyek hiányszakmák
oktatását eredményesen végzik, alacsony a lemorzsolódás aránya, és magas az
elhelyezkedési arány, a jövőben központilag kiegészítő támogatáshoz jutnak. Az
államilag elismert szakképesítések száma a felére fog csökkenni. Bevezetésre kerül a
modulrendszerű szakképzés, ami azt is jelenti, hogy a befejezett szakképesítés mellett
rész-szakképesítést is szerezhetnek a tanulók. Ez elősegíti a könnyebb szakmaváltást,
az átképzést. Természetessé vált annak a tanulói/szülői igénynek a kielégítése, hogy
erősödjön a idegen nyelvek, szakképzési évfolyamokon a szakmai idegen nyelvek
oktatása. Ezt alapozza meg 9. évfolyamon a - 2004/2005-ös tanévben első alkalommal
indított - „nyelvi előkészítő” osztályok indítása a középiskolákban. A szakmai programok,
a helyi tantervek ezen követelményeknek megfelelnek. A munkaerőpiacon az idegen
nyelv tudás és az informatikai ismeretek helyosztó tényezők, melyet továbbtanulás
szempontjából és EU-s vonatkozásban is természetesnek tartunk. Egyre inkább elvárás,
hogy a szakképesítést szerzők a gyakorlatban használható elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkezzenek. Ezért is kívánatos a tanulószerződéssel folyó gyakorlati
oktatásban résztvevő tanulók számának emelése, mely szintén központilag, normatív
támogatással ösztönzött folyamat. Az oktatástechnológia megújítása és az új
szakmai tantervek bevezetésének előkészítése jó ütemben halad. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, az Ipartestületek Országos Szövetsége összese 16
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét dolgozta ki. A képzési idő 14
gyakorlatigényes szakmákban kettő évről három évre emelkedett. A Szakiskolai
Fejlesztési Programban résztvevő iskolák: BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és
Szakiskolája (Mohács), a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs) és a
Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, (Pécs) azon 7 Dél-dunántúli
iskola közé tartoznak, akik a fejlesztésre szánt összesen 13 milliárd forintból pályázat
nyerteseiként 2003-2006 között - szigorú szakmai követelményeknek megfelelve százmillió forintos nagyságrendben részesednek. A közismereti és szakmai alapozó
„A” komponens, a szakképzés-módszertani „B” komponens, a hátrányos
helyzetűek reintegrációs „C” komponens, és az önfejlesztő iskolai és
minőségfejlesztési „D” komponens jellemzője, hogy valamennyinek részét képezi
a
komponens profiljának megfelelő
tartalomfejlesztés, amely kiterjed a
tantervekre, tananyagokra, tanári háttéranyagokra egyaránt. Továbbá a tanárok
gyakorlati oktatók, vezetők továbbképzése, a tantárgyi feltételek megteremtése,
illetve korszerűsítése, azaz az eszközbeszerzés is. A projekt megvalósulását un.
„Támogató sáv” segíti. Ide tartoznak a pályázatok, konferenciák, a monitoring, a
kapcsolódó kutatások, a PR-tevékenység, és a programmal kapcsolatos szervezési,
lebonyolítási feladatok. Mind a négy komponens eredményei még a megvalósulási
szakaszban terjeszthetők, illetve hozzáférhetők azok számára is akik közvetlenül nem
vesznek részt a programban. Az iskolák alapvető érdeke az innovációs folyamat
továbbvitele a korszerű, EU-kompatibilis képzés megvalósítása érdekében. Ez utóbbit
segítik a szakképző iskolák növekvő számú külföldi szakmai kapcsolatai is, melynek
keretében a diákok 2 héttől 3 hónap időtartamú szakmai gyakorlaton vesznek részt.
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A hiányszakmák számának csökkentése érdekében a helyi erőfeszítések mellett
központi támogatási programok is megjelentek: az Útravaló, és az Út a szakmához
elnevezésű ösztöndíjprogramok. Az utóbbi keretében kétezer, főleg hiányszakmára
jelentkező tanuló és mentortanára kap támogatást.
A szakképzés feltételrendszerének intézményenként és képzőhelyenkénti biztosítása
kiemelt fenntartói feladatok. A központi források mellett a fenntartói támogatások, a
pályázati támogatások és a gazdasági szervezetek szakképzési hozzájárulás keretében
adott támogatásai 2008 év végéig kell, hogy az akkreditációs követelményeknek való
teljes körű megfelelést biztosítsák. Megyénkben az eszköz jellegű fejlesztések évente
több száz-millió forint nagyságrendűek. Szakképző intézményekben építési beruházások
vannak folyamatban, illetve fejeződtek be a közelmúltban Mohácson a BMÖ Radnóti M.
Szakközépiskola és Szakiskolában, Pécsváradon a BMÖ II. Béla Középiskolájában,
Pécsett a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskolában. A beruházások
megvalósítását a „Szakmaváltó iskolai program” pályázati támogatás, az önkormányzati
címzett támogatás, a szakképzési hozzájárulásból származó önrész, és a fenntartói
támogatások tették lehetővé.
A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2004-ben 201
pályázatot 79.621 ezer forinttal támogatott. A megye közoktatásának fejlesztési
tervével (szakképzés-fejlesztési tervével) összhangban többek között taneszközök
beszerzésével, szakmai programok szervezéséhez és lebonyolításához adott
támogatással, valamint pedagógiai innovációk támogatásával segítette a szakképző
iskolákat is.
Lényeges változás a múlthoz képest az, hogy ma egy sor olyan körülménnyel
szembesülünk, ahol is azt látjuk, hogy a szakképzettség iránti igény növekedése
döntően határozza meg a gazdaság fejlődését. Ez a tény, és a fiatalok iskolázottságának
különbözősége olyan mértékű társadalmi polarizálódáshoz vezet, amelyre még nem volt
példa Magyarországon. Egyidejűleg kell megfelelnünk a versenyképesség, a növekedés,
és a foglalkoztatás új kihívásainak. Mindezek megkövetelik, és nélkülözhetetlenné teszik
a befektetéseket a minőségi alapfokú oktatás és a szakképzés területén annak
érdekében, hogy csökkenjen az iskolákban a lemorzsolódás, javuljon a fiatal
munkavállalók mobilitása.
A szakképzés-politika cél- és feladatrendszerével összhangban az intézményfenntartók
ösztönözik, az iskolák pedig törekednek arra, hogy a szakképzés intézményrendszeréből
kilépők között növekedjen a lezárt szakképzettséggel vagy érettségivel rendelkezők
száma és aránya.
A későbbi rugalmas szakmaváltás érdekében a 9-10. évfolyamon a közismereti oktatás
keretében külön figyelmet kap az alapkészségek megerősítése, és a szakmai
tantárgyak alapozó ismereteit is magasabb óraszámban tanítják. 2005. szeptembertől
indul a szakképzést előkészítő évfolyamon történő oktatás azok részére, akik
teljesítették ugyan a tankötelezettséget, mégsem szereztek alapfokú iskolai
végzettséget. Elvégzését követően a normál szakképzésben szerezhetnek
szakképesítést. Általánossá ez az oktatási forma 2006. szeptemberétől válik. A második
esély iskolájaként a fiatalok hátrányos helyzetbe kerülését is hivatott megakadályozni.
Jól működő kísérleti/alternatív modell a termelőiskola koncepciója, mely a MIOK
Alapítvány pécsi tagiskolájában eredményesen működik.
A szakképzés-fejlesztést ösztönző programok minden kérdésre nem adhatnak választ.
Fontos, hogy minden szakképző iskolában teret nyerjenek a tanulókat tanulásra és
teljesítésre motiváló eljárások és módszerek. Megyénk középfokú szakképzésének
centruma Pécs. A középfokon továbbtanulók közül minden második tanuló pécsi iskolát
választ, ezért is kiemelt fontosságú minden változtatás, amely a szakképzést szerkezeti,
oktatás-szakmai, gazdasági-pénzügyi vonatkozásban érinti.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását az előterjesztés 3. számú
melléklete tartalmazza.
Az iskolák, a képző központok, a vállalkozások, a gazdaság érdekképviseleti
szervezetei, szakmai szolgáltatók közötti hasznos, és kölcsönösen előnyös
együttműködés kialakítása az azonos érdekeltség alapján erőteljesen fejlődő folyamat
megyénkben.
Ebben a folyamatban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának fontos
szerepe van. A teljesség igénye nélkül: együttműködési megállapodásokat kötöttek az
szakképző iskolákkal, szakmai fórumokat, konferenciákat szerveznek, meghatározó a
részt vállalásuk a mestervizsgáztatásban, támogatják az üzemi képzések
megszervezését, és a gyakorlati oktatás tanulószerződéses szervezését, delegáltjaik
minden szakmai vizsgán részt vesznek. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara szakképzés területén végzett munkájáról szóló tájékoztatót az előterjesztés
4. számú melléklete tartalmazza.
Az informatikai, idegen nyelvi ismeretek, technológiai kultúra, vállalkozói készség és
szociális képesség fejlesztése EU-s dimenzióban is korszerű törekvések. A megyénk
középfokú szakképzésében folyó pedagógiai innovációk országosa elismertek.
Tanulóink Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen elért eredményei évek óta színvonalas tehetséggondozó munkát igazolnak.
VII. A felnőttképzés és a munkaerő-piaci képzés helyzete
Baranya megyében a felnőtt szakképzés meghatározó szereplői a gazdasági
szervezetek, akik igénylőként befolyásolják a képrési struktúrát, a képző intézmények,
amelyek szolgáltatóként vannak jelen a képzési piacon, a képzésben résztvevők, akik
megrendelőként a képzés alanyai. A felnőttképzés működő rendszerének
nélkülözhetetlen szereplője a legteljesebb információs bázissal, és támogatási
forrásokkal rendelkező Baranya Megyei Munkaügyi Központ, mely évtizedek óta a
felnőtt szakképzést erőteljesen befolyásolni képes intézmény.

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által támogatott munkaerő-piaci
képzések
Munkaerő-piaci igények és munkaerő-piaci és képzések:
-

Az utóbbi években kezdett markánsan megfogalmazódni, hogy növekedett
azoknak a szakmáknak a köre, amelyeknek az utánpótlását az
iskolarendszerű képzés nem képes biztosítani. Egyrészt a gyakorlati
képzőhelyek korábbi megszűnése, másrészt a szülők ismeretkörébe tartozó
nagyipari szakmunkás szakmával – rendelkező szakemberek elmúlt
évtizedben
tapasztalatható
keresetlensége,
valamint
az
egyes
szakképesítésekkel betölthető munkakörökben biztosított bérjövedelmek
alacsony volta miatt. Különösen nagy az érdektelenség a nehéz fizikai
munkával párosuló szakosítások iránt, ilyenek az egyes fémipari (forgácsoló,
lakatos, hegesztő szakmák) és az építőipari (ács-állványozó, burkoló)
szakmák. Az időskorúak és fogyatékosok gondozását-ápolását végző
„intézményhálózat” fokozatos kiépülése a másik nagy létszámú szakembert
igénylő szakterület. Ennek következtében a szociális gondozó- és ápoló, a
házi betegápoló szintén keresett szakképesítések.

-

A 2005. évi szakosítási kínálatukat az átmeneti kurzustervben lévő 2005. első
negyedévében tervezett képzések, a 2005-ös képzési tervben valamint
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HEFOP 1.1. intézkedése keretében tervezett képzési szakosítások együttesen
határozzák meg. (A - munkaadók kezdeményezésre az alkalmazottaik
megtartást célzó - preventív képzések szakosítását a mindenkori konkrét
munkaadói igények határozzák meg.)
A.) Az átmeneti kurzusterv alapján indított szakirányok listájából a gépészeti
szakmacsoportba tartozó a könnyűgépkezelő, a nehézgépkezelő, az
NC,CNC gépkezelő, vízvezeték-és központifűtés-szerelő képzéseket, az
építészet szakmacsoportba tartozó szárazépítő képzést és a szociális
gondozó és ápoló képzést kell kiemelni a számítástechnikai és nyelvi
képzések mellett.
B.) Az éves képzési terv összeállítása során mindig a munkaerő szükséglet
kielégítését tartják szem előtt. Az utóbbi két év képzési tervében sikerült
az előzőeknél jobban koncentrálni a gazdaság igényeire, míg a korábbiak
jobban szolgálták a képzésben résztvevők érdekeit, a tanulni szándékozók
képzési igényeinek kielégítését. Az új közbeszerzési törvény (új Kbt.)képzési szolgáltatások beszerzésre vonatkozó - szabályai sajnálatos
módon teljesen ellehetetlenítették a munkaerő-piaci szempontból fontos,
hagyományos képzések indítását. Így a tervezett képzések egyértelműen
meghatározták már 2004. május 1-től az MPA-ból támogatott szakosítási
irányokat és létszámokat. A 2005-ös ajánlati listán szereplő 2005.április1. és 2006. március 31. között indítandó - képzések a
gépészeti
szakmacsoportban
(hegesztő;
minősített
hegesztő;
könnyűgépkezelő; nehézgépkezelő; szellőző- és klímaberendezés
szerelő; szerkezetlakatos; villanyszerelő; vízvezeték- és központifűtésszerelő) 147 fő, az informatikai szakmacsoportban (számítógép-kezelő;
számítástechnikaiszoftver-üzemeltető és velük párosuló, illetve 5 képzési
csoportban önállóan szervezett ECDL START képzés) 226 fő, az
építészet szakmacsoportban ( ács állványozó; épületburkoló; szárazépítő;
tetőfedő) 57 fő, a kereskedelmi–marketing szakmacsoportban 169 fő, a
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban 125 fő számára
biztosítanak támogatott tanulási lehetőséget további képzési irányok
mellett, amelyekből még a 276 fő számára helyet biztosító nyelvi
képzéseket (angol; német; horvát) kell kiemelni.
C.) A foglalkoztatást elősegítő képzések finanszírozására 2004. második
felétől a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze mellet lehetőség
van a HEFOP 1.1. intézkedése keretében az uniós források képzési célú
igénybevételére. Ez Baranyában 2004-2006 között mintegy 1250 fő
képzését teszi lehetővé. E létszámból több mint 1000 fő beiskolázására ez
évben kerül sor. E program célcsoportjába tartoznak: a romák; a
megváltozott munkaképességűek; rehabilitációra szorulók; a 8 általános
iskolai végzettséggel nem rendelkezők; a szakképzetlenek, vagy elavult
szakképzettséggel rendelkezők; a diplomás fiatalok; a szociálisan
hátrányos helyzetűek, a hátrányos helyzetű kistérségben, vagy
településen élők és a több éve nyilvántartott munkanélküliek. A 2004-ben
meghirdetett első közbeszerzési eljárás alapján mintegy 16 képzés
indítására nyílt lehetőség. A 2005-ös képzési listán a fizikai munkás
szakmákra felkészítő képzések közül a fémforgácsoló, minősített
hegesztő, nehézgépkezelő, motorfűrész-kezelő, szerkezetlakatos, NC,
CNC gépkezelő, a villanyszerelő, a kőműves, és a burkoló a munkaadók
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részéről keresettebbek közé tartozó képzések. Ezeken kívül az alacsony
iskolai végzettségűek számára szervezett takarító illetve parkgondozó
szakképesítéssel párosított 7-8. osztály elvégzést, és egyúttal az általános
iskolai végzettség megszerzésére is irányuló képzéseket kell kiemelni.
A fentiekben kiemelt képzési szakirányok a gazdaság igényeinek kielégítést, és a
hiányszakmák körének mérséklését is szolgálják.
Az új Kbt. hatása a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből finanszírozott
munkaerő-piaci képzések szereplőire:
-

Az új Közbeszerzési törvény szerint a képzések kezdeményezőire a képzési
szolgáltatás vásárlását tervező ajánlatkérő munkaügyi központokra, így a
Baranya Megyei Munkaügyi Központra is a korábbinál sokkal jelentősebb
adminisztrációs terhet ró, jelentéktelennek nem mondható anyagi kiadásokkal
együtt. Ugyanakkor egy minden részletében kidolgozott dokumentációt kell a
potenciális ajánlattevők rendelkezésére bocsátani, amely biztosítja az
ajánlatok összehasonlítási lehetőségét, és az ajánlatokról való döntés egy
finanszírozható képzési tervet eredményez. Másik kedvezőtlen alternatíva,
hogy nincs ajánlattevő az adott szakirány(ok)ra, vagy eredménytelen az
eljárás, amelyek későbbi támogatási lehetőséget vagy teljes elmaradást
vonhatnak maguk után. (A közlekedési szakmacsoportba tartózó képzések
indítása eredeti terveik szerint 2005. áprilisában kezdődött volna meg, két
eredménytelen eljárás után harmadik - talán sikeres eljárást követően - a
képzések októbertől lesznek indíthatók mintegy 180 fő tervezett „hallgatói”
létszámmal.) Az eljárás szabályainak betartása a munkaerő-piaci képzések
szervezésében a még megtalálható volt valamennyi rugalmasságot
megszüntette. A szolgáltatás becsült értékének meghatározására vonatkozó
előírás nem tette lehetővé finanszírozási lehetőségeket meghaladó becsült
értékű képzés szerzésének tervezését. A szabályozott tervezés eleve kizárja a
100%-os forrásfelhasználást, különösen, ha változatlanul tervezhetetlen a
keresetpótló juttatás is.

-

A sokkal jelentősebb adminisztrációs teher, és jelentéktelennek nem
mondható anyagi kiadások vonatkoznak a felnőttképzést folytató
intézményekre is, mint ajánlattevőkre, amennyiben részt kívánnak vállalni a
foglalkoztatást elősegítő képzések lebonyolításában. Az ajánlat benyújtása
azonban közel sem biztosítja a képzésbonyolításban való részvétel
lehetőségét. A korábbi évekhez viszonyítva mintegy felére csökkent a képzők
száma, akik a képzések lebonyolításnak ellenértékéhez juthatnak sikeres
képzésindítás esetén. A többi képzőnek más lehetőséget kell keresnie
fennmaradásához szükséges bevételei minimális biztosítása érdekében is.

-

Az ügyfeleik az új Kbt. hatályba lépése óta az iskolarendszeren kívüli
képzések csak egyik szeletéhez, a munkaügyi központ által közbeszerzési
eljárás alapján kiválasztott képző intézménynél bonyolított képzéshez
kaphatnak támogatást. A volt gyakorlat szerinti ügyfeleik egyéni
kezdeményezésén alapuló, hagyományos értelemben vett elfogadott képzés
támogathatósága megszűnt.
Forrás: Baranya Megyei Munkaügyi Központ tájékoztatója, 2005.
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Egyebek:
− A Munkaügyi Központ az előző évhez viszonyítva jelentősen megnövelte a
munkaviszonyba lévők képzésének (munkaadók kérelmére támogatott
preventív képzések) támogatására 2005-ben fordítható pénzügyi keretet.
− Megkezdődött a munkaerő-piaci képzésben igen fontos szerepet betöltő
regionális képző központok finanszírozási rendszerének átalakítása. E
bázisokon folyó képzések finanszírozására az MPA-on belül képzési keretet
különítenek el, a tervezet szerint már a 2006. január hónaptól indítandó
képzésekhez.
− Új típusú kötelezettségvállalás alapján kerül sor a támogatásra a munkaerőpiaci képzéshez támogatást kérő, és a képzést támogató munkaügyi központ
között - a KET alapján - 2005. novemberétől.
Forrás: Baranya Megyei Munkaügyi Központ tájékoztatója 2005.
A Pécsi Regionális Képző Központ feladatellátása, szerepe a megye
szakképzésében
A Pécsi Regionális Képző Központ (PRKK) a Munkaügyi Minisztérium és Pécs
Megyei Jogú Város által 1992-ben alapított korszerű felnőttképzési hálózat Déldunántúli intézménye.
Az eltelt időszak töretlenül sikeres működése is bizonyítja, hogy a hagyományos
értékek – a minőségi felnőttoktatás igénye -, valamint az új kihívásoknak is
megfelelni kívánó innovatív szemlélet eredményeképpen a Képző Központ a régió
meghatározó képzési szereplőjévé vált, s az ipar, építőipar, kézműipar,
kereskedelem, vendéglátás, informatika, gazdaság, vállalkozás területén egyaránt
folyamatos tanfolyami kínálattal rendelkezik. Kezdetben az intézmény tevékenysége
a munkaerőpiacon tömeges mértékben megjelenő munkanélküliek képzésére
szorítkozott. Később a munkanélküliséggel fenyegetettek, a piacképes szakmával
nem rendelkezők és az újabb szakmák iránt érdeklődők is egyre nagyobb számban
váltak hallgatóivá.
Fontos célcsoportot képviselnek azok a munkaadók, amelyek a hosszabb-rövidebb
továbbképzéseket feladatkörökre történő felkészítéseket, illetve új eljárások
betanítását rendelik meg dolgozóik számára. A PRKK vizsgaközpontként is működik
számos szakmacsoport tekintetében.
ECDL vizsgaközpontként jelentős az erre alapozott kurzusok, illetve vizsgák
lebonyolítása. Az elmúlt 8 év összesített adatai alapján a PRKK országosan a
legsikeresebb ECDL-centrum.
Az intézmény egyre nagyobb szerepet vállal az OKJ-ben szereplő szakmák
vizsgáinak szervezésében és lebonyolításában is, mely a „vizsgacentrum” szerepkör
kialakításának jegyében zajlik.
Tevékenységét 3 megye területén végzi, biztosítva ezzel a régiós szerepkör
betöltését. Baranya, Somogy, Tolna megyében mintegy 35-40 középfokú szakképző
intézménnyel tart fenn folyamatos partneri együttműködést.
Minőségpolitikájukban megfogalmazott céljuk: sikeres tevékenységünkkel elősegíteni
a
térség
gazdasági
fejlesztését,
valamint
a
Dél-Dunántúli
Régió
foglalkoztatáspolitikájának megvalósítását.
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A képző központ a felnőttképzéssel foglalkozó cégek körében az elsők között,
1999-ben építette ki ISO 9001:1994 szerinti minőségbiztosítási rendszerét, majd
az ISO 9001:2000 szerinti új szabvány megjelenését követően 2001-ben átállási
audit keretében már az új szabvány szerint tanúsíttatta tevékenységét. Az új
szabvány a PRKK számára lehetővé tette az intézmény minőséggel kapcsolatos
célkitűzéseinek a korábbinál is hangsúlyosabb érvényesítését, a képzési igény
felmerülésétől a hallgató vizsga utáni nyomon követéséig tartó teljes folyamatban. A
képző központ stratégiai célkitűzése, hogy a szüntelenül változó igényekre
folyamatosan és gyorsan új képzési formákkal válaszoljon, a felmerülő képzésioktatási igényeket a képzési piacon elérhető legjobb minőségben elégítse ki. 2004.
évben került sor az új rendszer megújító auditjára.
PRKK 2002-ben sikeresen teljesítette a felnőttképzési törvény által előírt
akkreditációs feltételeket.
OKÉV tanúsítványuk az állami garanciát szavatolja, az abban szereplő programjaik
skálája pedig kínálatuk sokszínűségét példázza.
Az intézmény 5200 m2-en, 32 db műhelyében és elméleti oktatótermében
egyidejűleg 410 személy fogadására alkalmas, jól felszerelt technikai
eszközkapacitással rendelkezik. Képzéseit intenzív, kompetenciára alapozott
modulrendszerű oktatás jellemzi, szakirányait tekintve a nemzetgazdaság
minden ágában képes rövid időn belül megfelelő tananyaggal rendelkezésre állni.
Munkáltatói partnereik közé tartozik a régió szinte minden jelentősebb nagy-,
közép- és kisvállalata egyaránt, melyekkel nemcsak saját finanszírozású képzések
vonatkozásában, hanem több pályázati lehetőség kapcsán ún. támogatott képzések
területén is együttműködnek.
Az intézmény munkáját a fentiek mellett- az elmúlt időszak tendenciáját tekintve- az
évente több mint 6.000 felnőtt hallgató képzésben/vizsgában való részvétele is
reprezentálja. Munkanélküli végzett hallgatóik 50-60 %-a helyezkedik el, létesít
munkaviszonyt a képzést követő egy éven belül.
Az elhelyezkedési arány a képzések eredményének viszonylag objektív mutatója,
mértéke kiemelkedő a régió más oktatási intézményeihez hasonlítva.
Fontos az a törekvésük, hogy a felnőttképzésben az általában alulreprezentált
rétegeket és korosztályokat is bevonták, valamint olyan szakirányokkal jelentek meg,
amelyek szakmai tartalma minden esetben a munkaerőpiac, illetve konkrét
munkáltatók igényei alapján létrehozott speciális tanterven alapult.
A kiemelkedő szakirányok közé tartozó ipari, számítástechnika, gazdasági jellegű,
illetve a kereskedelem és vendéglátás területén bonyolított kurzusaikból kikerülők
elhelyezkedési mutatói alátámasztják munkájuk eredményét. A munkakörelemzésen
alapuló speciális munkaköri képzéseik mutatói pedig már a strukturális jellegű
munkanélküliségre reagáló munkaerő-piaci képzésnek felelnek meg. Az informatika
területén feltétlenül meg kell említeni, hogy az általánosan alkalmazott
ismeretanyagok mellett speciális informatikai szaktudás igénye is lefedésre került. A
magas szintű hard és soft feltételek bázisán olyan új igényekre is reagálnak, mint
például a multimédia-fejlesztés. A multimédia eszközök és az Internet oktatásba
történő bevezetése után fejlesztéseik egyik állomása régiós szinten elsőként sikeres
ECDL vizsgaközpont akkreditációjuk, és erre alapozott kurzusaik, illetve vizsgák
lebonyolítása.
2004. évében az ország 108 ECDL vizsgaközpontja közül a 1. legsikeresebbek
voltak a Neumann János Számítógéptudományi Társaság értékelése szerint.
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Az üzleti képzések területén a régió igényeinek megfelelően a képzések valamennyi
szintjét biztosítják: vállalkozási alapismereteket nyújtó képzéstől kezdve a felsőfokú
menedzser kurzusig.
Képzéseiket minden esetben kiegészítő modulok – felzárkóztatás, álláskeresési
technikák, szükséges nyelvi ismeretek, stb. - teszik teljessé.
Ügyfeleiket a képzési folyamatba való bekapcsolódás és abban való sikeres
részvétel mellett a munkaerőpiacon történő sikeres szereplés érdekében
felnőttképzési szolgáltatásokkal is támogatják. Ezek a képzési szükséglet felmérése,
képzési tanácsadás, előzetes tudásfelmérés, mentálhigiénés és jogi tanácsadás,
pályaorientáció, pályakorrekció.
A Pécsi Regionális Képző Központ működésének elmúlt 10 évében több, mint
40.000 fő felnőtt vett részt különböző szintű, szakirányú képzésben. Mindez
több ezer képzési program lebonyolítását jelentette, melyből 50 % munkáltatói
megrendelés alapján szerveződött.
Tevékenységüket 3 megye területén végzik, biztosítva ezzel a régiós szerepkör
betöltését. A három megyében (Baranya, Somogy, Tolna) mintegy 35-40 középfokú
szakképző intézménnyel tartanak folyamatosnak tekinthető partneri együttműködést.
Somogy és Tolna megyében is egy-egy szakképző intézmény a Pécsi Regionális
Munkaerőfejlesztő és Képző Központ "bázisintézményként" működik. Emellett
képzéseik lebonyolításában kiterjedt alvállalkozói kör vesz folyamatosan részt,
melynek tagjai ISO partnerlistánkon szereplő, komoly szakmai kompetenciával
rendelkező, minősített partnerek.
A nyitott és távoktatási formák kifejlesztését az intézmény 1997-ben kezdte el a
JPTE Távoktatási Központjával együttműködve. Jelenleg egyre több saját
távoktatási programcsomaggal rendelkeznek, melyek átfogják képzési kínálatuk
reprezentáns és kurrens szakirányait.
Az intézmény fentiekben bemutatott tevékenységét, az egyes projektek bonyolítását
folyamatos pályázati munkára és nemzetközi kapcsolatokra építi. Ennek
megfelelően partnereik, megrendelőik között kiemelt helyen szerepelnek a
munkaügyi központok, a minisztériumok központi programjai, illetve a munkaadói és
egyéni megrendelések. A kurzusok bonyolításának financiális alapjait a fenti
szervezetekről nyert pályázatokból nyerik elsősorban, de az intézmény jelentős
számban bonyolított már a PHARE, PHARE OFA pályázatain elnyert
pénzeszközökből tanfolyamokat. Említésre méltó a Nemzetközi Migrációs
Szervezet (IOM)-tól több száz menekült képzésre elnyert pályázatuk is, melyet a
szervezet legnagyobb megelégedésére 1996-tól kezdődően folyamatosan végeznek.
Az Amerikai Munkaügyi Kormányzat támogatásával úgynevezett Quick Start
programjaik egyik legjelentősebb képzése volt, pl. a régió négy megyéjében a Posta
privatizációjával összefüggésben végzett úgynevezett Postamester képzés, melynek
keretében közel 400 fő átképzését valósították meg.
Napjainkban is több Európai Uniós projektben (HEFOP, EQUAL) szerepel az
intézmény megvalósítóként, partnerként, illetve konzorciumi tagként. Rendszeresen
folynak a minisztériumok és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által felügyelt
nagyszabású programjaik.
Élve a vonatkozó kormányrendeletben biztosított pályázati lehetőséggel 2003. évtől
folyamatosan bonyolítottak képzéseket az első OKJ-s végzettséget megszerzők,
valamint a fogyatékkal élő hallgatók számára. Utóbbiak képzési feltételeinek
javításához komoly infrastruktúrális és eszköz beruházásokat valósítottak meg. Az
intézmény speciális eszközökkel és tantermekkel rendelkezik e rétegek (vakok és
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gyengén látók, siketek, mozgáskorlátozottak) számára. A teljes akadálymentesítés
(kommunikációs, fizikális) megtörtént.
Munkájuk minőségének fenntartását munkatársaik folyamatos belső képzése, a
hazai és nemzetközi felnőttképzési életben történő aktív részvétele biztosítja.
Munkájukban széleskörűen felhasználják nemzetközi kapcsolatainkat is, melyek
egyrészt külföldi szakértők intézményünkben végzett munkája, másrészt a
munkatársaik külföldi tanulmányútjai, illetve nemzetközi felnőttképzési szervezetek
tréningjein történő részvételen alapult. Kanadai, ír, német, osztrák, francia, belga,
angol felnőttképzési tapasztalataik illetve partnereik vannak. Együttműködésük közös
programfejlesztésre, tananyagfejlesztésre és tanácsadásra vonatkozik, valamint
hallgatók szakmai gyakorlatának cseréjét jelenti, többek között annak érdekében,
hogy az intézmény munkája az Európai Unio elvárásainak leginkább megfelelő
legyen.
Kapcsolatban vannak az európai tagországok szakképzési alapítványával, az ETFfel (European Training Foundation) és a CEDEFOP-pal.
Az intézmény a Duna-Dráva-Száva nemzetközi régió tagja lett és az oktatási
bizottság munkájában vesz részt.
Bemutatott hálózatukon keresztül lehetőségük van arra, hogy információs és
technikai konzultációs központokat a térség jelentős és jól megközelíthető
vonzáskörzeteiben is biztosíthassák az intézményen kívül is, amennyiben azt a
körülmények úgy kívánják.
Képzéseik szakiránya és az intézmény háttérkapacitásai biztosítják a képzések
támogatás utáni fenntarthatóságát és kiterjeszthetőségét is.
E. REFERENCIÁK (Jelentősebb projektek)
Quick Start
Teleház - Telefalu (Komló és kistérsége)
IOM
(International
Organisation
Migration)
Vidd és Tudd távoktatási program
Női munkanélküliség mérséklését célzó
program (Phare ’96)
EUPHARE (Phare ’96)
EUROMA (Phare)
HEFOP
1.1 A munkanélküliség megelőzése és
kezelése
1.3.1 A roma nők reintegrálása a munka
világába
3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek
kidolgozása és alkalmazása
3.5.4 A felnőttképzés hozzáférésének
javítása
a
közművelődési
intézményrendszer bevonásával
2.3.1
Hátrányos
helyzetű
emberek
alternatív munkaerő-piaci képzése és
foglalkoztatása
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Halmozottan
hátrányos
helyzetű
felnőttek társadalmi beilleszkedését és
foglalkoztatását
elősegítő
központi
képzési program
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
Tolerancia erősítő innovatív szövetség
(TEIS) program
OFA pályázat
A mikro-, kis- és középvállalkozók képzése
A Pécsi Regionális Képző Központ feladatellátásának számszerű adatait az
5. számú melléklet tartalmazza.
Forrás: Pécsi Regionális Képző Központ tájékoztatója 2005.
A munkaviszonyban lévő felnőttek át- és tovább képzése többségében a
munkahelyeken történik. A kötelezően képzett szakképzési hozzájárulás egy része a
saját dolgozók képzésére fordítható, amivel a gazdasági szervezetek egyre nagyobb
része él. Kimutatás azonban erről a típusú képzésről nem áll rendelkezésünkre.
VII. A fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek szakképzésének helyzete
Az emberi erőforrásba történő befektetés, egy aktív és dinamikus, ugyanakkor
igazságos
jóléti állam létrehozása fontos feltétele az ország szerves EU-s
integrációja szempontjából. A munkanélküliség, a szociális kirekesztés és a
szegénység létező problémáinak megoldásában az oktatásnak, a szakképzésnek
fontos szerep jut. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, szakképzése, valamint a
gazdaság igényeinek összehangolása fontos társadalmi érdek, kiemelten támogatott
program.
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a lakosság közel 7 százaléka él valamilyen
fogyatékossággal. Társadalmi integrációjuk és felzárkóztatásuk elősegítése kiemelt
jelentőségű feladat. A nevelési-oktatási intézményekben folyó speciális szakiskolai
oktatás a fiatal korosztály esélyegyelőségét nagymértékben segítő tevékenység. A
tankötelezettségi koron belüli kötelező középfokú oktatást a tanulásban akadályozott,
enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a speciális szakiskolákban, az értelmileg
akadályozott középsúlyos tanulók készségfejlesztő szakiskolákban tudnak eleget
tenni tankötelezettségüknek. A számadatok azt jelzik, hogy növekszik a 7-8.
évfolyamon és a speciális szakiskolákban szakképzési évfolyamokon továbbtanulni
akarók száma. A gyógypedagógiai intézményekből jelentkezők továbbtanulását a
2005/2006-os tanévben az iskolák biztosítani tudják, ehhez képzési kapacitásuk
megfelelő. A képzési kínálat az elmúlt években a munkaerőpiac és a szülői/tanulói
igények változását követve folyamatosan bővült. A megyei fenntartásában működő
gyógypedagógiai intézmények mindegyike a profiljának/intézménytípusának
megfelelően működtet speciális szakiskolát, illetve készségfejlesztő szakiskolát,
biztosítva a lehetőséget a tanulók számára szükséges habilitációs, rehabilitációs
szolgáltatásra. A képzési kínálat a 2005/2006-os tanévben:
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és,
Kollégiuma (Komló)
ABC- eladó, sütőipari munkás, szőnyegszövő, kőműves, varrómunkás
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Pécsvárad)
ABC- eladó, faműves, virágkötő, gombatermesztő, ápolási asszisztens, porcelánfestő
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BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)
Parkgondozó, dísznövénytermesztő, ápolási asszisztens
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)
ABC- eladó, segédkönyvkötő, számítógép-kezelő és használó, varrómunkás
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola (Pécs)
Kőműves, szobafestő-mázoló, és tapétázó, hidegburkoló, segédkönyvkötő,
varrómunkás, gyorsétkeztetési eladó, virágkötő
Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskola (Pécs)
Kézműves mesterségek: kerámiakészítő, szőnyegszövő, bőrtárgykészítő,
számítógép-kezelő és használó
Hiánypótló, ugyanakkor rendkívül hasznos tájékoztató-információs füzeteket
készített, és juttatott el a családokhoz a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja. A mit tehetünk, ha gyermekünk:
mozgássérült, hallássérült, halmozottan sérült, lassabban másként fejlődik
című kiadványok a leginkább rászorultakon igyekszik segíteni. Augusztus 15-ig
beadásra került a BPSZSZSZK HEFOP 2.1.6 pályázata, melynek keretében „A
sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” valósulhat meg a BMÖ Óvodája,
Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Komló), Magyarmecske, Kétujfalu és a Forrásközpont Kht.
általános iskoláiban.
A hátrányos helyzetű gyermekek (az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi
támogatást folyósítanak) és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése
és oktatása kiemelt figyelmet és támogatást kap megyénkben is. Képességkibontakoztató és integrációs oktatást a megye 27 településének iskoláiban
szerveznek. A normatív alapú központi támogatás évenkénti összege évről-évre
növekvő. Az Országos Integrációs Hálózat Dél-Dunántúli Régiónak hat megyei
hálózati pontja, bázisintézménye volt (Gödre, Kétújfalu, Magyarmecske,
Nagyharsány, Vásárosdombó, Pécs). A program kiemelten a romák társadalmi
integrációjának elősegítését szolgálja az együttnevelés támogatásával. Az elmúlt
évtől Vásárosdombó és Gödre kiválálását, és Mánfa cstlakozását követően a hálózati
pontok száma ötre módosult. HEFOP 2.1.5 pályázat nyerteseiként 16 település 1-9
évfolyamos tanulóinak integrált oktatása, majd társadalmi integrációja valósulhat
meg. A program hatékonysága azért is fontos, mert a továbbtanulók előképzettsége,
képezhetősége, szocializációja nagymértékben befolyásolja a szakképzésbe kerülők
tanulmányi munkájának eredményességét. A program szakmai előzményei körbe
tartoznak: a „Halmozottan hátrányos helyzetű”, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása című (Phare program), a Pedagógiai innovációk a
roma gyerekek oktatásában (Soros Alapítvány), Roma kísérleti közoktatási program,
MINERVA Regio projekt, az Önfejlesztő iskola-program, Arany János Program stb.
Az iskolai rendszerű oktatásban a korrepetálások, a felzárkóztató elméleti és
gyakorlati foglalkozások, és a széles körű szakköri tevékenység a tanulmányi munka
minimum követelményszintjének eléréséhez adnak segítséget. Az oktatási
intézmények kiemelt figyelmet fordítanak a pályázati lehetőségekre, melyek
forrásbővítésre adnak lehetőséget. Az étkezési támogatás, az iskolatej akció, az
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ingyenes tankönyv használat, a szociális támogató és ellátó rendszer, valamint a
más ágazatok által nyújtott támogatások, melyek a nem nevelési-oktatási
intézményeken keresztül adott támogatásokkal egészülnek ki, a hátrányos helyzet
csökkentését szolgálják. A megyei önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási
intézményekben a fenntartó által támogatott munkaerő-piaci esélynövelő programok
keretében a tanulók kedvezményesen szerezhetnek gépjárművezetői engedélyt,
készülhetnek idegen nyelv vizsgára, és tehetnek ECDL számítógép-kezelő vizsgát.
Rendkívül hasznos kezdeményezés a Munkaügyi Központ un. „mentortanár
programja”. Ennek keretében az intézményfenntartókkal együttműködve azokon a
településeken, illetve iskolákban (általános és szakiskola), ahol kimutathatóan magas
a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, - a program
keretében – óratervi tanórán kívüli feladatok ( felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni
korrekció, motiválás, szocializáció segítése, stb.) ellátására
„mentortanár”
munkakörök létesítését kívánják támogatni. A munkanélkülivé vált pedagógusokra
számítanak, akik részére 100 órás speciális felkészítést tartanak 2006. októberében.
A terveik szerint jövőre induló program időtartama három év.
A felsorolás nem teljes körű, számos helyi kezdeményezés és program együttesen
hatnak a hátrányos helyzet megváltoztatása érdekében.
A nevelési-oktatási intézmények 2005-ben elfogadott esélyegyenlőségi tervei szintén
e célok elérését szolgálják.
VIII. Ajánlások

1. A Baranya Megyei Önkormányzat a rendelkezésre álló oktatáspolitikai, szakmai és
gazdasági-pénzügyi eszközökkel támogatja a Baranya Megye Középfokú
Szakképzésének Fejlesztési Programjában megfogalmazott akcióprogramok és
projekt-javaslatok, valamint a Baranya Megyei Szakképzési Tanács feladattervének
megvalósítását.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat a rendelkezésre álló szakmai, és gazdaságipénzügyi eszközökkel támogatja a Baranya megye közoktatásának feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, elfogadott Fejlesztési irányok,
szakközépiskolában, valamint a Fejlesztési irányok, feladatok a szakiskolában,
speciális szakiskolában, és a közoktatási intézkedési tervében megvalósítását,
különös tekintettel a EU-s követelményeknek megfelelésre.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat, tekintettel a iskolarendszeren kívüli szakképzés
szerepének folyamatos növekedésére, ösztönzi és támogatja az iskolai rendszerben
és a felnőttoktatás keretében folyó szakmai képzés egységben kezelését,
integrálását.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat a kooperáción alapuló oktatás-szervezést, a
fenntartásában lévő szakképző intézmények szakmai programjában és helyi
tantervében: a gazdaság és a munkaerő-piac igényének a jelenleginél jobban
megfelelő tartalmú, gyakorlat-orientált, magas minőségi követelményeknek megfelelő
képzéseket preferálja.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat a munkaerő-piac és foglalkoztatás-politika
szempontjából fontos szakképzési információs rendszer létrehozását az iskolai
rendszerű, és az iskolarendszeren kívüli
oktatásra vonatkozóan is saját
adatbázisával segíti.
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6. Baranya Megyei Önkormányzat az Európai Unió szakképzési politikájának
megfelelően a szakképzés és a munkavállalás/foglalkoztatás területén fontosnak
tartja, és saját eszközeivel támogatja a személyek mobilitásának növelését.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Szakképzési Tanáccsal
egyetértésben kezdeményezi és támogatja a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
rendelkezésre álló, és a NFTII 2007-2013 közötti időszakban a szakképzésfejlesztést célzó pályázati támogatási forrásokhoz jutást.
•

•

A Baranya Megyei Önkormányzat elősegíti azt, hogy a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Régió társulási megállapodása alapján a szakképzés
fejlesztése érdekében konkrét pályázatok, projektek kerüljenek beadásra,
megvalósításra.
A Baranya Megyei Önkormányzat elősegíti azt, hogy DDRFT stratégiai
fejlesztési programok előkészítésénél kerüljenek kidolgozásra kulcsprojektként
a szakképzést elősegítő projektek, melyek NFT II. keretében megvalósításra
kerülhetnek.

Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya megye
középfokú szakképzésének fejlesztési programja megvalósításának helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: a közlésre azonnal
Pécs, 2005. augusztus 19.
Tasnádi Péter
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1.számú melléklet

Baranya megye iskolai rendszerű szakképzésének 2004. évi adatait

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

TAAA100

TAAA100

TAAA100

TAAA100

TAAA100

TAAA100

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

Lakónépesség
száma az év
közepén (a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbszámított
adat)

1990
43993
54688,5
16432,5
14831
38601
28383,5
191033
13693,5
15456

1995
42941,5
53845
16340,5
14855,5
38351
28532
185937,5
13464
15693

2001
42487
52181,5
15663
14991
38926
28344,5
185464,5
13295,5
15885,5

2002
42214,5
51954
15513
14817
38763,5
28167,5
184944
13244,5
15901,5

2003
41911
51757,5
15354,5
14626
38519
27849,5
184552,5
13094,5
15820

2004
41566,5
51506,5
15144
14479
38313,5
27622
183988,5
12971,5
15695

417112

409960

407238,5

405519,5

403484,5

401286,5
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TAAK210

TAAK210

Kistérség
Középiskolák Középiskolák
megnevezése
száma
száma

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

TAAK221

TAAK221

TAAK221

TAAK221

TAAK222

TAAK222

TAAK222

TAAK222

Gimnáziumi
feladatellátási
helyek száma

Gimnáziumi
feladatellátási
helyek száma

Gimnáziumi
feladatellátási
helyek száma

Gimnáziumi
feladatellátási
helyek száma

Szakközépiskolai
feladatellátási
helyek száma

Szakközépiskolai
feladatellátási
helyek száma

Szakközépiskolai
feladatellátási
helyek száma

Szakközépiskolai
feladatellátási
helyek száma

2001
1
1

2002
1
1

2003
1
1

2004
1
1

2001
3
4
1
1
1
1
18
1
1

2002
3
4
1
1
1
1
20
1
1

2003
3
3
1
1
1
1
19
2
1

2004
3
3
1
1
1
1
21
2
1

31

33

32

34

1990
2
2

1995
3
3

1
1
17
1
2

1
1
2
20
1
2

2
1
14
1

2
1
16
2

1
1
17
2
1

1
1
1
17
2
1

26

33

20

23

24

25

28

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

TAAK200

TAAK200

TAAK223

TAAK223

TAAK223

TAAK223

TAAK224

TAAK224

TAAK224

TAAK224

Középiskolai
osztálytermek
száma
(osztálytermi
célra használt
helyiségek
száma)

Középiskolai
osztálytermek
száma
(osztálytermi
célra használt
helyiségek
száma)

Középiskolai
osztálytermek
száma

Középiskolai
osztálytermek
száma

Középiskolai
osztálytermek
száma

Középiskolai
osztálytermek
száma

Középiskolai
osztályok
száma (a
nappali
oktatásban)

Középiskolai
osztályok
száma (a
nappali
oktatásban)

Középiskolai
osztályok
száma (a
nappali
oktatásban)

Középiskolai
osztályok
száma (a
nappali
oktatásban)

1990
35
25

1995
26
29

9
17
237

18
15
252

23

27

2001
36
47
4
7
13
19
377
5
14

2002
33
40
4
8
14
20
381
6
14

2003
32
41
4
6
16
20
414
11
15

2004
31
44
3
9
16
21
411
13
18

2001
42
50
4
8
16
19
398
8
13

2002
39
52
4
8
16
18
405
8
13

2003
36
56
4
9
15
19
427
8
13

2004
36
57
4
11
16
18
413
8
11

346

367

522

520

559

566

558

563

587

574

29

Nappali
tagozatos
gimnáziumi
tanulók
száma

Kistérség
megnevezése
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
tagozatos
tagozatos
tagozatos
tagozatos
gimnáziumi
gimnáziumi
gimnáziumi
gimnáziumi
Nappali
tanulók száma (a tanulók száma (a tanulók száma (a tanulók száma (a
tagozatos
hat-,
hat-,
hat-,
hat-,
gimnáziumi
nyolcévfolyamos nyolcévfolyamos nyolcévfolyamos nyolcévfolyamos
tanulók
gimnáziumok
gimnáziumok
gimnáziumok
gimnáziumok
száma
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
évfolyamaival
évfolyamaival
évfolyamaival
évfolyamaival
együtt)
együtt)
együtt)
együtt)

1990
354
484

1995
291
524

2001
467
557

2002
466
546

2003
527
548

2004
459
539

263
215
3804

324
227
4503
96
194
6159

394
195
6228
189

427
158
6333
173

407
161
6587
139

60
426
161
6736
98

8030

8103

8369

8479

107
5227

30

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya megye
összesen

TAAK208

TAAK208

TAAK227

TAAK227

TAAK227

TAAK227

Nappali
tagozatos
szakközépiskolai
tanulók száma

Nappali
tagozatos
szakközépiskolai
tanulók száma

Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
tagozatos
tagozatos
tagozatos
tagozatos
szakközépiskolai szakközépiskolai szakközépiskolai szakközépiskolai
tanulók száma
tanulók száma
tanulók száma
tanulók száma
(szakmai
(szakmai
(szakmai
(szakmai
képzéssel együtt) képzéssel együtt) képzéssel együtt) képzéssel együtt)

1990
482
234

1995
655
326
30

2001
615
932
93
175

2002
530
981
74
167

2003
485
1005
59
183

2004
498
997
50
162

186
4259
85
397

253
4825
78
403

344
5072
34
392

315
5212
68
340

309
5281
94
335

285
4937
110
332

5643

6570

7657

7687

7751

7371

31

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya megye
összesen

TAAK209

TAAK209

TAAK228

TAAK228

TAAK228

TAAK228

Nappali
tagozatos, első
évfolyamos
középiskolai
tanulók száma
(gimnáziumi és
szakközépiskolai)

Nappali
tagozatos, első
évfolyamos
középiskolai
tanulók száma
(gimnáziumi és
szakközépiskolai)

Nappali
tagozatos,
kilencedik
évfolyamos
középiskolai
tanulók
száma

Nappali
tagozatos,
kilencedik
évfolyamos
középiskolai
tanulók
száma

Nappali
tagozatos,
kilencedik
évfolyamos
középiskolai
tanulók
száma

Nappali
tagozatos,
kilencedik
évfolyamos
középiskolai
tanulók
száma

1990
245
192

1995
200
180

78
96
2107
38
154

81
84
2135
22
160

2001
198
382
32
63
91
135
2590
66
95

2002
211
379
27
51
115
102
2564
69
88

2003
214
353
15
52
94
104
2571
65
94

2004
232
350
19
110
114
104
2641
64
86

2910

2862

3652

3606

3562

3720

32

TAAK215

TAAK229

TAAK229

TAAK229

TAAK229

TAAK204

TAAK204

TAAK230

TAAK230

TAAK230

TAAK230

Érettségi
vizsgát tett
személyek
száma a
nappali
oktatásban

Érettségi
vizsgát tett
személyek
száma a
nappali
oktatásban

Érettségi
vizsgát tett
személyek
száma a
nappali
oktatásban

Érettségi
vizsgát tett
személyek
száma a
nappali
oktatásban

Diákotthonokban
lakó középiskolai
tanulók száma
(nem csak
középiskolában)

Diákotthonokban
lakó középiskolai
tanulók száma
(nem csak
középiskolában)

Kollégiumban
lakó
középiskolai
tanulók
száma

Kollégiumban
lakó
középiskolai
tanulók
száma

Kollégiumban
lakó
középiskolai
tanulók
száma

Kollégiumban
lakó
középiskolai
tanulók
száma

1995
185
165

2001
151
279
12

2004
141
271
9
34
73
117
2077
42
70

1995
144
135

2001
79
226
4

2002
114
215

2003
140
235

2004
59
226

25
59
2026
28
206

26
23
62
1836
25
189

12
47
1895
72
102

77
19
30
1926
71
96

44
5
23
1936
66
89

59

56
64
1746
24
70

2003
150
252
8
14
72
101
1947
41
66

1990
168
182

58
101
1793
33
90

2002
176
282
9
10
45
116
1856
44
53

28
1948
48
81

2425

2402

2591

2651

2834

2694

2440

2437

2548

2538

2449

Eredményes
érettségi
vizsgát tett
személyek
Kistérség
száma (a
megnevezése
korábban
nappalin
végzetekkel
együtt)

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

33

TAAK211

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

TAAK211

TAAK231

TAAK231

TAAK231

TAAK231

Más
településről
Kistérség
bejáró
megnevezése középiskolai
tanulók
száma

Más
településről
bejáró
középiskolai
tanulók
száma

Naponta
bejáró
középiskolai
tanulók
száma

Naponta
bejáró
középiskolai
tanulók
száma

Naponta
bejáró
középiskolai
tanulók
száma

Naponta
bejáró
középiskolai
tanulók
száma

1990
173
230

1995
229
296

123
141
1118
57
219

146
213
1907
102
330

2001
222
599
80
119
166
281
2991
138
190

2002
178
645
62
59
203
272
3082
158
151

2003
178
653
47
62
192
244
3281
164
130

2004
198
661
32
95
209
230
3600
143
132

2061

3223

4786

4810

4951

5300

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

34

TAAK203

TAAK203

TAAK232

TAAK232

TAAK232

TAAK232

Esti és
levelező
Kistérség
tagozatos
megnevezése középiskolai
tanulók
száma

Esti és
levelező
tagozatos
középiskolai
tanulók
száma

Középiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Középiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Középiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Középiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

1990
111
104

1995
193
104

2001
239
156

2002
233
169

2003
225
271

2004
238
194

74
128
62
1794

228
98
1750

446
241
2979

445
211
3134
30

76

39

438
183
3358
161
45

18
421
194
3625
115
63

2349

2412

4061

4222

4681

4868

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

35

TAAK213

TAAK213

TAAK233

TAAK233

TAAK233

TAAK233

Esti és
levelező
tagozaton
eredményes
Kistérség
érettségi
megnevezése vizsgát tett
tanulók
száma az
előző
tanévben

Esti és
levelező
tagozaton
eredményes
érettségi
vizsgát tett
tanulók
száma az
előző
tanévben

Középiskolai
felnőttoktatásban
érettségi vizsgát
tett tanulók
száma az előző
tanévben

Középiskolai
felnőttoktatásban
érettségi vizsgát
tett tanulók
száma az előző
tanévben

Középiskolai
felnőttoktatásban
érettségi vizsgát
tett tanulók
száma az előző
tanévben

Középiskolai
felnőttoktatásban
érettségi vizsgát
tett tanulók
száma az előző
tanévben

1990
26
48

1995
24
8

2001
63
42

2002
53
33

2003
57
36

2004
32
25

28
26
13
365

43
17
283

119
45
490

126
65
515

82
52
433

73
19
422
28

11

11

517

386

759

792

660

599

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

36

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya megye
összesen

TAAK201

TAAK201

TAAK234

TAAK234

TAAK234

TAAK234

Főállású
pedagógusok
száma a
középiskolákban

Főállású
pedagógusok
száma a
középiskolákban

Középiskolai
főállású
pedagógusok
száma

Középiskolai
főállású
pedagógusok
száma

Középiskolai
főállású
pedagógusok
száma

Középiskolai
főállású
pedagógusok
száma

1990
68
73

1995
68
68

2001
88
93
7

22
28
673

25
25
796

53

58

35
31
1105
20
38

2002
86
108
6
15
34
37
1091
20
38

2003
84
121
6
18
35
38
1172
15
34

2004
86
127
6
23
37
40
1181
19
35

917

1040

1417

1435

1523

1554

37

TAAA100

Kistérség
megnevezése

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

TAAA100

TAAA100

TAAA100

TAAA100

TAAA100

Lakónépesség Lakónépesség Lakónépesség Lakónépesség Lakónépesség Lakónépesség
száma az év
száma az év
száma az év
száma az év
száma az év
száma az év
közepén (a
közepén (a
közepén (a
közepén (a
közepén (a
közepén (a
népszámlálás
népszámlálás
népszámlálás
népszámlálás
népszámlálás
népszámlálás
végleges
végleges
végleges
végleges
végleges
végleges
adataiból
adataiból
adataiból
adataiból
adataiból
adataiból
továbbszámított továbbszámított továbbszámított továbbszámított továbbszámított továbbszámított
adat)
adat)
adat)
adat)
adat)
adat)

1990
43993
54688,5
16432,5
14831
38601
28383,5
191033
13693,5
15456

1995
42941,5
53845
16340,5
14855,5
38351
28532
185937,5
13464
15693

2001
42487
52181,5
15663
14991
38926
28344,5
185464,5
13295,5
15885,5

2002
42214,5
51954
15513
14817
38763,5
28167,5
184944
13244,5
15901,5

2003
41911
51757,5
15354,5
14626
38519
27849,5
184552,5
13094,5
15820

2004
41566,5
51506,5
15144
14479
38313,5
27622
183988,5
12971,5
15695

417112

409960

407238,5

405519,5

403484,5

401286,5

38

TAAK217

TAAK235

TAAK235

TAAK235

TAAK235

TAAK236

TAAK236

TAAK236

TAAK236

Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és Szakiskolai és
speciális
speciális
speciális
speciális
speciális
speciális
speciális
speciális
Kistérség
Szakiskolák
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
szakiskolai
megnevezése
száma
feladatellátási feladatellátási feladatellátási feladatellátási osztálytermek osztálytermek osztálytermek osztálytermek
helyek száma helyek száma helyek száma helyek száma
száma
száma
száma
száma

1995
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

1
1
1
8

2001
2
3
1
2
3
2
11
2

2002
2
3
1
2
3
1
11
2

2003
2
3
1
2
3
1
11
2

2004
2
3
1
2
3
1
12
2

2001
8
13
4
7
19
7
87
6

2002
8
17
4
6
20
7
83
9

2003
10
15
3
6
16
8
75
10

2004
9
17
4
6
14
8
78
10

26

25

25

26

151

154

143

146

1
12

39

TAAK237

TAAK237

TAAK237

TAAK237

Szakiskolai Szakiskolai Szakiskolai Szakiskolai
és speciális és speciális és speciális és speciális
szakiskolai szakiskolai szakiskolai szakiskolai
Kistérség
osztályok
osztályok
osztályok
osztályok
megnevezése
száma (a
száma (a
száma (a
száma (a
nappali
nappali
nappali
nappali
oktatásban) oktatásban) oktatásban) oktatásban)

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

2001
19
31
4
6
18
12
123
13

2002
18
29
5
8
16
11
127
14

2003
17
30
4
7
18
12
134
16

2004
18
33
4
7
17
14
144
16

TAAK218

TAAK238

Szakiskolákban
tanulók száma

Nappali
Nappali
tagozatos, tagozatos,
szakiskolai szakiskolai
és
és
speciális
speciális
szakiskolai szakiskolai
tanulók
tanulók
száma
száma

1995

47
6
8
638

TAAK238

TAAK238

TAAK238

Nappali
Nappali
tagozatos, tagozatos,
szakiskolai szakiskolai
és
és
speciális
speciális
szakiskolai szakiskolai
tanulók
tanulók
száma
száma

2001
478
696
106
155
449
344
2878
277

2002
476
627
99
166
425
359
2918
285

2003
408
664
98
156
404
408
2994
295

2004
391
672
88
158
395
436
3144
289

5383

5355

5427

5573

19
226

228

40

238

253

718

TAAK239

Kistérség
megnevezése

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya megye
összesen

TAAK239

TAAK239

TAAK239

TAAK240

TAAK240

TAAK240

TAAK240

9.
évfolyamos
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma (a
nappali
oktatásban)

9.
évfolyamos
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma (a
nappali
oktatásban)

9.
évfolyamos
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma (a
nappali
oktatásban)

9.
évfolyamos
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma (a
nappali
oktatásban)

2001
165
269
37
62
163
101
694
69

2002
126
225
32
50
132
141
777
60

2003
116
252
35
53
119
151
680
68

2004
120
294
27
42
140
133
743
64

1560

1543

1474

1563

Szakiskolai és
speciális
szakiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Szakiskolai és
speciális
szakiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Szakiskolai és
speciális
szakiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

Szakiskolai és
speciális
szakiskolai
felnőttoktatásban
tanulók száma

2001

2002

2003

2004
24

86

247

228

192

86

247

228

216

41

TAAK241

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

TAAK241

TAAK241

TAAK241

TAAK219

TAAK242

TAAK242

TAAK242

TAAK242

Kollégiumba
lakó
szakiskolai
Kistérség
és speciális
megnevezése
szakiskolai
tanulók
száma

Kollégiumba
lakó
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma

Kollégiumba
lakó
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma

Kollégiumba
lakó
szakiskolai
és speciális
szakiskolai
tanulók
száma

Főállású
pedagógusok
száma a
szakiskolákban

Főállású
pedagógusok
száma a
szakiskolákban
és a speciális
szakiskolában

Főállású
pedagógusok
száma a
szakiskolákban
és a speciális
szakiskolában

Főállású
pedagógusok
száma a
szakiskolákban
és a speciális
szakiskolában

Főállású
pedagógusok
száma a
szakiskolákban
és a speciális
szakiskolában

2001
25
275
3
32
101
12
149
51

2002
43
82

2003
34
64

2004
37
90

1995

67
95
7
265
41

48
93
10
210
76

48
72
11
171
79

4

2001
31
45
7
34
26
13
172
13

2002
34
47
8
16
31
11
227
22

2003
33
43
8
14
26
13
214
24

2004
31
42
7
14
27
10
234
22

648

600

535

508

341

396

375

387

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
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54

58

Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek száma
1990

1995

2001
2
3
1
2
3
2
11
2

2002
2
3
1
2
3
1
11
2

2003
2
3
1
2
3
1
11
2

2004
2
3
1
2
3
1
12
2

15

27

26

25

25

26

Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok száma (a nappali
oktatásban)
1990

1995

2001
19
31
4
6
18
12
123
13

2002
18
29
5
8
16
11
127
14

2003
17
30
4
7
18
12
134
16

2004
18
33
4
7
17
14
144
16

308

290

226

228

238

253
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Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Nappali tagozatos, szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók
száma
1990

1995

2001
478
696
106
155
449
344
2878
277

2002
476
627
99
166
425
359
2918
285

2003
408
664
98
156
404
408
2994
295

2004
391
672
88
158
395
436
3144
289

9404

7552

5383

5355

5427

5573

9. évfolyamos szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma (a
nappali oktatásban)
1990

1995

2001
165
269
37
62
163
101
694
69

2002
126
225
32
50
132
141
777
60

2003
116
252
35
53
119
151
680
68

2004
120
294
27
42
140
133
743
64

3457

2862

1560

1543

1474

1563
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Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

1 osztályra jutó tanulók száma
1990

1995

2001
25
22
27
26
25
29
23
21

2002
26
22
20
21
27
33
23
20

2003
24
22
25
22
22
34
22
18

2004
22
20
22
23
23
31
22
18

31

26

24

23

23

22

9. évfolyamos szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók aránya
(a nappali oktatásban)
1990

1995

2001
34,5
38,6
34,9
40,0
36,3
29,4
24,1
24,9

2002
26,5
35,9
32,3
30,1
31,1
39,3
26,6
21,1

2003
28,4
38,0
35,7
34,0
29,5
37,0
22,7
23,1

2004
30,7
43,8
30,7
26,6
35,4
30,5
23,6
22,1

36,8

37,9

29,0

28,8

27,2

28,0
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Kistérség
megnevezése

Kollégiumban lakó szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók
száma
1990

1995

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
Kistérség
megnevezése

2002
43
82

2003
34
64

2004
37
90

67
95
7
265
41

48
93
10
210
76

48
72
11
171
79

648

600

535

508

Kollégiumban lakó szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók
aránya
1990

Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

2001
25
275
3
32
101
12
149
51

1995

2001
5,2
39,5
2,8
20,6
22,5
3,5
5,2
18,4

2002
9,0
13,1
0,0
40,4
22,4
1,9
9,1
14,4

2003
8,3
9,6
0,0
30,8
23,0
2,5
7,0
25,8

2004
9,5
13,4
0,0
30,4
18,2
2,5
5,4
27,3

12,0

11,2

9,9

9,1
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Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Főállású pedagógusok száma a szakiskolákban és a speciális
szakiskolában
1990

1995

2001
31
45
7
34
26
13
172
13

2002
34
47
8
16
31
11
227
22

2003
33
43
8
14
26
13
214
24

2004
31
42
7
14
27
10
234
22

581

498

341

396

375

387

Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Egy pedagógusra jutó tanulók száma
1990

1995

2001
15
15
15
5
17
26
17
21

2002
14
13
12
10
14
33
13
13

2003
12
15
12
11
16
31
14
12

2004
13
16
13
11
15
44
13
13

16

15

16

14

14

14
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Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen
Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Kistérség
megnevezése
Komlói
Mohácsi
Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Baranya
megye
összesen

Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek
számának változása
1990

1995

2001
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2002
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0

2003
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0

2004
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
109,1
100,0

100,0

180,0

173,3

166,7

166,7

173,3

Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok számának változása
(a nappali oktatásban)
1990

1995

2001
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2002
94,7
93,5
125,0
133,3
88,9
91,7
103,3
107,7

2003
89,5
96,8
100,0
116,7
100,0
100,0
108,9
123,1

2004
94,7
106,5
100,0
116,7
94,4
116,7
117,1
123,1

100,0

94,2

73,4

74,0

77,3

82,1

Nappali tagozatos, szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók
számának változása
1990

1995

2001
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2002
99,6
90,1
93,4
107,1
94,7
104,4
101,4
102,9

2003
85,4
95,4
92,5
100,6
90,0
118,6
104,0
106,5

2004
81,8
96,6
83,0
101,9
88,0
126,7
109,2
104,3

100,0

80,3

57,2

56,9

57,7

59,3
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2. számú melléklet

A Baranya megyei munkaerő-piaci helyzet 2005. I. félévében
A 2005-ös esztendő első félévében jelentősen növekvő eltérés mutatkozik a regisztrált
munkanélküliek számában a korábbi év azonos időszakához képest. A
munkaerőkereslet szempontjából kedvező szezonhatás ellenére a félévvégi
zárólétszám magasabb, mint 2004. decemberében volt. 2005. júniusában a
munkaügyi szervezet regiszterében szereplő 20.103 fő munkanélküli 12,4%-kal
(2.224 fővel) haladja meg a korábbi év azonos időszaki adatát.
A regisztrált munkanélküliek számának alakulása
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2005. I. félBaranya megyében 2002. – 2005. I. félévében
fő 21895 22006
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21278
20976
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20103
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15 000

évében is a maximum nyolc általánost
végzettek részaránya a legmagasabb
45,8%-os, a korábbi évhez képest
viszont mér-séklődő a hányaduk (47,3%).
Pozitívum, hogy a 8 osztályt sem
elvégzők száma és aránya is süllyedt.
8,1%-ról 7,1%-ra. Ezzel szemben, bár
kismértékben,
de
gyarapodás
tapasztalható valamennyi középiskolai
vég-zettséggel rendelkező regisztrált
csoportban. Figyelmet érdemlő, hogy
diplomával 135 fővel többen, a félévvégi
zárónapon
635-en
szerepelnek
a
regiszterben állástalanként. Részarányuk
2,8%-ról 3,2%-ra emelkedett.
A munkanélküliségi ráta alakulása
Magyarországon 2005. júniusában

A kedvezőtlen elmozdulás hatására, a
baranyai 12,8%-os júniusi rátaérték
2%-ponttal magasabb a tavalyinál. Ez,
Zala megye mellett a második
legnagyobb
mértékű
negatív
elmozdulás országosan, de Zalában
így
is
csak
8,6%-os
a
munkanélküliségi mutató. A megyei
munkanélküliségi mutatók nagyság
szerint
emelkedő
rangsorában
Baranya jelenleg a 15. helyen áll, csak
BAZ, Szabolcs, Nógrád és HajdúBihar és Somogy megye áll mögötte.

Borsod-Abaúj-Zemplén
18,1
Szabolcs-SzatmárNógrád
17,5
15,3 Heves
Győr-M oson-Sop ron
Hajdú-Bihar
10,7
Komárom-Esztergom
5
6,5
13,3
Pest
Vas
Veszprém
4,1 Jász-Nagykun-Szolnok
Fejér
6,5
11,3
7,4
7,1
Békés
Zala
Bács-Kiskun
12
8,6 Somogy
Tolna
9,9
Csongrád
10,9
10,3
13
Baranya
12,8

A munkatapasztalattal nem rendelkező pályakezdők száma 2005. első felében 1.791
fő volt havonta átlagosan, amely 17,9%-kal (272 fővel) haladja meg az előző év
ugyanezen időszakának adatát (1.519 fő ). Még kedvezőtlenebb a kép, ha a két év
júniusi adatait vetjük össze, a különbség 438 főre (132,6%) ugrik fel, amelyben a
megcsappant szezonális jellegű foglalkoztatás is szerepet játszik.
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A pályakezdők 44,6%-a (794 fő) alacsony iskolai végzettségű 2005. félév végén, 75
fiatal még a 8 általános iskolai osztályt sem végezte el. Az általános iskolát elvégzők
létszáma 203 fővel gyarapodott korábbi évihez képest. Szakmunkás végzettsége
ellenére 113 fővel többen, 339-en, nem tudtak elhelyezkedni, ami 150%-os
növekedésnek felel meg. Ők teszik ki a pályakezdők egyötödét. A szakközépiskolai,
technikusi, valamint gimnáziumi bizonyítvánnyal is emelkedő számban váltak
munkanélkülivé a fiatalok, de körükben a növekedés mértéke a legkisebb 11-20%
között mozog. A diplomások tavaly félév végi 99 fős csoportja az idei évre 148 főre
duzzadt, ami másfélszerese a tavalyinak. Ennek következtében részarányuk 8,3%-ra
nőtt a korábbi évi 7,3%-kal szemben.
A tartósan munka nélkül lévők félév végi 5.502 fős záró létszáma a 351 fővel, 6,8%kal magasabb, mint a korábbi év júniusában volt. Félévi átlagos létszámuk 5.514 fő,
amely 82 fővel (1,5%-kal) haladja meg tavalyi átlagot. A tartósan állástalanul maradtak
jellemzője az alacsony iskolázottság, az egy évnél rövidebb ideje regisztráltak között
csak 41%-os a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya, a tartósan állástalanok között
59%. A már két év óta elhelyezkedni nem tudók között ez a mutató már 63%.
Az 50 év felett munkanélkülivé válók helyzete a munkaerőpiacon kedvezőtlen,
Átlagosan ez év I. félévében 3.417 fő tartozott e csoportba, amely 19,3%-kal magasabb
a tavalyinál (+552 fő). Iskolai végzettség szerinti összetételük rendkívül kedvezőtlen.
Több, mint egytizedük, 385 fő, nem végezte el az általános iskolát sem (regisztráltak
összességénél 7,1%). Közel két ötödük rendelkezik általános iskolai végzettséggel
(1.225 fő). Szakmunkás képesítéssel bír közel ezer fő, 30%-uk. Hatszáz fő rendelkezik
szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel (17,6%), Száz fő főiskolai,
egyetemi diplomája és gazdag munkatapasztalata ellenére munkanélküli.
Baranyában a munkaerőkereslet markánsan
visszaesett.
2005.
első
félévében
az
álláskeresők számára 8251 munkalehetőség állt
rendelkezésre, lényegesen kevesebb (-3009, 26,3%), mint a korábbi év első hat havában. A
havi új állás-bejelentések száma a tavalyi havi
átlagos 1647-ről 1203-ra apadt. Különösen a
gazdálkodók támogatás igény nélküli munkaerőigénye (3014 db) zsugorodott alig több mint
felére (2004. I. félév 5634 db). A csökkenés
zöme
a
feldolgozóipar
megcsappanó
munkaerőigényéből
fakadt.
Támogatással
havonta 701 fő regisztrált munka-nélküli
foglalkoztatására nyílt lehetőség, amely a
korábbi évivel szinte megegyező (99%) A
közhasznú, ill. közmunka dominált, a támogatott
állások 64,6%-át tette ki.

Az érvényes álláshelyek megoszlása
nemzetgazdasági ágazatonként 2004–2005. június
mezőgazd.
ker+vendl
oktatás

feldolgip.
szállítás
egügy

közszolg.
p.ü.ingatl.

építőipar
közig.közhasznú

máj.
márc.
2005.jan.
nov.
szept
júli.
máj.
márc.
2004. jan
0
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A szakképzettek közül a félév során munkanélküliek között az eladók szerepeltek a
legtöbben havonta (kb. 1600 fő), állásajánlat havi átlagban 30 fő számára volt. Szabó,
varrónői végzettség-gel közel félezren szerepeltek a regiszterben, havonta 30-91 között
mozgott a munkahely ajánlatok száma ebben a szakmában. A felszolgálókat havi
átlagban 15-töt, tehergépkocsi vezetőt 19-et, kőművest 29-et, lakatost 26-ot kerestek,
amivel szemben 350-450 fős kínálati sokaság állt.
2005 első félévében a decentralizált Foglalkoztatási Alapból képzési támogatásban
részesültek létszáma 1.228 fő volt. Az új belépők száma 893 fő, 15%-kal alatta marad a
tavaly félévi 1.048 fős belépői létszámnak.
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3. számú melléklet.
A középfokú szakképzési program megvalósulásának helyzete Pécsett
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint a Dél-dunántúli régió legnagyobb
intézmény-fenntartója – komoly erőfeszítéseket tett és tesz a fenntartásában működő
szakképző intézmények képzési struktúrájának megújítására, a munka-erőpiaci
igényekhez való igazodásban. A város Közgyűlése és a szakképző iskolák egyaránt
törekedtek az Európai Unió tagállamaiban folyó szakképzés megismerésére, átvételére,
meghonosítására annak érdekében, hogy tanulóik magasabb színvonalon sajátítsák el
szakmai ismereteiket, növeljék a gyakorlati képzés arányát és tanulóikat bel- és külföldön
egyaránt hasznosítható ismeretekkel vértezzék fel.
A szakképzés meújításának folyamatában időrendben haladva első helyen a müncheni
székhelyű Hanns Siedel Alapítvánnyal 1993. november 23-án aláírt együttműködési
megállapodást kell megemlítenem, amelynek célja a duális képzés hazai bevezetése volt
akkor még a kőműves szakmában. Azóta a képzési rendszert kiterjesztettük az építőipar
szinte teljes területére. Az együttműködés keretében a Batthyány utca 1-3.-ban, a volt
Nagysándor József Laktanya területén sikerült egy tanműhelyt kialakítanunk kizárólag
Pécs Város anyagi forrásainak felhasználásával. A gépekkel történő felszerelésről, a
tanműhely berendezéséről a Hanns Seidel Alapítvány gondoskodott. Az együttműködésbe
az Alapítvány révén sikerült bevonni több német iparkamarát. A Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával sikerült a mesterképzést és vizsgáztatást is
meghonosítanunk városunkban. Tanulóink és mesterjelöltjeink gyakorlatuk egy részét
német (bajor) szakképző központokban illetve mestereknél végzik. A képzés lezárásaként
megszerzett bizonyítványt a német iparkamarák is elismerik.
Az állami céltámogatási rendszer igénybevételével a volt laktanya romos épületét
felújítottuk. Itt helyeztük el a Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskolából, az 506. sz.
Szakmunkásképző Intézményből és a Hevessy György Műszaki Szakközépiskola
vegyipari és földmérő ágazatából létrejött Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskolát. A fő profil továbbra is az építőipari szakmai képzés, amelyet jól egészít ki a
földmérők képzése és a vegyész képzés mellett egyre inkább kiteljesedő
környezetvédelmi képzés. A tanműhely kis alapterülete miatt a mesterképzésben
résztvevők közreműködésével alapítványi támogatással egy megfelelő méretű tanműhelyt
alakítottunk ki az iskola udvarán. Most következik egy minden igényt kielégítő
tornacsarnok felépítése, amellyel az intézmény csaknem teljessé válik.
A folyamatos fejlesztésről természetesen nem mondunk le. A Hanns Seidel Alapítvánnyal
meglévő együttműködési megállapodásunkat 2007. december 31-ig megújítottuk. Az
Alapítvánnyal és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szeretnénk a
mestervizsgára felkészítést és vizsgáztatást az építőipar minden szakmájára kiterjeszteni.
Szeretnénk a környezetvédelmi képzést az épített környezet védelmére kiterjeszteni.
Továbbra is támogatjuk a mesterjelöltek, a tanulók és a tanárok németországi képzését,
továbbképzését. Az iskolában jelenlévő magas szintű kémia képzést felhasználva további
modern építőipari anyagvizsgálati módszereket szeretnénk meghonosítani. Tervezzük a
műemlékvédelemre szakosodott építőipari szakemberek képzésének beindítását. Az
építőiparral kapcsolatos szakmák fejlesztéséről sem feledkezhetünk meg. A tervezett
fejlesztések nagy valószínűséggel újabb épületeknek az oktatásba való bevonását fogják
indukálni. Ennek eredménye lehet, hogy a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola környéke – az un. Batthyány-tömb – is megújul és az iskola épületéhez
hasonlóan városképünk egyik dísze lesz.
Jelentős gondot okoz a szakképzésben az a tény, hogy az iskolás korú népesség
erőteljesen fogy hazánkban. A szülői elvárások növekednek az iskolázottság tekintetében.
Ennek következtében megnőtt az érettségit is adó képzések iránti igény, amelyet
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oktatáspolitikánk is támogat. A szakképző intézményekbe gyakorta kerülnek a tanulás
iránt nem kellően motivált, gyenge alapképzettséggel rendelkező tanulók. Közülük sokan
szakképzettség megszerzése nélkül kerültek ki az iskolából. Elsősorban rajtuk kívánt
segíteni városunk önkormányzata, amikor támogatta a Pollack Mihály Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola
részvételét a szakiskolai fejlesztési programban.
A program során a két iskola pedagógusai új pedagógiai módszertani eljárásokat ismertek
meg, amelyeket gyakran nehéz, fáradságos munkával; nagyon sok gyötrelemmel,
vívódással és nem egy esetben önmaguk győzködésével formálták iskolájuk viszonyaira.
Eredményként sikerült olyan új szemléletet, új módszereket kialakítani, új tananyagot
létrehozni, amelyeknek segítségével – a szakmai tanulmányi elvárások csökkentése
nélkül – sikerült a tanulókat motiválni. Jelentősen csökkent, vagy meg is szűnt a tanulók
lemorzsolódása. A fejlesztés most tart abban a szakaszban, amikor a programot kezdő
tanulók a szakképzési évfolyamokra érkeznek. A tanulságok egy része már most
levonható:
folyamatosan szükség van új pedagógiai, módszertani megújúlásra, új módszerek
kidolgozására
a módszereket a tanulók kell igazítani
szükséges a tananyag folyamatos felülvizsgálata, frissítése az új elvárásokhoz
nem hanyagolható el a tanárok, szakoktatók ismereteinek megújítása, bővítése, az
új technológiák megismerése.
Időrendben harmadik programként Baranya Megye Önkormányzatával és a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamarával külső szakértőkkel megvizsgáltattuk Baranya
megye – és benne Pécs - szakképzési helyzetét. A korábban már említett oktatási
átszervezési folyamat eredményeként városunkban sikerült megszüntetni a párhuzamos
képzéseket. Erőinket és fejlesztéseinket az egy-egy iskolában megvalósuló képzésekre
koncentrálhatjuk. Természetesen a megyében található más fenntartók működtetnek
olyan képzéseket, amelyek nálunk is megtalálhatók. Az alapképzés tekintetében
valószínűleg ezen az állapoton nehéz lenne változtatni és a fenntartó kisebb
önkormányzatok részéről egy ilyen kezdeményezés ellenállásba ütközne. A
csúcstechnológiai képzés tekintetében viszont feltétlen szükséges lenne az erők
koncentrálása, az egy helyen történő fejlesztés, majd a képző helyek együttműködésével
a fejlett technika hasznosítása. Erre is van példa iskoláinkban, hogy csak a Simonyi
Károly Szakközépiskola és Szakiskolának a PTE Műszaki Karával történő
együttműködését említsem a hőtechnikai labor használatában.
A vizsgálat nyomán született tanulmány javaslatot tett a Baranya Megyei Szakképzési
Tanács megalakítására, amelyben Pécs város is képviselteti magát. A Tanács
véleményének figyelembe vételével kívánjuk szakképző intézményeink fejlesztési
törekvéseit támogatni, befolyásolni vagy akár fékezni is.
A negyedik nagy kihívás a térségi integrált szakképző központ (TISZK) létrehozása,
amelyre 2004-ben nyújtottunk be pályázatot Baranya Megye Önkormányzatával és a
Magyar Iparszövetség Oktatási Központja (MIOK) Alapítványával. A TISZK a gépészet –
informatika és a kereskedelem – marketing tevékenységi körre jöhetett létre,
Pécs
önkormányzata az 500. sz. Angster József Szakképző Iskola, a Pécsi Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, a Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakközépiskola, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola valamint a
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola részvételét támogatta, ez utóbbit jelölve ki
a TISZK székhelyeként. Baranya Megye Önkormányzata a Komlói Nagy László
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolával valamint a Mohácsi Radnóti Miklós
Szakközépiskola és Szakiskolával, a MIOK pedig a József Nádor Szakképző Iskolával
vesz részt a programban. Az Oktatási Minisztériummal és a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztériummal megkötött szerződés alapján indulhat meg az építés közbeszerzési
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eljárása, majd számításaink szerint 2006 tavaszán a kivitelezési munkálatok. Terveink
szerint 2007. szeptember 1-jétől indul az oktatás az új intézményben. A több, mint 1
milliárdos fejlesztéstől azt várjuk, hogy ezzel a jövő csúcstechnológiája kerüljön
városunkba. Ennek üzemeltetésével, kezelésével kívánunk olyan magasan képzett
szakembereket kinevelni, akik hasonló technikai színvonalhoz képesek alkalmazkodni, azt
képesek lesznek működtetni. Kereskedő és közgazdász tanulóink elsajátíthatják a
termékek eladásának, menedzselésének módszereit. Reményeink szerint a városunkban
tanuló mérnök és közgazdász hallgatók is nálunk szereznek gyakorlati tapasztalatokat.
Szakképző iskoláinkat arra bíztatjuk, hogy folyamtatos és szoros kapcsolatot tartsanak
fenn a gazdasági élet szereplőivel. Célunk az, hogy a képzések minden tekintetben
igazodjanak a munkaerőpiac elvárásaihoz és igényeihez. Az iskolarendszerű oktatás
meglehetősen merev, rugalmatlan rendszer, amely nehezen, időben bizonyos távolságból
képes követni a gazdaság változásait. Különösen sok vitára ad okot a képzések elméleti
és gyakorlati részének aránya. Az iskolai oktatás ma már minden szakmában az
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előírásai és követelményei szerint folyik. Az OKJ
pontosan meghatározza az elméleti és gyakorlati órák számát, ettől az iskola nem térhet
el. Más a helyzet akkor, ha a gazdálkodó valamelyik iskolánkban rendeli meg dolgozói
képzését, továbbképzését. Ilyen esetekben iskoláink nagy rugalmasságot mutatnak, rövid
idő alatt képesek előkészíteni a képzést és a megrendelő által elvárt színvonalon képesek
azt teljesíteni. Példaként a Zipernowky Károly Műszaki Szakközépiskolának az Elcoteq
számára végzett képzéseit említem meg, de a Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakközépiskola, a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola is sokat tesz az új
szakmák oktatásának bevezetéséért. A többi iskola is startra készen várja a gazdaság
megrendeléseit. Az új képzési irányok meghatározásában, az új szakmák oktatására való
felkészülésben továbbra is számítunk a Baranya Megyei Munkaügyi Központ értékes és
nagyon pontos felméréseire, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
útmutatásaira.
Sok esetben tesznek iskoláink óriási erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a divatos
szakmák helyett a tanulók a hiányszakmákat válasszák. A tanulók, de még inkább szüleik
akarata, elképzelése miatt gyakran futnak zátonyra ezek a kísérletek. A végzett tanuló
pedig szinte azonnali átképzésre szorul, vagy munkanélküli lesz. A pályaválasztási,
pályaorientációs munkát feltétlenül javítani kell.
Az iskolák és a gazdaság együttműködésének egyik ”mérőeszköze” a gazdálkodó
szervezetektől „begyűjtött” szakképzési hozzájárulás összege. Ezt a helyet is
felhasználom, hogy megköszönjem a gazdasági élet szereplőinek iskoláink ezirányú
támogatását, mert ez teszi lehető számukra a folyamatos fejlesztést. Szükséges lenne
ezen a területen a beruházások koordinálása, amelyet városunkban ugyan
vagyonrendeletünk valamelyest képes határok között tartani, de számítunk a Baranya
Megyei Szakképzési Tanács koordináló szerepére.
A korábbi években jól, idén gyengébben szerepeltek szakképző intézményeink a
decentralizált szakképzési alapra benyújtott pályázaton. Ebben az évben iskoláink 115
579 e Ft-ra adtak be pályázatot és 80 286 e Ft-ot nyertek, ami 69,46 %-os eredmény. A
kiosztott teljes összeg 632 621 e Ft volt, ehhez képest eredményünk 12,69 %. A
pályázatot írók jobb felkészítésével szeretnénk ezen az eredményességi mutatón javítani.
Külön említést érdemel szakképző intézményeink és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara közötti, egyre javuló kapcsolat, együttműködés. A tanulószerződések
számának növekedésével ez az együttműködés biztosan szélesedni fog. Reményeink
szerint még több kamarai támogatást kapnak intézményeink és tanulóik a beiskolázás, a
szakmaválasztás, a pályaorientáció területén.
A Kamara a már korábban említett mesterképzési területen kívül segítő együttműködést
vállalt a TISZK megvalósításában, majd működtetésében.
Pécs, 2005. július 20.
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4. számú melléklet
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatai, szerepe a
szakképzés fejlesztésében
A Szakképzési és a Kamarai Törvény jelentős feladatokat ad a kamaráknak a
szakképzés területén. A PBKIK ezt a feladatot a Szakképzési Bizottság szakmai
vezetésével látja el.
A fejlődő gazdaság számára létfontosságú a jól képzett munkaerő utánpótlás.
Ezért kamaránk fontos feladatnak tartja, hogy fórumot teremtsen a vállalkozások
valamint az iskolai szakemberek, fenntartók párbeszédéhez. Ennek érdekében évek óta
rendszeresen szervezzük a kamarai szakképzési fórumokat.
A szakmai képzésben fontos szerepe van egyrészt az iskolák szakmai elméleti
és gyakorlati oktatásának – másrészt a cégeknél megszerezhető gyakorlati
jártasságnak. Ma országosan nincs elismerve ezen emberek munkája. Kamaránk
hagyományt teremtett nemcsak a szakképzés területén dolgozók összefogását jelentő
tanévzáró ünnepélyek évenkénti megrendezésével, hanem elismerések átadásával is.
Ezeket az elismeréseket a szakképzés területén, a szakma gyakorlati oktatásában
hosszabb idő óta, kiemelkedően teljesítő szakemberek kapják. Idén is, immár harmadik
alkalommal, elismerésben részesítettük az országos szakmai versenyeken kiemelkedő
eredményt elért tanulókat is.
A szakképzési törvény alapján a kamarák közjogi feladatai a következők:
• a tanulószerződéses rendszer működtetése
• a gyakorlati képzéssel foglalkozó cégek ellenőrzése, minősítése
• szintvizsgák szervezése
• szakmai vizsgára kamarai vizsgabizottsági tag delegálása
• szakmai szakértői rendszer működtetése
• mestervizsgáztatás
1.) Tanulószerződés rendszere
Gazdálkodó szervezetnél tanulók gyakorlati képzése csak érvényes képzési
megállapodás alapján folyhat. Ez történhet tanulószerződéssel és együttműködési
megállapodással.
A tanulószerződéses rendszer működtetése azt jelenti, hogy a Kamara a tanuló
és a gazdálkodó által megkötött tanulószerződéseket ellenjegyzi és nyilvántartja, majd
ezt követően annak megvalósítását, betartását is ellenőrzi.
A szakképzési törvény módosítása értelmében a 2005. január 1-től a teljes idejű
képzés esetében kötelező tanulószerződéssel történő foglalkoztatás.
A 2004/2005-ös tanévben tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók
száma 1310-re emelkedett. 104-ről 266-ra emelkedett azon képzőhelyek száma,
amelyek részben, vagy teljes egészében a tanulószerződéses formát részesítették
előnyben.
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2.) Gyakorlati képzőhely ellenőrzés és minősítő rendszer (cégakkreditáció)
A szakképzési törvény alapján a kamarák közjogi feladata többek között a
gyakorlati képzéssel foglalkozó cégek ellenőrzése.
A gazdaság fontos szerepvállalása a tanulók gyakorlati képzése, a szakmai
utánpótlás nevelése. A kamara kiemelt feladata ezen cégek szakmai, módszertani
segítése, s egyben ellenőrzése is. A gyakorlati oktatásnak meghatározott tárgyi és
személyi feltételei vannak, mely elvárásoknak a cégeknek meg kell felelnie. Törvény
szabályozza a juttatásokat, amit a tanulónak meg kell adni, előírja a dokumentumokat,
melyeket a tanulónak és a képzőnek vezetnie kell a képzés folyamán.
A kamara egyrészt igyekszik minden szakmai és módszertani segítséget
megadni a vállalkozásoknak, hogy a tanulóképzést minél magasabb színvonalon
végezhessék, másrészt ellenőrzi ezen feltételek meglétét. Ezt emelné egy magasabb
szintre az új cégakkreditációs rendszer, melyet már a korszerű minőségbiztosítás
szabályaira építve dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
A minősítés két lépésben történik. Az első helyszíni ellenőrzéskor vizsgáljuk a
személyi, tárgyi és balesetvédelmi feltételeket, valamint minősítjük a tanuló befogadási
kapacitás felső határát. Ekkor egyeztetjük a további minőségbiztosítási teendőket. Ezt
követően mintegy 2-3 hónap múlva, amikor a cég felkészült, egy újabb helyszíni
szemlén történik meg az auditálás, melynek sikerét egy a kamara által kiállított
„Tanúsítvány” igazolja.
3.) Szintvizsga
Minden minőségbiztosítási rendszer elengedhetetlen része a gyártásközi
ellenőrzés. A gyakorlati oktatás esetében a szintvizsga az időarányos felkészítést
méri. A szintvizsga a gyakorlati képzés szakmai követelményeire épülő gyakorlati
vizsgarészből áll.
A vizsgázó tanév végi gyakorlati osztályzatának meghatározásakor a szintvizsga
osztályzatát súlyozottan kell figyelembe venni. A gyakorlati képzést felügyelő területi
kamara a szintvizsga eredménye alapján, amennyiben a tapasztalt hiányosságok
szükségessé teszik, ellenőrző látogatást tesz a gyakorlati képzőhelyen, a hiányosságok
okának feltárása és megszüntetése érdekében.
Milyen eredmények, hatások várhatók?
• A gyakorlati szintvizsgák követelményrendszere tudatosabb, tervszerűbb oktatási
metodikát igényel.
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Reális értékelést kap a tanuló, a gyakorlati képzőhely arról, hogy időarányosan
hogyan teljesítették a szakmai követelményeket.
Kiszűrhetők a képzésből a nem tervszerűen oktatók, a tanulót csak munkaerőnek
tekintő gazdálkodó szervezetek.
A tanulók gyakorlati vizsga tapasztalatokat szereznek. Javul az önálló
munkavégző képességük.
Csökken a szakmai záróvizsgán gyakorlatból sikertelenül vizsgázók száma.
Többen fognak pályakezdőként elhelyezkedni a tanult szakképesítésükben.
Javul a gyakorlati oktatás színvonala.

Első alkalommal a 2004/05-ös tanévben október, november hónapban kerültek
megszervezésre 16 szakmában a teszt szintmérő vizsgák. Abban a 16 szakmában,
melynek a szakmai és vizsgakövetelményeit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
dolgozta ki:
ács

épületburkoló kozmetikus szobafestő
férfiruha
asztalos készítő
kőműves
villanyszerelő
bőrdiszcipőfelsőrész
műves fodrász
pincér
készítő
nőiruha
cukrász kárpitos
szakács
készítő
4.) Szakmai vizsgákra kamarai vizsgatag delegálása
A szakképzésről szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXVI. törvény
alapján a gazdasági kamara, a gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel,
szakmai szervezetekkel együttműködve ellátja az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő szakképesítést nyújtó szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő
kamarai tag delegálását.

A kamarai tag feladata, hogy a végzősök gyakorlati felkészültségét ellenőrizze,
közvetítse a munkaerő-piaci elvárásokat a felkészítő intézmények felé. A vizsgákról
jelentésekben számolnak be, melyek során a kamara hasznos információkat gyűjt a
gyakorlati felkészítés színvonaláról és a felkészítő illetve vizsgáztató intézmények
munkájáról is.
2004-ben 521 vizsgára kért kamarai képviselőt az 52 vizsgát szervező
intézmény. A vizsgára 72 képző intézmény készítette fel a hallgatókat, szám
szerint 8655 főt. 365 vizsgázó nem járt sikerrel a vizsgán. Közel 130 szakmában
történt oktatás, vizsgaszervezés.
5.) Szakértői rendszer
A közoktatási és a szakképzési törvény fontos feladatokat bíz a kamarákra annak
érdekében, hogy a munkaerőpiac igényeit közvetítse a szakképzés felé, illetve
ellenőrizze a gyakorlati képzés színvonalát.
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A törvényi előírások végrehajtása céljából a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara pályázatot írt ki a Baranya megyei Szakképzési Szakértői listára való
felvételre két megjelölt területen:
•

az OKJ-s szakmák vizsgáin a kamarai képviselet teendőinek ellátására,

•

tanulóképzés ellenőrzésére.

Szakértői adatbázisunkban jelenleg több, mint 1000 szakembert tartunk nyilván.

6.) Mestervizsga
A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak, a
magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét azonban nem
a tradíciók, hanem a kor követelményei teszik fontossá.
A tudásszint emelését az egyes szakmákban a „szakmai forradalom”, a technika
fejlődése, és az emelkedő fogyasztói elvárások kényszerítik ki.
Fontossá vált felkészíteni a szakembereket a vállalkozással járó különböző jogi,
adminisztrációs ismeretekre, valamint a partnerekkel, ügyfelekkel, tanulókkal való
foglalkozás pedagógiai hátterére.
Az említett tényezők olyannyira megváltoztatták a szükséges ismeretek körét és
mélységét, hogy az egykor megszerzett szakmunkás-bizonyítvány már nem feltétlenül
elegendő. A szakma mesterfokon való művelése tehát piaci előnyt,
versenyképességet és fogyasztói bizalmat biztosít.
2004. évben sikeres mestervizsgát 41 fő tett, megszerezve ezzel a Mester címet.

2004. évben sikeresen vizsgázott mesterek

gázvezeték-és
készülékszerelő; 17 fő

pék; 8 fő

kőműves ; 4 fő

villanyszerelő; 6 fő
hegesztő; 1 fő

fodrász; 5 fő

7.) ROP 3.4.1 pályázat
A ROP 3.4.1, mely a régióspecifikus szakmai képzéseket támogatja, 2005.
április 1. és 2007. december 31. között kerül megvalósításra. A program fő
célkitűzései:
• A gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, a piaci igényeknek
megfelelő ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása a szakemberhiánnyal
küzdő kulcsfontosságú ágazatokban;
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•

A turisztikai vállalkozások sikeres működésének elősegítése humán kapacitásaik
fejlesztésével.
A pályázat öt kiemelt ágazata Dél-Dunántúlon a turizmus, környezetipar,
mechatronika, egészségipar és a logisztika.
A célok megvalósítása érdekében a dél-dunántúli régióban a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével konzorcium jött létre, melynek tagjai a három
megyei kamara és munkaügyi központ, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség. A konzorcium feladatai egyebek közt a felmérések lebonyolítása, a
regionális képzési lista összeállítása, az igények és képzési kínálat nyomon követése,
valamint kínálat hiánya esetén a tananyagfejlesztések és azok akkreditációja.
Pécs, 2005. július 22.
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5.számú melléklet
A Pécsi Regionális Képző Központ képzési adatai
TIZENEGY ÉV SZÁMOKBAN

Felvett hallgatók számszaki jellemzői
1993-ban (márc.1-től) :
1994-ben :
1995-ben :
1996-ban :
1997-ben :
1998-ban :
1999-ben :
2000-ben :
2001-ben :
2002-ben:
2003-ban:
2004-ben:
összesen:

681
1 880
3 000
2 215
3 958
4 452
6 826
6 898
4 203
3 961
4 020
5 878
47 972

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Megyénként :
1993-2004.

Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye
Egyéb
fő
%

összes

31 689
7 863
6 339
2 081
47 972
100,00

munka- munka- önerős munkanélküli nélküli munka- viszony
pálya- nélküli melletti
kezdő
11 776
3 794
3 094
102
18 766
39,12

2 827
354
581
2
3 764
7,85

Nemenként :
nem
férfi
nő
összesen

1993-2004.
fő
%
26 833
55,93
21 139
44,07
47 972 100,00

Korcsoportonként :
korcsoport
16 - 18 év
18 - 25 év
25 - 35 év
35 év felett
összesen

1993-2004.
fő
%
1 679
3,50
13 418
27,97
15 818
32,97
17 057
35,56
47 972 100,00
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385
55
7
447
0,93

14 997
2 897
2 561
657
21 112
44,01

menekült munkanél
-küli
sorkatona
852
498

1 350
2,81

745
166
1
2
914
1,91

Felvett hallgatók számszaki jellemzői
Végzettség szerint :
végzettség
8 általános alatt
8 általános
szakiskola
szakmunkásképző
technikum
szakközépiskola
gimnázium
főiskola
egyetem
összesen

1993-2004.
fő
%
1 529
3,19
15 159
31,60
1 051
2,19
12 994
27,09
2 283
4,76
6 676
13,92
5 367
11,19
1 961
4,09
952
1,98
47 972 100,00
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II.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított
lehetőséggel élve a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ez évi munkatervébe is
felvette a megyei rendőr-főkapitányságnak Baranya megyei közbiztonságáról szóló
beszámolójának megtárgyalását.
Az évente rendszeresen a testület elé kerülő beszámolók lehetőséget biztosítanak
közgyűlésünknek arra, hogy folyamatában tájékozódjon a közrend és a közbiztonsági
helyzet alakulásáról, a rendőrségi munka, illetve a szolgáltatások színvonalának
alakulásáról, valamint a legfontosabb statisztikai mutatókon keresztül a megyében
érvényesülő pozitív és negatív tendenciákról.
A beszámoló az előterjesztés melléklete, melyben Rendőr-főkapitány úr a 2004. és az
idei év fő célkitűzéseként a közterületek rendjének és biztonságának növelését, a
rendőrség „látható” valamint „közösségi” jellegének erősítését, továbbá a lakossági
kapcsolattartó munkamódszer kiszélesítését jelölte meg.
A feladatok végrehajtása során továbbra is kiemelt hangsúlyt kap a bűnmegelőzés és a
bűnözés visszaszorítása, különös tekintettel a szervezett bűnözés jegyeit mutató
delictumokra és a családon belüli, valamint a köznyugalom megzavarására alkalmas
erőszakos bűncselekményekre.
E kiemelt célok szem előtt tartásával ez év elején elkészült Baranya megye
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési stratégiája. A stratégia kistérségi blokkal való
kiegészítése folyamatban van, melynek célja a Baranya Megyei Önkormányzat
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságával közösen ajánlást adni a kistérségi
közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiák kidolgozásához.
A beszámoló legfontosabb adatai közül az alábbiak érdemelnek kiemelést:
Baranya megye a bűnügyileg közepesen fertőzött kategóriába sorolható, a megyei
„rangsorban” 8. helyen áll.
A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma az országos átlagnál alacsonyabb,
egyben az elmúlt 10 év legalacsonyabb értékét érte el Baranyában.
Ugyanakkor több mint kétszeresére emelkedett a visszaélés kábítószerrel
bűncselekmények száma és többszörösére nőtt a lefoglalt kábítószerek mennyisége. E
bűncselekmény-kategória alakulására kétségtelenül kihatott hazánk Európai Uniós
csatlakozása.
A baleseti helyzetet tekintve 2003. évhez viszonyítva 3%-al több közlekedési baleset
történt, a struktúrán belül azonban a halálos kimenetelű illetve súlyos sérüléssel járó
balesetek száma csökkent.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozás eredményessége az országos
átlagnál magasabb.
Örvendetes, hogy 2004. évben a közterületre vezényelt állomány létszáma 7 %-kal,
szolgálati ideje pedig 13 %-kal nött.
A bűn- és balesetmegelőzési tevékenységek sorában nagy sikert aratott a GeneraliProvidencia Biztosítóval közösen végrehajtott, közismert Alma-Citrom akció.
A BALMAP elnevezésű baleseti térinformatikai rendszer segítségével a rendőrség
folyamatosan figyelemmel kíséri a megye és a megyeszékhely baleseti pont-térképét,
erre az adatbázisra alapul például a sebességellenőrző berendezések telepítése is.
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2004-ben is megrendezésre került a Pécsi Rendőrkapitányságon a közbiztonsági show,
a program a város középiskolásai körében igen népszerű. Ugyancsak a tárgyévben
graffiti verseny volt a rongálások megelőzése és a rongálók magatartásának helyes
irányba terelése céljából.
A családon belüli erőszak visszaszorítása illetve megelőzése érdekében az országban
elsőként megyénkben létrejött a családi összekötő tiszti rendszer.
Összességében elmondható, hogy Baranya megye bűnügyi, közbiztonsági helyzete jó,
a rendőri ellátottság szintje elfogadható és az itt élő emberek szubjektív biztonságérzete
javuló tendenciát mutat.
Tisztelt Közgyűlés! Fentiek és a mellékelt írásos anyag alapján a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság beszámolóját elfogadásra javaslom.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságnak a „Baranya megye 2004. évi közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2005. évi
feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a
polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.
Pécs, 2005. augusztus 18.
Dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Pécs
Szám: …………./2005.

BESZÁMOLÓ
Baranya megye
2004. évi közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és a 2005. évi feladatokról
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Tisztelt Közgyűlés!
Baranya megye közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és
az azzal kapcsolatos feladatokról legutóbb 2004. szeptemberében adtam számot a Megyei
Közgyűlés előtt. Egy év elteltével ismét eleget teszek a törvényben előírt kötelességemnek és
tájékoztatást adok a megye elmúlt évi közbiztonsági helyzetéről.
2004-ben is fő célkitűzésünk volt, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásainkkal, szakmai
munkavégzésünk folyamatos javításával, biztosítsuk megyénkben az emberek részére a
közrendet, közbiztonságot, garantáljuk és növeljük biztonságérzetüket. A kitűzött célokat
teljesítve tovább javult a megye közbiztonsági helyzete, a rendőrség és a lakosság kapcsolata.
Az idei évben kiemelt feladatunk a közterület rendjének, biztonságának növelése, a rendőrség
„látható”, valamint „közösségi” jellegének erősítése, a lakossági kapcsolattartó munkastílus,
munkamódszer kiszélesítése. Feladataink végrehajtása során továbbra is kiemelt hangsúlyt
helyezünk a bűnmegelőzésre, a bűnözés visszaszorítására, különös tekintettel a szervezett
bűnözés jegyeit megjelenítő delictumokra, a családon belüli és a köznyugalom megzavarására
alkalmas erőszakos bűncselekményekre.
Az év elején kidolgoztuk Baranya megye Közbiztonsági és Bűnmegelőzési stratégiáját.
Folyamatban van egy kistérségi blokkal való kiegészítése, melynek célja a Baranya Megyei
Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságával közösen ajánlást adni a
kistérségi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiák kidolgozásához.

I.

A KÖZBIZTONSÁGI, BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA
1.1. A Bűnözés nagysága, szerkezete, jellemzői, területi megoszlása
Baranya megyében az ismertté vált bűncselekmények száma a nagyságrendet is figyelembe
véve már hatodik éve stagnál (16.500 körüli értéken). A 2004. évi 16.244 esetszám 10 év alatt
egyben a legalacsonyabb érték. A megye továbbra is bűnügyileg közepesen fertőzött, Budapest és a megyék adatait összevetve- az országos rangsorban a 8. helyen áll.
Bűncselekmények számának alakulása Baranya megyében

2000

2001

2002

2003

16244

16512

15000

16505

16000

16659

16837

17000

2004
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A megye 301 településének 3%-ban (10) az elmúlt évi adatok alapján egyáltalán nem történt
bűncselekmény, így Kővágótöttös, Köblény, Felsőegerszeg, Szentkatalin, Magyarlukafa,
Kisbeszterce, Ipacsfa, Markóc, Tófű és Szárász településeken, további 171 településen pedig
tíznél kevesebb bűncselekmény történt. Más megközelítésben kijelenthető, hogy Baranya
megye településeinek kétharmadán (198) öt év átlagában, éves szinten, havi átlagban egynél
kevesebb bűncselekmény történik.
A százezer lakosra jutó bűncselekmények száma az országos átlagnál (4.140,4)
alacsonyabb, 4.040,3 mely egyben az elmúlt 10 év legalacsonyabb értékét érte el Baranyában.
A megyén belüli fertőzöttségi sorrend : Pécs (5.205), Szigetvár (3.465), Mohács (3.146),
Siklós (2.994) és Komló (2.800).
Bűncselekmények száma Baranya megyében

100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma

Ismertté vált bűncselekmények számának aránya Baranya megyében

10%
10%
Komló
12%

Pécs

10%
Pécs
58%

Komló
Mohács
Siklós
Szigetvár
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Az egyes rendőrkapitányságok illetékességi területén a következőképpen alakult a
bűncselekmények száma az előző évhez képest:
-

Pécsi Rendőrkapitányság –8,4 %-kal (10.221-ről 9.370-re)
Komlói Rendőrkapitányság –3,9 %-kal (1.980-ról 1.904-re)
Mohácsi Rendőrkapitányság +44,8 %-kal (1.173-ról 1.699-re)
Siklósi Rendőrkapitányság –6,3 %-kal (1.789-ről 1.677-re)
Szigetvári Rendőrkapitányság +6,5 %-kal (1.496-ról 1.594-re) változott.

A Mohácsi Rendőrkapitányságon mutatkozó jelentős emelkedés hátterében több száz
esetszámú, eredményesen felderített csalás, valamint szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
sorozat bűncselekmények állnak, mely miatt a statisztikai adatok jelentősen, a bűnözés
azonban kevésbé emelkedett, hasonlóan a Szigetvári Rendőrkapitánysághoz.
Baranya megyében az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma 11,2 %-kal,
1.382-re csökkent, amely százezer lakosra vetítve 345,5 értéket jelent.
Az elmúlt öt év adatai alapján országosan 123.405 – 143.225 bűncselekményt követtek el
közterületen, azaz az ismertté vált bűncselekmények 29,6 – 31,7 %-kát. Baranya megyében a
közterületen elkövetett bűncselekmények aránya (27,6 – 28,6 %) amellett, hogy elmarad az
országos adatoktól, az elmúlt öt évben 4.650 körüli értéken stagnált (2004. évben 4.654).
Az elmúlt években közterületen elkövetett bűncselekmények döntő hányadát (mintegy 91 %kát) ugyanaz a 15 bűncselekmény típus tette ki1. A leggyakrabban elkövetett
bűncselekmények többségénél vagy az elkövetés eszköze, vagy közvetve, közvetlenül részese
– a közterületnek minősülő helyekből is adódóan – gépjármű volt.
Baranya megyében úgy számszakilag, mint arányát tekintve a legtöbb bűncselekményt
pénteki napon követték el, míg a legkevesebbet vasárnap, napszaki bontásban a legtöbb
bűncselekmény 12:00 és 18:00, míg a legkevesebb 00:00 és 06:00 óra között történt.
Közterületen a legkevesebb bűncselekményt hétfő 00:00 és 06:00 óra között, míg a legtöbbet
péntek 18:00 és szombat 06:00 óra között követték el, mely úgy az elkövetők, mint a sértettek
életvitelét, közterületen való megjelenését (hétközi munkavégzés, hétvégi kikapcsolódás)
tükrözik vissza.
Az elmúlt év(ek)ben a hét minden egyes napján a bűncselekmények száma emelkedett a 00:00
órától 6.00, majd 12:00, ezt követően pedig a 18:00 órág terjedő (délutáni) időszakig, ezután a
bűncselekmények száma és aránya hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap csökkent, pénteken
és szombaton viszont tovább emelkedett.
A rendőrség tevékenységétől függetlenül kialakult, állandónak tekinthető ciklikus
bűnelkövetési időszakokat szolgálataink tervezésénél szervezésénél figyelembe vettük,
vesszük.
1

lopás és betöréses lopás, járművezetés ittas vagy bódult állapotban, rongálás, garázdaság, visszaélés okirattal,
közúti baleset okozása, testi sértés, egyedi azonosítójel meghamisítása, magánokirat-hamisítás, közlekedés
biztonsága elleni bűncselekmény, csalás, rablás, jármű önkényes elvétele, visszaélés kábítószerrel, közokirathamisítás
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A bűncselekmények bűncselekményi főcsoport szerinti alakulása

2000
Ismertté vált bűncselekmények
16.505
Személy elleni bűncselekmények
625
Közlekedési bűncselekmények
848
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs 189
elleni bűncselekmények
Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a köz175
élet tisztasága elleni bűncselekmények
Közrend elleni bűncselekmények
2.737
Gazdasági bűncselekmények
447
Vagyon elleni bűncselekmények
11.474
-

-

-

-

2001
16.512
653
961
256

2002
16.837
717
1003
250

2003
16.659
854
987
247

2004
16.244
831
974
364

169

162

152

140

2.702
745
11.021

2.921
848
10.927

2.546
566
11.282

2.973
623
10.333

A befejezett emberölések száma 18-ról 7-re, a kísérleti szakaszban maradtak 7-ről
4-re csökkentek. A befejezett emberölések száma az elmúlt 10 évben 2004-ben
volt a legkisebb.
A szándékos testi sértések előfordulása 568-ról 553-ra mérséklődött.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények ismertté válása
közel 50 %-kal, az elmúlt 10 év legmagasabb értékére nőtt, melyben szerepet
játszott egy, az interneten terjesztett, tiltott pornográf felvétellel visszaélés miatt
indult eredményes büntetőeljárásunk. Az erőszakos közösülések száma 13-ról 11re változott, valamennyi tudomásunkra jutott bűncselekmény elkövetőjét
felderítettük.
Az elmúlt 10 évben 2004-ben vált ismertté a legkevesebb államigazgatás,
igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmény (140). A hivatalos-,
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 44-ről 31-re csökkent, ezen belül a
rendőr elleni támadások száma 25-ről 14-re, szinte felére esett vissza.
A garázdaságok jelentősen, 28 %-kal (471-re) csökkentek.
A közbizalom elleni bűncselekmények (elsősorban okiratokhoz fűződő
jogsértések) 28,5 %-kal (2.129) nőttek.
A jellemzően forint bankjegyekre elkövetett pénzhamisítás hasonlóan az országos
tendenciához (760-ról 1.640-re változott), megyénkben is több mint kétszeresére
(21-ről 53-ra) nőtt, túlnyomó többségük (46) a Pécsett vált ismertté. Adataink
alapján a hamisításokban nem, hanem a hamis bankjegyek forgalomba hozatalában
érintett megyénk.
126-ról 166-ra nőtt az adó-és társadalombiztosítási csalások száma.
A csempészet 22-ről 14-re, a vámorgazdaság 5-ről 2-re az elmúlt évtized
legalacsonyabb értékére mérséklődött, melyben szerepet játszhatott a
drávaszabolcsi határátkelőhely időszakos zárvatartása is.
A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények több mint kétszeresére emelkedtek,
közel 70 %-ukra a megyeszékhelyi város területén derült fény. Érzékeltetésül,
addig amíg Baranya megyében 262 bűncselekmény vált ismertté, addig Somogy
(94) és Tolna (82) megyében összesen 176-ra. A bűnügyek 98,7 %-ában sikerült
az elkövetőket felderítenünk, 17 terjesztő hálózat került felszámolásra.

Többszörösére nőtt a lefoglalt kábítószerek mennyisége. Nagyobb volumenű felderítéseink
több esetben, más megyében realizálódtak. Jelentős mennyiséggel kereskedő terjesztői
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hálózatokat számoltunk fel. A terjesztés bizonyítása érdekében a fogyasztók elleni eljárás
kezdeményezések száma is emelkedett.
A kábítószer bűnözés (kereslet, kínálat) alakulására kihatott hazánk Európai Uniós
csatlakozása is. Felére, harmadára csökkent az előző évhez képest az ára - a jellemzően
nyugat-európából (pl. Hollandia) származó úgynevezett discódrogoknak -.
Visszaélés kábitószerrel bűncselekmények száma Baranya megyében
262

2004

116

2003

240

2002

197

2001

167

2000

158

1999
1998

115
23

1997
1996

11

1995

8
0

50

100

150

200

250

300

A kábítószer-bűnözésen kívül hazánk EU csatlakozása néhány szexuális célú
emberkereskedelem (prostituáltak Svájcba, Olaszországba, Németországba történő
„importja”) miatt indított büntetőeljárásban mutatkozott még meg, azonban ezek előfordulása
a tárgyévben – hasonlóan az euró bankjegyekre elkövetett pénzhamisítások ismertté válásához
– alacsony szinten maradt.
-

-

Baranya megyében 2004. évben az összbűnözés közel kétharmadát, 63,6 %-t tették
ki a vagyon elleni bűncselekmények, a 10.333 ismertté vált eset azonban az elmúlt
10 év legalacsonyabb értéke.
A korábbi évek kedvezőnek mutatkozó tendenciájától eltérően 2004. évben
összességében nőtt a lopások (4.184-ről 4.825-re), betöréses lopások (1.755-ről
1.924-re) ezen belül az üzletbetörések (181-ről 249-re), és a gépkocsi lopások (54ről 79-re) száma.
Az elmúlt 10 évben azonban 2004. évben történt megyénkben a legkevesebb
lakásbetörés (610), csalás (749) és jármű önkényes elvétele (89).
A sikkasztások ismertté válása 119-ről 175-re emelkedett.
A rablások száma 78-ról 90-re nőtt, az előző évhez viszonyítva hattal emelkedett a
megyei hatáskörbe tartozó fegyveres rablás. Az elkövetések okainál
szembesülnünk kellett a játékszenvedély kiváltó okával is.
A zsebtolvajlások száma csökkent (301-ről 283-ra). Túlnyomó többségüket (250)
továbbra is Pécsett, zsúfolt bevásárló helyeken és tömegközlekedési eszközökön
követték el, melyben közreható tényező lehet megyénk „mediterrán főváros”
jellege is.
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1.2. Sértettek, ismertté vált bűnelkövetők
Az ismertté vált természetes személy sértettek száma 9.290-ről – 11 %-al – 8.313-ra, az
elmúlt 10 év legalacsonyabb értékére csökkent, mely egyben a 9. legalacsonyabb szám a
főváros és a megyék viszonylatában. Más megközelítésben a megyénkben élő és ide
látogató egyének kevesebbszer váltak áldozatául, károsultjául bűncselekményeknek. A
mérséklődés érintette a nőket és férfiakat is, a férfiakat azonban inkább, mivel az elmúlt 10
évben közűlük 2004-ben váltak legkevesebben (5.167) bűncselekmény sértettjévé. A
százezer lakosra jutó természetes személy sértettetek száma az országos átlagnál (2326,8)
alacsonyabb: 2067,9.
100.000 lakosra jutó ismertté vált természetes sértettek száma Baranya megyében
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A munkavállalás szempontjából aktív fiatal (18-24 év) felnőttek száma 24 %-al (1.060-ról
806-ra) és a 25-59 éves sértettek száma 14 %-al (6.431-ről 5.549-re) mérséklődött, a 60
évnél idősebbek megközelítően ugyanannyiszor váltak sértetté mint 2004. évben (számuk
1.331-ről 1.327-re változott).
A fiatalkorú sértettek 337-ről 427-re, a gyermekkorúaké 131-ről 204-re emelkedett, mely az
országos tendenciát tükrözi: országosan 22,1 %-al nőtt a fiatalkorú és 2,2-szeresére a
gyermekkorú sértettek száma. Külföldiek az elmúlt 10 évben 2004. évben váltak
legkevesebbszer bűncselekmény áldozatául, károsultjául (a változás 33,4 %-os, 163-ról 108ra) Baranya megyében.

Az ismertté vált bűnelkövetők száma 2,8 %-al, 5.143-ról 5.289-re emelkedett.
Az ismertté vált bűnelkövetők alakulása 2000-2004. évben
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A büntetett előéletűek száma 2.237-ről – 2,6 %-al – 2.181-re csökkent. A visszaeső bűnözök
összes száma (671) az elmúlt 10 évben 2004. évben volt a legalacsonyabb. A tárgyévben 349
többszörös-, 128 különös visszaeső és 194 visszaeső vált ismertté.
Az előző évi 78-al szemben 2004-ben 62 külföldi állampolgárral szemben indult
büntetőeljárás, többségükben vagyon elleni és közlekedési bűncselekmények elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
Addig, amig jórész a büntetett előéletű idősebb korosztálynál kisebb csökkenés mutatkozott,
addig a fiatalkorú bűnelkövetők száma 45,7 %-al (398-ról 580-ra), a fiatal felnőtteké 5,1 %-al
(1.112-ről 1.169-re), a gyermekkorú elkövetők száma 48,9 %-kal (133-ról 198-ra) emelkedett.
Az elkövetők cselekményeiket a 2003. évi 1.102-el szemben 1.140 esetben alkohol-, illetve
kábítószer hatása alatt követték el, a csak kábítószer hatása alatti elkövetések száma több mint
négyszeresére emelkedett (22-ről 102-re).
1.3. A szabálysértések alakulása
A közbiztonsági helyzet értékeléséhez szorosan hozzátartozik a szabálysértések számbavétele.
A megye rendőri állománya 2004-ben összesen 34.753 szabálysértést szankcionált
(helyszíni birság kiszabásával vagy feljelentés megtételével), ami 1 %-al meghaladja az előző
évit. A jogsértések zömét, 71,1 %-át a közlekedési szabálysértések alkották.
Rendzavarás miatt 407 feljelentés készült, ezek több mint felében a Pécsi Rendőrkapitányság
munkatársai intézkedtek. A 2003-as évhez viszonyítva az emelkedés 16 % volt. Az e
tényállást alkotó verekedések, garázdaságok leggyakrabban a szórakozóhelyekhez köthetők.
A veszélyes fenyegetés is közel a duplájára emelkedett (126), ami jórészt a családon belüli
erőszakhoz kapcsolódott. Önkényes beköltözés miatt 19 esetben történt eljáráskezdeményezés, az előző év 10 esetével szemben. Legtöbbször a megyeszékhelyen kellett
intézkedni ilyen szabálysértés miatt.
Tiltott kéjelgés miatt 234 fő ellen indult eljárás az előző évi 248 fővel szemben (a csökkenés 6
%). Az elkövetők közül 45 fővel szemben a Pécsi, 82 fővel szemben a Komlói, 3 fővel
szemben a Siklósi, 104 fővel szemben a Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai
intézkedtek.
A tulajdon elleni szabálysértéseknél 20 %-al több (374) feljelentés történt, szintén 10 %-al
nőtt a csendháborítás (233), ugyanakkor 3 %-al csökkent (38-ra) a veszélyeztetés kutyával
szabálysértése.
1.4. Közlekedési, baleseti helyzet
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2004. évben kis mértékben, 3
%-al emelkedett 747-ről 769-re. A struktúrán belül azonban jelentős változások történtek,
mivel a halálos kimenetelű balesetek 55-ről 40-re, illetve a súlyos sérülések 265-ről 255-re
csökkentek. A könnyű sérüléses események 11%-os (427-ről 476-ra) emelkedése téríti
emelkedő irányba a személyi sérüléses balesetek alakulását.
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Összehasonlításul a halálos balesetek számának megyei 27%-os csökkenéssel szemben
Magyarország területén 0,66%-al nővekedés történt. Addig amíg megyénkben 2003. évben a
balesetek 7%-a volt halálos kimenetelű, addig 2004. évben ez 5 %-ra csökkent.
A súlyos sérüléssel járó balesetek számának alakulása is jobb az országos átlagnál, mert az
országos 2,7%-os növekedéssel szemben nálunk 4%-al kevesebb ilyen baleset történt.
A balesetek során elhalálozott személyek száma 56-ről 41-re, a súlyos sérültek száma pedig
337-ről 324-re csökkent. A könnyű sérülést szenvedett személyek száma 704-ről 772-ra
emelkedett.
Az elmúlt öt évre visszatekintve hasonló tendenciát tapasztalhatunk a sérüléses balesetek
alakulásánál. A balesetek évenkénti emelkedése elsősorban nem a súlyosabb, halálos
kimenetelű esetekre, hanem a könnyebb sérüléssel járók gyarapodására vezethető vissza.
Személyi sérüléses balesetek számának alakulása az elmúlt 5 évben Baranya megyében
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A súlyos és halálos kimenetelű balesetek okait megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk,
hogy megyénkben az ilyen típusú balesetek mögött majd minden esetben az emberi tényező
játssza a főszerepet, hiszen pályahibából a vizsgált időszakban nem történt balesetünk, és a
műszaki hibából eredőek száma is minimális.
2004. évi közlekedési balesetek fő okai Baranya megyében
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A baleseti okok sorrendjében első helyen a gyorshajtás áll, számuk azonban 231-ről 226-ra
csökkent, második az elsőbbségi jog meg nem adása, számuk alig változott (138-ról 141-re
nött). A figyelmetlenség 74-ről 77-re nőtt, ezáltal a baleseti okok ranglistájának harmadik
helyén áll.
A külföldi okozók száma 29,5 %-al (36-ról 51-re) emelkedett. Az ittasan bekövetkezett
balesetek száma még mindig magas megyénkben. 2004-ben a 775 balesetből 110-et okoztak
ittasan ami azt jelenti, hogy az ittas okozók aránya még mindig 14%. Bár ez 1 % -al kisebb,
mint 2003-ban, de még mindig magasabb 1-2 %-al az országos átlagnál.
A pályák jellegét figyelembe véve megállapítható, hogy a 6-os számú főközlekedési úton
történt 47 baleset 90%-a olyan jellegű volt, hogy azok adott esetben autópályán nem
következtek volna be, mert a gyalogos-elütésről, a keresztirányú járműütközésekről, a
kerékpárosok baleseteiről és a szabálytalan előzésekből adódó frontális ütközésekről
autópályán nem beszélhetnénk.
Balesetveszélyes útszakaszok térképe

A baleseti adatok alapján az alábbi útszakaszok veszélyessége nagyobb az átlagosnál:
 6-os főút Mecseknádasd, Pécs-Vasas, és Szentlőrinc körzetében
 66-os főút Árpádtető és Sásd körzetében
 56-os főút Mohács-Bár között
 67-es főút Szigetvár kivezető szakasza
 58-as főút Túrony és Szalánta között
 57-es főút Pécsi bevezető szakasza
 6604-es Pécs-Orfű Abaligati összekötő út
 5701-es Harkány-Bóly összekötő út

11

Megállapíthatjuk, hogy az elavult úthálózat és a gyenge közlekedési infrastruktúra
(gondoljunk csak a korszerű körforgalmak hiányára) ráerősít az emberi tényezőkből fakadó
hibalehetőségekre. Mindezt kiegészíti egy igen gyenge jogkövetési magatartás az
állampolgárok részéről.
Sajnos a jelenlegi jogszabályok igen szűk keretet adnak a hatóságoknak arra, hogy a
szabályokat megszegőkkel szemben eredményesen lehessen eljárni. Míg Európa fejlettebb
régióiban egyre nagyobb teret hódít a telepített kamerás „távellenőrzés” addig nálunk, ha nem
állítjuk le a szabálytalanul közlekedő járművezetőket, akkor nem is lehet őket felelősségre
vonni.
Hiányzik a magyar jogrendből az üzembentartói felelősség fogalma, ami nagymértékben
rontja munkánk hatékonyságát.

II.
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT FŐBB INTÉZKEDÉSEK
2.1. Bűnügyi tevékenység
Racionálisabb feladatteljesítéssel bűnüldöző munkánk hatékonysága nem romlott. Az új
Büntetőeljárási törvény alkalmazása megyénkben problémamentes volt. Az ügyészségekkel
kialakított szoros, jó munkakapcsolat mellett, a nyomozásokat, a teljes bizonyítást, rendőri
szerveink végzik.
Nyomozás kezdeményezéseink (9,4 %-al 18.514-re) és befejezéseink (12,1 %-al 18.116-ra)
száma, ezen belül a vádemelési javaslattal befejezett nyomozásaink száma (2 %-al 7.326-ra)
nőtt.
Eljárásainkban a gyanusítottak száma 8,5 %-al (7.175) emelkedett. Ismert elkövetővel
szemben 7,7 %-al (3.477), ismeretlen azonban az eljárás során felderítést nyert elkövetővel
szemben 5,8 %-al (5.069) több esetben folytattunk eljárást.
A nyomozások időszerűségét megőriztük, a nyomozás elrendeléseinktől azok befejezésig
eltelt átlag napok száma amellett hogy kisebb az országos átlagnál (132), az előző évhez
képest 133-ról 125-re csökkent.
A nyomozás eredményességünk az országos átlagnál (54,4 %) magasabb, 57,6 %-ról 56,6
%-ra változott.
A nyomozás eredményességi mutató rendőrkapitányságonként a következőképpen alakult:
Szigetváron 60,8 %, Pécsett 56,8 %, Komlón 53,4 %, Mohácson 53,4 %, Siklóson 52,8 %.
Az ismeretlen tetteses felderítési mutatónk 48,6 %-ról 47,1 %-ra változott, az országos
átlag 45,2 %.
A lakosság biztonságérzetét befolyásoló bűncselekményeknél az országos átlagot
meghaladó értékeket értünk el a felderítési eredményességben, így lopásoknál a 21,7 %
helyett 25,1 %-ot, gépjármű lopásoknál 7,2 % helyett 18,2 %-ot, betöréses lopásoknál 21,5
% helyett 23,4 %-ot, zsebtolvajlásoknál 4,8 % helyett 7,7 %-ot.
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Felderítettük az erőszakos közösülések 100 %-kát, a látókörünkbe került kábítószerrel való
visszaélések 98,7 %-át, ittas vezetések 95,8 %-át, a sikkasztások 91,4 %-át, a csalások 74,9
%-át, a garázdaságok 76,5 %-át, a súlyos testi sértések 63,4 %-át, a rablások 48,8 %-át és a
jármű önkényes elvételek 48,3 %-át.
Továbbra is a bűnügyi tevékenység egyik legkiemeltebb területének tartjuk a szervezett
bűnözés, a szervezettszerű elkövetések és a hozzájuk kapcsolódó jogsértések elleni fellépést.
A társszervekkel együttműködve, összehangolt akciósorozatokkal törekedtünk a
bűnszövetségek gazdasági hátterének gyengítésére.
A titkos információgyűjtő tevékenységünket az aktuális bűnügyi helyzethez igazítottuk. Több
alkalommal kérelmeztük nyílt büntetőeljárással párhuzamosan végzett titkos adatszerzés
engedélyezését.
Az országos rendőrfőkapitány által 2004. évben elrendelt fokozott akciósorozattal
összefüggésben bevezetett intézkedéseink hatására a személykörözési munka hatékonyabbá
vált, több mint felére csökkent a huzamosabb ideje körözés alatt állók száma.
Bűnüldözési munkánk eredményeként Baranya megyében a bűnügyi helyzet továbbra is
stabilnak tekinthető. Az elkövetők elleni határozott és gyors fellépés biztosított. Lakossági
visszajelzések alapján nőtt a megyénkben élők szubjektív biztonságérzete.
A Pécsi Rendőrkapitányság, kapitányságaink közül az eredményességet tekintve a második
helyre rangsorolható. A magas leterheltség mellett - a korábbi évekhez hasonlóan - számos, a
közfigyelmet jelentősen felkeltő bűnügy került felderítésre, megyénk eredményessége
meghatározó mértékben múlott tevékenységükön. A bűnmegelőzés érdekében a kapitányság
több eredményes intézkedést tett. Ezek közül példaként a „Rendőrség kivonul” címmel az
Árkád üzletházban végzett megelőző, felvilágosító munka emelendő ki, mely országos
elismerést eredményezett.
A Komlói Rendőrkapitányság az eredményességi mutatók alapján a harmadik helyet érte el,
2004. évben a legmagasabb volt az ismeretlenes felderítési eredmény a lakosság
biztonságérzetét befolyásoló garázdaságok és rongálások tekintetében, javult a rablások és a
betöréses lopások felderítési eredménye is.
A Mohácsi Rendőrkapitányságon emelkedett az ismeretlenes felderítési és a nyomozás
eredményességi mutató a megelőző évhez képest. Ezzel együtt kiemelendő, hogy több
utólagos felderítésre került sor, mint az összes többi kapitányságon, nőtt a bíróság elé állítások
száma is. A legmagasabb ismeretlenes felderítési eredményt érték el a súlyos testi sértések, a
lopások és a rablások esetében, nőtt a gépkocsiból való lopások és a közlekedési
bűncselekmények ismeretlen felderítési mutatója is.
A Siklósi Rendőrkapitányságon az eredményességi mutatók ugyan csökkentek, azonban év
közben több kreatív ötlettel próbálták kezelni a bűnügyi helyzet alakulásából fakadó
problémás helyzeteket, körülményeket. A 2004. év statisztikai adatai alapján felderítették az
eljárásaik során az összes tudomásukra jutott jármű önkényes elvételét, kábítószerrel való
visszaélést, a legmagasabb ismeretlenes felderítési eredményt érték el a zsebtolvajlások és a
csalások terén.
A Szigetvári Rendőrkapitányság eredményesség alapján az első helyre rangsorolható
kapitányságaink között, a legmagasabb ismeretlenes felderítési eredményt érték el a gépkocsi
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lopások és a sikkasztások terén. Bűnmegelőzési területen, 2004. évi kezdeményezésként, a
családon belüli erőszak kezelésében a „Csemege” (Családsegítő Megelőző Együttműködés)
projekt végrehajtásával összefogták a jelzőrendszer tagjait.
2.2. Közbiztonsági tevékenység
2004. évben 7 %-kal tovább emelkedett a közterületi szolgálatra vezényelt állomány létszáma.
Ugyanez mondható el a közterületre vezényelt állomány szolgálati idejéről is, amely 13 %-kal
nőtt. Javult a közterületi lefedettség, ezáltal a közterületeken több a rendőr, láthatóbbá vált a
rendőrség.
A közterületi jelenlét növelése érdekében főkapitányságunkon egyrészt a rendőr
szakközépiskolát végzettek helyi rendőri szervekhez történő kinevezésével, a megyei
állományból a városi kapitányságokra történő átcsoportosítással, illetőleg áthelyezéssel
összesen 26 fővel növeltük meg a helyi szervek közterületi létszámát, másrészt a városi
kapitányságok egyes szervezeti egységeinek átszervezésével további közterületi
létszámnövekedést értünk el. Például a komlói rendőrkapitánysági fogda működése
felfüggesztésre került, és a felszabadult személyi állomány (7 fő) körzeti megbízottként
teljesít a továbbiakban szolgálatot, a pécsi fogvatartotti létszám jelentős csökkenése miatt a
felszabaduló fogdaőrök is közterületi szolgálatra lettek vezényelve.
Az előző év azonos időszakához viszonyítva szinten maradt a közrendvédelmi állomány
reagáló képessége. Legelőnyösebb helyzetben a megyeszékhely található. A megye
domborzati viszonyai és aprófalvas településszerkezete miatt a kisebb településeken
átlagosan 20 perc, míg a városokban 8 - 15 perc alatt tudunk megjelenni a helyszínen.
Kiemelt figyelmet fordítottunk rendőri intézkedéseink jog és szakszerűségére, valamint a
kényszerítő eszközök alkalmazásának arányosságára. A törvényesség elveinek érvényesülését
mindig szem előtt tartottuk.

Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti intézkedések

Elfogás
Előállítás
Biztonsági intéz.
Szabs. feljelentés
Büntető feljel.
Elővezetés
Helyszinbírs./fő

2000
2003
4012
386
7475
1181
2148
19619

2001
2032
3791
457
7696
1224
1936
24045

2002
2089
3356
517
8591
1398
2081
21811

2003
2160
2912
604
9073
1606
2361
25354

2004
2483
3104
625
9939
1598
3045
24814

Az értékelt időszakban a főbb intézkedési mutatóink javultak, illetve szinten maradtak. A
legfontosabb paraméterként jellemezhető elfogások száma 15 %-al (2.483-ra), az elmúlt 5 év
legmagasabb értékére nőtt. A tettenérések tekintetében 16 %-os (1.779-re) emelkedést
regisztráltunk, míg a körözött személyek elfogásában 21 %-os (687-ra) növekedés következett
be.
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Előállítást 7 %-al több (3.104) esetben hajtottunk végre. Több előállítás történt csavargó
gyermekkorú és fiatalkorú eltűnése ügyében (számuk több mint kétszeresére, 143-ról 315-re
változott), nőtt a szabálysértés (527-ről 590-re) és mintavétel (586-ről 668-ra), ugyanakkor
csökkent a személyazonosság megállapítása céljából történő előállítás (178-ról 135-re).
Gyakran éltünk a szabálysértési eljárás azonnalos lefolytatását célzó előállítással (különösen
koldusok esetében), mint ahogy az elzárással is sújtható szabálysértések (tiltott kéjelgés,
rendzavarás, veszélyes fenyegetés) miatt az őrizetbe vétel lehetőségével.
Biztonsági intézkedést – immár évek óta – magas számban kell végrehajtanunk, ami többnyire
ittas és magatehetetlen személyek eltávolítását jelentette a közterületről. Egészségügyi
ellátásra 21 %-al több (440), azonban öngyilkosság megakadályozására 31 %-al (20), illetve
magatehetetlen személy kísérésére 38 %-al (55) kevesebbszer került sor.
Fokozott közterületi ellenőrzésekre, közbiztonsági és közlekedési akciókra 1.143 esetben
került sor. Április és szeptember hónapok között jelentős erőket koncentráltunk, illetve
sajtópropagandát fejtettünk ki a motorosok megfékezésére, a teljes technikai arzenálunkat
felvonultatva. Az ellenőrzések időszakában 4 esetben történt motoros által okozott baleset. 3
esetben relatív sebesség túllépés miatt, 1 esetben pedig szabálytalan sávváltás miatt történt
súlyos sérüléssel járó baleset. Halálos kimenetelű baleset nem történt. Az akciósorozatban 353
motorost ellenőriztünk, ebből 14 fő külföldi állampolgár volt. Szabálysértési feljelentéssel 19
fő, büntető feljelentéssel 1 fő, helyszíni bírság kiszabásával 11 fő, műszaki vizsgára
berendeléssel 8 fő motorossal szemben intézkedtünk.
A szabálysértési feljelentések száma 2003 évhez képest 10 %-kal emelkedett, a bűntető
feljelentések száma nem változott. A helyszíni bírságolás során a megbírságolt személyek
száma 2 %-al, a kiszabott bírság összege 3 %-al csökkent az előző évhez képest.
A rendőrségi hatáskörbe tartozó ügyekben a kapitányságok szabálysértési hatóságaihoz az év
során 10.816 feljelentés (8,6 %-os emelkedés) érkezett 12.172 fő ellen (8,9 %-os emelkedés.).
Kiemelt közlekedési szabálysértések közül kevesebb személy ellen folyt eljárás ittas vezetés
miatt (321), ugyanakkor a közúti közlekedés rendjének megzavarása (1.017), az engedély
nélküli vezetés (1.019) és a sebességkorlátozás jelentős túllépése (921) miatt több személyt
marasztaltunk el. Járművezetéstől 18,1 %-al több, összesen 921 főt tiltottunk el.
Egyéb közlekedési szabálysértés miatt 5,2 %-al több (51.409 fő) megbüntetésére került sor.
Elsősorban tiltó táblát figyelmen kívül hagyva a szabálytalan parkolást, a sebességkorlátozást
kisebb fokban túllépő és jármű okmányokkal kapcsolatos szabálytalanságot elkövető
személyek kerültek szankcionálásra.
Közrend elleni (közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés,
jogosulatlan személy és vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói tevékenység)
szabálysértések miatti feljelentések száma kis mértékben csökkent (179).
Minden esetben tervvel készültünk a rendezvények biztosítására, ezirányú feladataink 28 %al (700-ra) emelkedtek, melyekben összességében 3.451 fő rendőr vett részt, és 732
intézkedésre került sor. Gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény 94, sportrendezvény
biztosítása 147, utazásbiztosítás 43, egyéb rendezvény biztosítása 416 esetben történt.
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A csapatszolgálati tevékenység jelentősebb eseménye volt szeptemberben a Dráva-2004
katasztrófavédelmi törzsvezetési gyakorlaton, valamint novemberben a Nemzeti Nukleáris
balesetelhárítási törzsvezetési gyakorlaton történő részvétel.
2004. évben csapatszolgálati tevékenységként végrehajtottuk a PMFC labdarúgó csapat
mérkőzéseinek rendőri biztosítását. A felkészülés során elméleti és gyakorlati képzést
tartottunk a parancsnoki és beosztotti állománynak. Csapaterő alkalmazására az év során a
labdarúgó mérkőzések biztosításán kívül nem került sor.
A korábbi évekhez hasonlóan 2004. év nyarán is eredményesen működött Pécsett és
Harkányban a közterületi szolgálat által támogatott Tourist Police szolgáltatásunk. Pécs
belvárosában a Széchenyi téren, valamint Harkányban a termálfürdő területén posztos
rendőr felállítására került sor, mely az idegenforgalmi szezonban állandó jellegű volt.
Ennek, valamint az idegenforgalmi főidényben alkalmazott egyéb megelőző
intézkedéseinknek is tulajdonítható a külföldi sértettek számának visszaesése.
A megyében már csak a Pécsi Rendőrkapitányság fogdája működik. A 72 fő befogadására
alkalmas objektumban átlagosan 55-60 fő került elhelyezésre. A büntetőeljárási törvény
fogvatartottakra vonatkozó részének 2005 január 1-én hatályba lépő módosulása, további
csökkenést eredményezett a fogvatartottak számában. A törvény módosulásából eredő
feladatok végrehajtására felkészültünk, a megyei BV intézettel az egyeztetés megtörtént.
A Magyar Helsinki Bizottság ellenőrző csoportja egy, a Baranya Megyei Főügyészség
képviselője pedig 24 alkalommal végzett ellenőrzést. Az ellenőrzések során a
fogvatartottakkal kapcsolatos bánásmód miatt egyetlen esetben sem emeltek kifogást. 2004ben nyolc fogdai rendkívüli esemény történt, melyből egy eset szándékos rongálással, négy
eset fogvatartott önkárosításával, további három eset fogvatartott balesetével volt kapcsolatos.
A rendkívüli események körülményeit kivizsgáló parancsnokok egyetlen esetben sem
állapították meg a fogdaőrség felelősségét.
2.3. Közlekedésbiztonsági tevékenység
Technikai eszközökkel (radaros, lézeres sebességmérők) 802 vezénylés során 3424
üzemórában 20.574 felvételt készítettünk. A videó-, fénykép- és helyszíni bírság feldolgozó
csoport a felvételek elemzése után 1.242 esetben készített feljelentést. A távolléti
megkeresések és a helyszínen tett intézkedések alapján 13.133 fő számára, 69.240.000 Ft
bírság került kiszabásra.
A bírságok megyei átlaga 4.584 Ft/fő. A nyilvántartó központba 21.254 pontot regisztráltunk
és továbbítottunk. Ezt követően ellenőriztük a határidős befizetéseket. A kiszabott helyszíni
bírságok befizetési aránya 86 %-os volt.
A megye közlekedésrendészeti szervei 905 bűnügyben folytattak eljárást. A közlekedési
bűncselekmények nyomozati eredményessége 95,7 %, felderítési eredményessége 62,9 %.
A közlekedésrendészeti szolgálat által tett büntető feljelentések száma 12 %-al, a
szabálysértési feljelentések száma 11 %-al emelkedett. Az elfogások száma 35 %-al (ezen
belül a bűncselekményen tetten ért 31 %-al) növekedett. Az alkoholszondás ellenőrzések
során a pozitív eredménnyel végződöttek 7 %-al emelkedtek. A helyszínen elvett forgalmi
engedélyek száma 7 %-al, a vezetői engedélyek száma 12 %-al csökkent. Az intézkedések
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során 530 forgalmi engedély és 325 vezetői engedély került elvételre. A helyszínen
megbírságoltak száma és a kiszabott bírságösszeg 7 %-al csökkent.
Közlekedésrendészeti akcióra 505 esetben 1.367 fő bevonásával került sor, melynek során
4.558 intézkedést foganatosítottunk.
2.4. Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység
A középiskolás korosztály baleset-megelőzési megközelítése céljából az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság egy új vetélkedősorozatot indított
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Verseny elnevezéssel, melynek selejtezőit és megyei
döntőjét 2004. tavaszi hónapjai során végrehajtottuk. Április hónapban három fővel részt
vettünk az országos versenyen.
Végrehajtottuk az Általános Iskolák Közlekedési Ismereti Tanulmányi Versenyének és a
Kerékpáros Iskola Kupa helyi, illetve megyei döntőit, továbbá szép eredményekkel vettünk
részt ezen vetélkedők országos döntőin is. A Járőrmotoros és Gépkocsizó kategóriában
Gerencsér József Közlekedésbiztonsági Vetélkedőt írtunk ki. A megye több városában is
elindult a LOLLYPOP elnevezésű forgalomirányítás.
A „BALMAP” nevű baleseti térinformatikai rendszerünk segítségével folyamatosan
figyelemmel kísérjük a megye és a megyeszékhely baleseti pont-térképét. A fokozott
közlekedési jelenléttel járó akciók, a sebességellenőrző berendezések telepítése, és a balesetmegelőzési propagandamunka is erre az adatbázisra alapszik. Az így kimutatható
balesetveszélyes útszakaszokon és gócpontokban forgalomtechnikai beavatkozásokra tettünk
és teszünk javaslatokat.
Több alkalommal az írott és elektronikus médiában, saját készítésű szórólapon hívtuk fel a
figyelmet az évszakokhoz és más okokhoz köthető baleseti veszélyekre. 2004. év ősszel, a
tanév kezdetén megszerveztük, hogy lehetőség szerint minden balesetveszélyes helyen lévő
általános iskolánál fokozott rendőri felügyeletet biztosítsunk. A balesetben megsérült
gyermekek részére színházi előadást szerveztünk és ajándékokkal leptük meg őket.
A Generáli-Providencia Biztosítóval közösen végrehajtottuk a nagy sikerű Alma-Citrom
akciónkat. Több témában készítettünk ismeretterjesztő anyagokat, így pl. Sulizsaru,
fényvisszaverő, autóbusz matricákat, valamint speciális plakát is készült az italboltokat
megcélozva, a vidéki falvak gyalogos és kerékpárbaleseteinek megelőzésére.
D.A.D.A. oktatás keretén belül képeztük, képezzük az általános iskoláskorú gyermekeket (23
iskola 92 osztály 2.250 gyerek). A „Ne dőlj be” és a „Vezess józanul” című programok
keretén belül a középiskolás korosztály számára biztosítunk - a tárgy évben 9 középiskola 47
osztályában 1.404 gyerek részére - hasznos bűnmegelőzési ismereteket. Az egyetemista
korosztályt pedig rendezvények keretén belül tartott beszélgetések, előadások során avatjuk
be az áldozattá, illetve elkövetővé válás megelőzésének lehetőségeibe.
Az általános iskolákban a Sulizsaru programmal is jelen voltunk, vagyunk, amely keretében
28 rendőr tart oktatást és fogadóórát. Együtt az erőszak ellen címmel többfordulós versenyt
szerveztünk Baranya, Somogy és Tolna megye általános iskoláskorú gyermekei részére
(rajzverseny, novella, akadályverseny).
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Folytattuk a 2003. évben megkezdett és bevált úgynevezett esetmegbeszéléseket, melynek
célja, hogy az érintett állami, társadalmi és civil szervezetek bevonásával, olyan
gyermekekkel és szüleikkel kerüljünk személyes kapcsolatba, akik, „testközelbe” kerültek
bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésével.
A tárgy évben is megrendezésre került a közbiztonsági show a Pécsi Rendőrkapitányságon,
amelyen a város középiskolásai részére a kábítószer fogyasztás következményeiről
szerveztünk vetélkedőt. A Komlói Rendőrkapitányságon is hasonló show-t szerveztünk.
Folytattuk az ellopott kerékpárok azonosítását segítő kerékpár-jelölési programunkat,
melynek eredményeként megyénkben már több mint négyezer kerékpár rendelkezik
nyilvántartott egyedi azonosító számmal.
A bűncselekmények megelőzése érdekében rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a vagyon
elleni bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről, figyelembe véve az aktuális bűnügyi
helyzetet, illetőleg az egyes évszakokra jellemző elkövetési magatartásokat.
Ennek érdekében igénybe vettük, vesszük a helyi médiát, szórólapokat készítünk és minden
más lehetőséget felhasználunk arra, hogy a lakosság figyelmét felkeltsük, illetve ébren
tartsuk.
A megelőző vagyonvédelem során együttműködtünk állami és civil szervezetekkel, valamint
gazdasági társaságokkal. Kiemelkedő megelőző vagyonvédelmi programunk az Egy posta egy
rendőr című projekt, amely a postán dolgozók biztonságát szolgálja. Megelőzést szolgáló jó
tanácsainkkal jelen voltunk, vagyunk a megye minden nagyobb rendezvényén.
2004. évben grafiti versenyt szerveztünk a rongálások megelőzése és a rongálók
magatartásának helyes irányba való terelése céljából. Több kábítószer fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos rendezvényt is lebonyolítottunk, meghívott előadó tartott előadást
a megye minden nagyobb városában és ennek során mutattuk be a diákok számára
meghirdetett rajzverseny nyertes rajzait is.
Folyamatosan működtetjük a Baranya Megyei Önkormányzat épületében kialakított, és a
2003. év végén anyagi okok miatt átmenetileg csökkentett ügyfélfogadási idővel működő
Áldozat- és Vagyonvédelmi Irodát. Célunk, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki a
Fehér Gyűrű Közalapítvánnyal.
A családon belüli erőszak témakörben a hatályos ORFK intézkedés mellett az országban
egyedülállóként Baranya megyében létrehoztuk a családi összekötő tiszti rendszert. E
rendszer működtetésének már több mint egy éves tapasztalatával a hátunk mögött
elmondható, hogy a lakosság körében nagyon népszerű lett, sokan keresik a rendőrséget
ügyeik rendezése végett, és ami külön erénye a programnak, hogy összekovácsoltuk a
jelzőrendszer tagjait.
Megállapodások és utasítások alapján együttműködtünk az Országos Cigány Önkormányzat
helyi szervezeteivel. A Pécsi Plaza bevásárló központban egyhetes kiállításon mutattuk be a
kábítószer-fogyasztás megelőzését célzó képeinket. (Vendégünk volt a PVSK-Mizo női
kosárlabda csapat több tagja is.) Falunapokon, a Vöröskereszt által szervezett rendezvényeken
is rendszeresen részt vettünk, veszünk bűnmegelőzést szolgáló programjainkkal.
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A Bűnmegelőzési Akadémia felkérésére több előadást és gyakorlati foglalkozást tartottunk,
mely első sorban a pedagógusok képzését segítette elő. A Pécsi Rendőrkapitányság
szervezésében 2004. májusától beindítottuk az Árkád Üzletházban a „Rendőrség kivonul”
elnevezésű, bűnmegelőzési programsorozatot.

III.
ÖSSZEGZÉS, FELADATOK
Megítélésem szerint Baranya továbbra is biztonságos megye, a rendőri ellátottsági szintje
elfogadható. Az elmúlt időszakban számos, számszerűsíthető eredményt értünk el a
közbiztonság javítása területén. Természetesen ezeket az eredményeket nem egyedül értük el.
A közbiztonság mindnyájunk felelősége melynek főbb rendőri vonatkozásairól adtam számot,
elismerve és megköszönve az ahhoz nyújtott partneri támogatást.
2005. évre tervezett kiemelt feladataink:
-

Az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása.
Az ittas gépjárművezetések további visszaszorítása. Az ittasságra visszavezethető
balesetek 10 % alatti arányának elérése.
A közterületek és a közterület rendjének, biztonságának növelése, a rendőrség
„látható”, valamint „közösségi” jellegének erősítése, a lakossági kapcsolattartó
munkastílus, munkamódszer kiszélesítése.
Feladataink végrehajtása során hangsúlyt helyezünk a bűnmegelőzésre, a bűnözés
visszaszorítására, különös tekintettel a szervezettség jegyeit mutató bűnözésre, a
családon belüli és a köznyugalom megzavarására alkalmas erőszakos
bűncselekményekre.

Több mint félév elteltével a bűnügyi, a közbiztonsági és a baleseti helyzetünk adatai arra
utalnak, hogy a 2005.-évre meghatározott feladatainkat időarányosan végrehajtottuk.

Pécs, 2005. …………………

Dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok
megyei főkapitány

Baleseti kimutatás
Baranya Megye területén 2004.01.01. – 2004.12.31. között történt balesetekről
Balesetek száma:
Eltérés db-ban:
Eltérés %-ban:
Halálos:
Eltérés db-ban:
Eltérés %-ban:
Súlyos:
Eltérés db-ban:
Eltérés %-ban:
Könnyű:
Eltérés db-ban:
Eltérés %-ban:

AKTUÁLIS
775

ELÖZŐ
747
28
4

40

55
-15
-27

255

265
-10
-4

480

427
53
12

- Halálos:
- Súlyos:
- Könnyű:
Összesen:
Ittas volt az okozó:
Megoszlása:
- Halálos:
- Súlyos:
- Könnyű

41
324
772
1137
110

56
337
704
1097
119

7
38
65

11
46
62

- gyorshajtás:
- előzés:
- kanyarodás:
- elsőbbségi jog:
- követési távolság:
- műszaki hiba:
- gyalogos hiba:
- figyelmetlenség:
- egyéb ok:

226
41
56
141
51
8
72
77
103

231
37
60
138
42
6
65
74
94

- személygépkocsi:
- tehergépkocsi:
- motorkerékpár:
- kerékpár:
- segédmotor:
- autóbusz:
- egyéb jármű:
- gyalogos:
Külföldi okozó:
Reggel (04-07 ó):
Délelőtt (07-12 ó):
Délután (12-18 ó):
Este (18-22 ó):
Éjszaka (22-04 ó):

504
65
27
49
25
12
4
73
51
46
206
324
137
62

496
60
29
38
30
11
3
65
36
55
208
263
146
75

Pécs
Komló
383
137
8
19
2
16
11
10
-11
-2
-50
-17
109
44
-16
11
-13
33
263
83
35
10
15
14
Sérültek száma
12
10
140
55
390
144
542
209
37
21
1
8
28
Okok:
80
11
36
98
37
2
38
32
49
Okozók:
270
24
10
14
11
11
0
39
23
24
105
162
69
23

Mohács
74
2
3
3
0
0
32
-3
-9
39
5
15

Siklós
64
-30
-32
8
-1
-11
26
-10
-28
30
-19
-39

Szigetvár
117
29
33
8
-1
-11
44
8
22
65
22
51

3
37
65
105
15

8
35
66
109
15

8
57
107
172
22

2
7
12

0
8
7

2
8
5

2
7
13

61
8
6
12
0
5
21
9
15

29
7
3
6
3
0
1
9
16

15
6
3
11
2
0
4
15
8

41
9
8
14
9
1
8
12
15

77
18
10
8
1
0
0
20
6
10
31
58
27
11

45
6
3
6
9
0
2
1
7
2
27
23
11
11

38
6
2
7
2
1
0
4
6
3
15
29
12
5

74
11
2
14
2
0
2
9
9
7
28
52
18
12

Baranya megye főbb bűnügyi adatai
1995-2004.
1995.

1996.

Ismertté vált
36.739* 16.993
bűncselekmények
Befejezett ügyek
8.542 11.565
száma
100.000 lakosra 8917,2 4134,5
jutó bűncs.
Nyomozás
15478 17912
befejezés
Nyom.eredménye
68,7
47,7
sségi mutató
Ismeretlenes feld.
62,2
38,0
eredm. mutató

1997.

1998.

1

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

19.324 18.639

16.438

16.505

16.512

16.837

16.659

16.244

12.379

13.346

11.981

12.306

12.170

11.575

10.882

11.796

4747,9

4602,2

4078,9

4116,0

4047,7

4147,0

4113,3

4040,8

32783

19640

17823

18177

20001

17210

16166

18166

71,1

53,3

55,2

52,3

58,3

56,3

57,9

56,6

40,1

45,7

43,8

34,2

42,0

45,0

48,6

47,1

Forrás: Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Statisztika (ERÜBS)
„*” - ebből mintegy 20.000 bűncselekményt jelent a Tribu Bt-vel kapcsolatos csalás sorozat. A bűncselekményi szám torzításának korrekciója 16.335
tényleges bűncselekményt jelentene.

A kiemelt ismertté vált bűncselekmények számának alakulása

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

Ismertté vált
36.739 16.993 19.324 18.639 16.438 16.505 16.512 16.837 16.659 16.244
bűncselekmények
Személy elleni
655
655
575
646
691
625
653
717
854
831
bűncselekmények
- befejezett emberölés
9
13
17
14
9
12
11
8
18
7
-emberölés kísérlete
2
4
4
0
2
8
6
10
7
4
-szándékos testi sértés
455
390
404
462
504
447
467
524
568
553
Közlekedési
1.137 846
798
939
850
848
961
1003
987
974
bűncselekmények
- közúti baleset okozása
182
206
151
172
152
164
154
161
148
162
ebből halált okozó
34
37
25
26
26
20
18
16
12
23
- ittas vezetés
879
552
518
593
584
535
614
717
735
668
Házasság, család, ifjúság
183
216
246
212
288
189
256
250
247
364
és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
- tartás elmulasztása
89
104
110
87
111
118
147
152
154
137
erőszakos közösülés
10
20
17
13
18
8
16
13
13
11
Államigazgatás,
185
178
179
200
255
175
169
162
152
140
igazságszolgáltatás és
közélet tisztasága elleni
bűncselekmény
embercsempészés
0
0
0
0
11
1
4
0
0
0
- hiv.szem, közf.ellátó
38
28
30
41
34
40
20
27
44
31
személy elleni erőszak
igazságszolgáltatás elleni
95
84
110
121
115
97
110
100
79
93
- vesztegetés
13
36
10
11
6
9
13
6
11
8
Közrend elleni
1.588 2.303 2.631 3.346 2.635 2.737 2.702 2.921 2.546 2973
bűncselekmények
- garázdaság
254
268
274
336
377
352
422
605
650
471
- közbizalom elleni
1.173 1.870 2.185 2.720 1.923 2.065 1.957 1.959 1.656 2.129
- visszaélés kábítószerrel
8
11
23
115
158
167
197
240
116
262
Gazdasági
120
165
269
412
353
447
745
848
566
623
bűncselekmények
- pénzhamisítás
13
15
14
56
53
48
32
27
21
53
- rossz minőségű áru
0
0
0
9
5
1
8
2
0
1
forgalomba hozatala

Baranya megye főbb bűnügyi adatai
1995-2004.
devizabűncselekmény
-adó-,
társadalombiztosítási
csalás
- csempészet
- vámorgazdaság
Vagyon elleni
bűncselekmények
- Lopás
Ebből :- zsebtolvajlás
személygépkocsilopás
- Betöréses lopás
- lakásbetörés
- üzletbetörés
- pénzintézet sérelmére
- sikkasztás
- csalás
-rablás
- jármű önkényes
elvétele

2

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

4
7

4
11

5
126

6
70

6
26

9
58

0
238

0
358

0
126

0
166

29
19
21
29
33
51
43
41
22
14
4
6
22
58
26
20
31
17
5
2
32.867 12.624 14.619 12.882 11.364 11.474 11.021 10.927 11.282 10.333
4.264 6.415
71
256
186
319
2.427 4.172
656
1297
309
464
0
5
222
155
25.072 942
68
75
161
165

Állam és kiemelt közrend
elleni
Erőszakos és garázda
jellegű
Közterületen elkövetett
Szervezetten elkövetett
Bűntett
Vétség

6.392
197
292
3.968
1108
427
1
184
2.806
67
165

1995.
122

1996.
117

1005

1000

4381
19
28421
8318

6010
27
7333
9660

6.635
263
248
3.701
1118
315
3
216
911
70
148

5.172
243
163
3.257
1096
307
2
180
1.276
88
148

4.990
297
187
2.986
971
275
1
167
771
83
105

4.779
296
108
2.681
804
190
2
171
1.458
56
111

4.503
324
70
2.196
707
157
1
368
1.399
70
137

4.184
301
54
1.755
610
181
0
119
2.543
78
100

1997. 1998.
113
123

1999.
145

2000.
118

2001.
69

2002.
74

2003. 2004.
59
67

1144

1242

1094

1200

1441

1557

5977 6151
67
14
8250 7290
11074 11349

5105
20
6678
9760

4694
57
6827
9678

4615 4650 4653 4654
188
189
5
35
5762 5978 5149 5375
10750 10859 11510 10869

1999.

2000.

975

4.825
283
79
1.924
610
249
1
175
749
90
89

1382

Okozott és megtérült kár /100 Ft-ban/

1995.
Vagyon elleni
bűncselekményekkel
megtérült kár
kárbiztosítási
mutató
Ebből lopással
megtérült
bet. lopással okozott
megtérült
rablással okozott
megtérült

Gazdasági bcs
elkövetési értéke
elkobzással
biztosított érték
értékbiztosítás
aránya

1996.

1997.

1998.

2001.

2002.

2003.

2004.

48228426 21623384 35718462

20701797 20405013 25387916 18940155 17969222 18601423 25152307

21123429 2922396
43,8
13,5

6485182
18,2

2731804
13,2

2370943
11,6

2594996
10,2

1814324
9,6

1712881
9,5

2994092
16,1

2956617
11,8

4324084
518781
1829619
171945
26121
9955

8173908
888003
3942928
446383
20872
2651

9956388
1156141
4209185
372959
3990563
3813023

8118943
1199897
4346247
230920
197930
89113

6455707
1296839
4159089
292194
139668
12779

10481480
718042
4802067
135667
1216081
786045

7196377
801043
3745257
195377
80699
1983

4984569
514692
3127717
214645
58197
5116

4206335
429989
3234219
84390
1315666
708252

5801401
689373
3578516
266497
96875
3971

1995.
4136362

1996.
379349

1997.
1633737

1998.
7106823

1999.
3177434

2000.
8298278

2001.
8597701

2002.
18919417

2003.
8773585

2004.
12135489

121369

102050

521055

1850370

492854

1028396

596957

2023030

237989

207162

2,9

26,9

31,9

26,0

15,5

12,4

6,9

10,7

2,7

1,7

Baranya megye főbb bűnügyi adatai
1995-2004.
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Ismertté vált bűnelkövetők számának alakulása
Ismertté vált
bűnelkövető
100.000 lakosra
jutó bűnelkövető
férfi
Nő
fiatalkorú
fiatalfelnőtt

személy ellni bcs-t
elkövetők
közlekedési bcs-t
elkövetők
házasság,
család..elleni bcs-t
elk.
állig. és
ig.szolg.elleni bcs-t
elkövetők
közrend elleni bcst elkövetők
gazdasági bcs-t
elkövetők
vagyon elleni bcs-t
elkövetők
büntetett előéletű
visszaeső

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

4872

4989

5127

5664

5526

4591

5222

5607

5143

5289

1182,5 1213,9 1259,7 1398,5 1371,2 1302,2 1279,9 1381,0 1269,1 1315,7
4357
515
421
1326

4363
626
494
1352

4526
601
506
1372

4999
665
372
1531

4760
766
446
1477

3967
624
388
1243

4501
721
444
1322

4841
766
449
1316

4435
708
398
1112

4594
695
580
1169

1995.
351

1996.
326

1997.
333

1998.
364

1999.
391

2000.
336

2001.
304

2002.
367

2003.
324

2004.
358

1031

709

657

763

696

701

744

859

841

816

112

152

161

147

177

149

195

208

194

192

126

125

134

134

150

125

124

124

133

125

618

693

764

1128

1191

1120

1291

1619

1492

1478

90

134

239

287

241

216

341

375

241

302

2540

2844

2832

2838

2675

1937

2214

2042

1881

1985

1995.
2122
880

1996.
2085
872

1997.
2232
842

1998.
2514
992

1999.
2363
867

2000.
1908
677

2001.
2220
743

2002.
2394
714

2003.
2237
709

2004.
2181
671

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Sértett természetes személyek számának alakulása

1995

1996

1997

1998

Sértett természetes 31158 11133 11942 10941 9575
9089 8423 8549 9290 8313
személyek
100.000 lakosra 7562,6 2934,2 2708,8 2701,5 2375,9 2266,6 2064,5 2105,7 2293,8 2067,9
jutó sértettek
gyermekkoru
81
100
95
92
81
80
97
121
131
204
fiatalkoru
183
206
597
234
200
183
265
400
337
427
fiatal felnőtt
766
1124 1215 1169
998
1068
870
924
1060
806
29-59 éves
29159 8063 8241 7808 6842 6283 5524 5715 6431 5549
sértettek
60 éves és idősebb
969
1640 1794 1638 1454 1475 1667 1389 1331 1327

férfi sértett
nő sértett
magyar sértett
külföldi sértett

1995. 1996.
24619 7640
6539 3493

1997.
7747
4195

1998.
7401
3540

1999.
6303
3272

2000.
5960
3129

2001.
5546
2877

2002.
5393
3156

2003.
5704
3586

2004.
5167
3146

30908 10664 11475 10495
250
469
467
446

9241
334

8788
301

8181
242

8367
182

9127
163

8205
108

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Pécs
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi történt
kiemeltebb események, felderítések 2004. évben
(a teljesség igénye nélkül, példaként)
Január:
Ismertté váltak azon súlyos testi sértés elkövetői, akik 2004. január 1-én 1:00 óra körül
Pécsett az István-aknai buszfordulóban minden előzmény és ok nélkül bántalmazták az ott
tartózkodó két férfit, akiket háton és fejbe rúgtak, majd a földön fekve is rugdosták őket és
egyiküket késsel szúrták meg. Az egyik sértett 8 napon túl gyógyuló – koponyatörés -, míg a
másik 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el.
H.T. pécsi lakos Pécs városában végzett drogterjesztő tevékenységet. 2004. január 16-án
tettenértük, amikor csekély mennyiségben értékesített amphetamint, valamint elfogtuk a
futárt, aki megrendelésére 70 db extasy tablettát és 50 gramm speed port adott át neki. Ezt
követően a felderítés adataira alapozva elfogtuk a drogot értékesítő felsőbb kapcsolatát, Z.M.
horvát állampolgárt.
Felderítést nyertek annak a csoportos rablásnak az elkövetői, akik 2004. január 19-én
13:30óra körüli időben Pécsett a Jókai utcai Általános Iskola mellett Fk. T.M.-t
mobiltelefonja átadására szólították fel, aki a fenyegetés hatására a telefont át adta, majd
amikor azt vissza akarta kérni, akkor azzal fenyegették meg, hogy egy vaslánccal fogják
megverni. A bűncselekményt négy (ebből 3 fiatalkorú) személy követte el, akik további 3
rablás elkövetésével is megalapozottan gyanúsítóvá váltak.
Felderítést nyert az az elkövető, aki még 2003. július 29-én 21:00óra és július 30-án 10:00óra
közötti időben a Pécs, János utca egyik lakásba nyitott ablakon bemászott és onnan 1.500.000
Ft értékben tulajdonított el eozin szobrokat.
Felderítést nyertek azon elkövetők is, akik még 2003. október 11-én 3:00 és 3:30 óra közötti
időben Pécsett a Boccaccio Discóban tettleg bántalmazták O.M.-t, és mobiltelefonját és
készpénzét eltulajdonították. A nyomozás során több - a szóban forgó éjszakán és helyen –
1:00 és 3:00 óra között, ugyanezen személyek által elkövetett csoportos garázdaság és testi
sértések is felderítésre kerültek.
2004. január hónapban Pécsett, több alkalommal – magát rendőrnek kiadva - idős személyek
lakásába kéretőzött be egy férfi, majd figyelmüket elterelve, készpénzt és különböző tárgyakat
tulajdonított el. Az elkövetésel B.Z. vált gyanusíthatóvá. Felderítést nyert az a személy is aki
több alkalommal Pécs területén, zömmel idős személyek sérelmére követett besurranásos
lopásokat, magát „dédászos, biokomos, vízműves és gázműves” dolgozónak kiadva (a
nyomozás végén 164 bűncselekménnyel volt gyanusítható).
Előzetes letartóztatásba került az a dombóvári férfi, aki egy pécsi banknál hamis átutalási
megbízás felhasználásával kísérelt meg a saját számlájára átutaltatni 1.600.000 Ft-ot egy
magyar vállalkozás számlájáról, valamint szintén megkísérelt érvényesíteni egy 150.000.000
USD értékű bankgaranciát.
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Február:
Ismeretlen tettesek február 16-án 17:00 óra körüli időben Pécsett a Rákóczi úton tettleg
bántalmazták gyk. T.D. (13 éves) pécsi lakost és eltulajdonították mobiltelefonját és discmanjét. A helyszín közelében a tettesek elfogásra kerültek. Ugyancsak elfogásra kerültek azon
személyek is, akik február 25-én 16:30 óra körüli időben megfenyegették, majd elvették K.D.
(13 éves) mobiltelefonját.
Február 19-én 11:45 óra körüli időben ismeretlen tettes a Pécs Németh László u. 8. szám alatt
a lépcsőházban csuklyában megtámadta Sz.I. postást és megkísérelte eltulajdonítani a táskáját.
A sértett elmenekült, az elkövető a helyszín közelében elfogásra került.
Február 16-án Harkányban a Paradon Kávézó parkolójából eltulajdonítottak egy lezáratlan
Audi 80 típusú személyautót, melyben a sértett az indítókulcsot bennhagyta. Az elkövetőt,
N.Z. diósviszlói lakost rendőrök és határőrök elfogták.
A Komlói Rendőrkapitányság előzetes letartóztatás mellett eljárást folytatott Z.F. komlói
lakos ellen, aki gyk. G.K. komlói lakossal fajtalankodott.
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást idított 19 személy ellen (az eljárás végén 34 fővel
szemben fejezték be az eljárást), akik akik 200-300.000 Ft értékű romos házakat felvásároltak,
majd ezeket újraértékesítették papíron 10.000.000 Ft-os összegekért és ezért a házvásárláshoz
takarékszövetkezettől 4-5 millió Ft-os hitelt igényeltek hamis munkáltatói igazolások
felhasználásával. Az elkövetők a hamis munkáltatói igazolásokkal különböző műszaki cikkket
is vásároltak hitelre.
Március:
Elsején Komlón a Körtvélyesi városrészben az utcán egy testvérpárt bántalmaztak és elvették
mobiltelefonjukat, valamint az egyik sértett testékszerét. Tizenötödikén a késő esti órákban a
nyitott ajtón keresztül behatoltak egy komlói családi házába, ahol az idős sértetteket
bántalmazták, megfenyegették, a házat átkutatták és ennek során kb. 1.244.000 Ft értékű
készpénzt, valutát és ékszert tulajdonítottak el. Mindkét cselekményt 4 fő követte el, akik
elfogásra kerültek.
2004. március 19-én Cs.J. mohácsi lakost több késszúrással megölte és a lakásban a sértett
fiának szobájából az éjjeliszekrény felső fiókjából eltulajdonított egy pénztárcát a benne lévő
kb. 1.000.000 Ft-tal az elkövetéssel megalapozottan gyanusítható B.V. mohácsi lakos. A
nyereségvágyból elkövetett emberölés vélt oka az elkövető játék(gép)szenvedélye volt,
megjegyezve, hogy kábítószer fogyasztó is volt a beszerzett adatok alapján.
Felderítést folytattunk N.G. pécsi lakos és társaival szemben, akik Pécsett folytattak
drogterjesztő tevékenységet. A felderítés eredményeként a célszemélyt és több társát egy
2004. január 30-ai akció keretében elfogtuk, tőlük és gépkocsijukból 10 gramm speed port, 50
gramm marihuanát és 110 db. extasy tablettát foglaltunk le. Az elkövetői kör kiterjesztése
után 2004. március 19-én ismételt akció eredményeként elfogtuk K.K. és Sz.Sz. pécsi
lakosokat, akiktől 23 gramm speed port, 50 gramm marihuanát, 175 db. extasy tablettát és egy
maroklőfegyvert foglaltunk le. A felderítés adataira alapozva további 35 személlyel szemben
indult büntetőeljárás - vásárlók - kábítószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt. A csoport
felsőbb kapcsolatát is megállapítottuk, akivel szemben külön ügy keretében, később a
Somogy MRFK kezdeményezett büntetőeljárást, tőle mintegy 500 gramm amphetamint
foglaltak le.
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A Komlói Rendőrkapitányság előzetes letartóztatása mellett folytatott eljárást K.T.
baranyajenői lakos ellen, aki 2004. március 20-án a szomszédságában lakó 13 éves, speciális
iskolába járó sértettel közösült.
A Szigetvári Rendőrkapitányság folytatott zsarolás bűntette miatt nyomozást H.Gy. szigetvári
lakos ellen, aki 2004. február és március 26-a közötti több alkalommal pénzt követelt B.Gy.
szigetvári lakostól, valamint követelése során több esetben tettleg bántalmazta is őt.
A Pécsi Rendőrkapitányság előzetes letartóztatás mellett nyomozást folytatott F.E., F.Ené és
P.K ellen, akik sorozatjelleggel követettek el pécsi zseb- és bolti lopásokat, továbbá P.I.
hajléktalan ellen, aki szintén sorozatjelleggel követett el Pécsett gépkocsifeltöréseket,
valamint nyitott gépkocsiból lopásokat. Elfogásra került O.I. pécsi lakos is, aki Keszü – Gyód
- Nagykozár térségében hétvégiház betöréseket követett el.
Pécs-Kertvárosban tetten érésre ker azt a három személy, akik több gépkocsifeltörést követtek
el. Az eljárást a Kaposvári Katonai Ügyészség vette át, mivel az egyik gyanúsított a fegyveres
erők tényleges állományú tagja volt.
Április:
A Siklósi Rendőrkapitányság zsarolás bűntette megalapozott gyanúja miatt eljárást folytatott
Cs.L. sellyei lakos ellen, mivel 2004. április 1-én Sósvertike külterületén bántalmazta a
feljelentő lányának az élettárást, majd megfenyegette, amennyiben nem ad át részére 24.000
Ft-ot április 8-ig, akkor mindkettőjük lábát eltöri és a feljelentő lányának 5 éves gyermekét a
falhoz veri.
2004. április 1-én akció keretében elfogtuk H.J. komlói lakost és társát, akik 201 db. extasy
tablettát és 100 gramm speed port birtokoltak terjesztés céljából.
Felderítés eredményeként behatárolásra került egy pécsi drog terjesztő csoport hierarchiája.
Ennek ismeretében 2004. április 15-én elfogtuk V.Gy. pécsi lakost, aki 145 gramm speed port
szállított Budapestről Pécsre. Ezzel párhuzamosan elfogtuk D.M. és F.R. pécsi lakosokat,
akiktől 390 db. extasy tablettát és 20 gramm marihuanát foglaltunk le.
Emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt eljárás indfult K-A. pécsi lakos
ellen, aki április 20-án egy Pécs, Munkád utcai lakás udvarán (italozást követően) egy
bozótvágó késsel megvágta K.J. pécsi lakost.
Felderítést folytattunk Zs.Cs. pécsi lakossal szemben kábítószerrel visszaélés btt. gyanúja
alapján. Megállapítottuk, hogy nevezett külföldön prostituált, ahonnan alkalmanként
kábítószert csempész hazánk területére. A felderítés adataira alapozva 2004. április 29-én
akció során elfogtuk nevezettet és élettársát, majd gépkocsijukból 3.000 db extasy tablettát
foglaltunk le.
Eljárás indult P.L. pécsi lakos ellen, aki a Pécs, Paca dűlőben 9 hétvégi házat tört fel, Cs.I.
pécsi lakos ellen, aki Pécs területén 27 gépkocsikról gyári dísztárcsákat tulajdonított el és
nyomozás folyt K.J.T. ellen, aki 23 besurranásos lopást követett el Pécs területén.
A Komlói Rendőrkapitányságon utólag, más bűncselekmények nyomozása során csoportos
rablás bűntett három elkövetőjét azonosította, akik még 2003. december 29-én az esti órákban
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T.Inét baranyajenői lakásán fenyegették, megkötözték, pénzt követeltek tőle, lakását feldúlták
és egy zseblámpát tulajdonítottak el.
Május:
Ötödikén akció keretében elfogtuk V.Zs. budapesti lakost, aki barátnőjével 1.500 gramm
marihuanát szállított Pécsre S.L és K.Á. pécsi lakosoknak.
Hatodikán 19:30 és 20:00 óra közötti időben R.J. a bogádmindszenti italboltban előzetes
szóváltást követően fejbe lőtte vejét, B.S.-t egy flóbert pisztollyal.
Felderítést folytattunk G.Gy. pellérdi lakos és társaival szemben visszaélés kábítószerrel
bűntett gyanúja miatt. Ennek során megállapítottuk, hogy nevezett megbízásából két vidéki
fiatal a pajtájukban mesterséges körülmények között termeszt indiai kendert, és a termést
G.Gy. értékesíti Pécsett. 2004. május 12-én akció során a termesztési helyet felszámoltuk,
G.Gy.-t és két segítőjét elfogtuk. Két helyszínről 177 tő indiai kendert és 250 gramm
marihuanát, illetve 77 tő indiai kendert és 62 gramm marihuanát foglaltunk le.
Eljárás indult két vagyonőrrel szemben, akik Pécsett a Vásárcsarnokban zsarolásokat,
rablásokat követtek el zsebtolvajok, bolti tolvajok sérelmére.
Június:
A Mohácsi Rendőrkapitányság elfogta, majd bíróság elé állította azt az elkövetőt, aki 2004.
június 09-én Bólyban a Sörkert Söröző mögötti parkban bántalmazás után eltulajdonította
M.A. ellendi lakos 30.000 Ft készpénzét. Gy.P. elkövetőt 2 év jogerős szabadságvesztésre
ítélte a Mohácsi Városi Bíróság.
Június 13-án Siklóson a Sport sörözőben üzemeltetett pénznyerő-automatában, a váltópénz
ürítésekor 6 db a normál pénzektől élénken elütő 1.000.- Ft-ost talált, amelyeknek azonos volt
a sorszáma. A bevezetett rendőri intézkedések alapján elfogásra kerültek azok az ország keleti
részéből származó személyek, akik hamis forintbankjegyekkel (35 db 1.000,- és 10 db
10.000,-) játszottak a játékgépeken. A nyomozás a későbbiek során átadásra került a HajduBihar megyei Rendőrfőkapitányságra, mivel a velük történt együttműködés eredményeként
megállapítást nyert, hogy a pénzhamisítást náluk követték el, Baranya megyében az elfogott
személyek a hamis pénzt „csak” játékgépezésre használták, illetve próbálták valódira cserélni.
Június 15-én 20:00és 22:40 óra közötti időben Komlón, a Kazinczy utcában leszúrták O.Gy.
helyi lakost, aki összeesett és elhalálozott. Az elkövető forrónyomon üldözés során, rövid
időn belűl felderítésre került.
Eljárás indult több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja
miatt I.D pécsi lakos feljelentése alapján, mivel felesége június 20-án 17:00 óra körüli időben
megfenyegette őt és élettársát azzal, hogy az éjszaka rájuk gyújtja a Pécs, Magtár utcai
házukat, majd ezt késő este véghez is vitte, amíg I.D-ék a házban aludtak. A házból az utolsó
pillanatban még ki tudtak menekülni, sérülésünk nem keletkezett.
Felderítést folytattunk egy pécsi lakos és társaival szemben kábítószerrel visszaélés bűntett
gyanúja alapján. Megállapítottuk a bűncselekményben résztvevők körét és szerepét. 2004.
június 25-én akció keretében elfogtuk H.Z. pécsi lakost, aki 300 gramm marihuanát birtokolt
terjesztés céljából.
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A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytatott négy gyermekkorú személlyel szemben,
akik Pécs város területén 54 gépkocsiról emblémát feszített le és tulajdonított el. Az eljárás
gyermekkor miatt megszüntettésre került.
Tettenérésre került négy személy, akik 2004. június 10-én éjszaka Pécsett a Littke J. utcában
parkoló egyik személygépkocsiról 4 db alufelnit tulajdonítottak el. Felderítetést nyertek azon
bűncselekmények elkövetői is, akik Pécs területén több motorkerékpárt tulajdonítottak el, ill.
személygépkocsit törtek fel.
Július:
Emberölés bűntett miatt indult eljárás D.J. ellen, aki július 14-én 22:30 és 23:30 óra közötti
időben – miután Őt T.L. késsel hátba szúrta – tettleg bántalmazta, „gúzsbakötözte” T.L.-t
pécsi lakásán, aki ezt követően elhalálozott. Az ismeretlen tettes az elhalt július 15. délutáni
megtalálását követően mintegy 3 órán belül forrónyomon üldözés során került elfogásra.
Felderítést folytattunk Gy.Sz.J. pécsi lakossal szemben visszaélés kábítószerrel bűntett
gyanúja miatt. Ennek során megállapítottuk, hogy nevezett tanyáján mesterséges körülmények
között termeszt indiai kendert, a termést saját maga értékesíti Pécsett. 2004. július 23-án a
termesztési helyet felszámoltuk, Gy.Sz.J.-et elfogtuk. A helyszínen 55 tő indiai kendert
foglaltunk le.
A Pécsi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
nyomozást rendelt el O.B. pécsi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettesek ellen, akik 2004.
július 29-én 13:30 óra körüli időben Pécsett az Óvoda utca 1. sz. alatti ház előtt Őt és E.K.
pécsi lakost tettleg bántalmazták, késsel fenyegették és tőlük 200.000 Ft értékben
hangtechnikai berendezéseket tulajdonítottak el. A nyomozás során megállapításra került,
hogy a feljelentő és társa a hangtechnikai berendezéseket bérelték, azokat a bérleti
szerződésen meghatározott határidőre nem vitték vissza. A feljelentésükben szereplő
cselekményt csak kitalálták, mivel a berendezéseket meg akarták tartani. A feljelentés
hitelessé tétele érdekében O.B. saját magának könnyű sérülést okozott, míg E.K. a sárban
meghemperegve a ruháját beszennyezte.
Felderítést folytattunk A.A. pécsi lakos és társaival szemben kábítószerrel visszaélés bűntett
gyanúja alapján. Megállapítottuk a bűncselekményben résztvevők körét és szerepét. 2004.
július 28-án akció keretében a Tolna MRFK illetékességi területén elfogtuk A.A. pécsi lakost
és társát, akik 401 db. extasy tablettát birtokoltak terjesztés céljából.
B.F. pécsi lakos és társaival szemben visszaélés kábítószerrel bűntett gyanúja miatt folytatott
felderítésünk során megállapítottuk, hogy nevezett családi háza picéjében mesterséges
körülmények között termeszt indiai kendert, a termést saját maga értékesíti Pécsett. 2004.
július 29-én a termesztési helyet felszámoltuk, B.F.-t elfogtuk. A helyszínen 21 tő indiai
kendert foglaltunk le.
Tettenérésre került K.J. hajléktalan személyt, amint a Pécs, Hunyadi úti Emlékmű parkolóban
gépkocsit tört fel, egyben több ugyanitt történt gépkocsifeltöréssel is gyanusíthatóvá vált.
Felderítést nyertek azok a személyek, akik egy skinhead-csoport tagjaiként Pécs belvárosában
– kiemelten a Stuncorgó nevű szórakozóhelyen – minden előzetes ok nélkül, az akkori
időszakban tettleg bántalmaztak embereket. Sorozatosan elkövetett lopások miatt folytatott
eljárásban több olyan személy került felderítésre, akik hamis munkáltatói igazolásokkal úgy
vettek fel áruvásárlási hitelt, hogy hajléktalan életmódot folytattak, munkahellyel soha nem
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rendelkeztek, utóbbi eljárásban több tucat magánokirat-hamisítás és több rendbeli csalás
elkövetésével vált gyanusíthatóvá G.G, A.Lné, Sz.N. és társaik.
Augusztus:
Nyomozás indult erőszakos közösülés bűntett megalapozott gyanúja miatt O.I. somogyhatvani
lakos ellen, aki 2004. augusztus 5-én megerőszakolta nevelt lányát. Az eljárás során
megállapítást nyert, hogy az elmúlt 5 évben édeslányával is több esetben erőszakkal közösült,
édeslánya két esetben teherbe is esett, amit abortusszal szakítottak meg.
Augusztus 20-án akció keretében elfogtuk P.L. mohácsi lakost, aki 50 db extasy tablettát és
92 gramm speed port birtokolt terjesztés céljából. Az elkövetői kör kiterjesztését követően
ismételt akció keretében elfogtuk K.I. pécsi lakost is.
Erőszakos közösülés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja eljárás indult azon ismertté
vált férfi ellen is, aki augusztus 28-án 5:00 és 5:30 óra között Okorág külterületén közösülésre
akart kényszeríteni egy nőt, akit ellenállása miatt bántalmaztott és orális szexre kényszerített.
Elfogásra került N.I. aki a Pécs, Tubesen lévő kilátónál parkoló személygépkocsik közül
többet többet feltört és az azokban található tárgyakat eltulajdonította. A Pécs belváros
területén 15 besurranásos lopást elkövető F.A., a megye területén szintén több besurranásos
ill. trükkös lopást elkövető K.L. és B.F. felderítésre került, ahogy O.J. szavai lakos is, aki
először június végén, majd augusztusban lakatlefeszítés módszerével behatolt egy Pécs,
Északmegyer dűlőben található telephelyre, ahonnan színesfémet és alkatrészeket tulajdonított
el, több mint 1 millió Ft értékben.
Előzetes letartóztatásba került K.P. és társa, akik az időszakban a Komlói Rk. illetékességi
területén az éjszakai órákban, hengerzártörés módszerével több betörést követtek el.
Szeptember:
Elfogásra került három sorozat gépkocsi-feltörő. Egyikük 2004. szeptember 02-án Pécs
Málomhegyi út 1 szám előtti parkolóban, másikuk 2004.szeptember 21-én Pécsett a Kamilla
u. környékén került tettenérésre, harmadikuk egy még 2004. május 14-én a Pécs, Veres P. u.
20. szám előtt parkoló nyitott személygépkocsiból történt mobiltelefon lopás nyomozásában
vált ismertté.
Felderítést folytattunk B.J. pécsi lakos és társaival szemben kábítószerrel visszaélés bűntett
gyanúja alapján. Megállapítottuk a bűncselekményben résztvevők körét és szerepét, majd
2004. szeptember 17-én akció keretében elfogtuk U.L. komlói és S.I. pécsi lakost, akik 500
db. extasy tablettát birtokoltak terjesztés céljából. Az elkövetői kör kiterjesztését követően
ismételt akció keretében elfogtuk B.J., N.V., T.A., pécsi lakosokat kábítószer terjesztés miatt,
további 9 fő ellen fogyasztás miatt indult bűntetőeljárás.
2004. szeptember 23-án akció keretében elfogtuk J.J. pécsi lakost, aki 300 db. extasy tablettát,
50 gramm speed port és 300 gramm marihuanát birtokolt terjesztés céljából. Fogyasztás miatt
további 5 fő került előállításra.
Eljárás indult 2 pécsi lakossal szemben, akik nagyobb mennyiségben állítottak elő
önkényuralmi jelképeket ábrázoló matricákat, melyeket Pécs város területén különböző
helyeken kiragasztottak.

7

A Mohácsi Rendőrkapitányság előzetes letartóztatásuk mellett eljárást folytatott szemérem
elleni erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt két férfi ellen, akik 2004. szeptemberében
ill. az azt megelőző időszakban fajtalankodtak egy 11 éves fiúval.
Október:
Eljárás indult erőszakos közösülés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt az ellen az
ismert férfi ellen, aki 2004. október 1-én Siklóson közösülésre akarta kényszeríteni fia
élettársnőjét.
Elfogásra került az a személy, aki október 05-én Mohácson a Jolly-Joker Drink Bárban a
kiszolgálót - torkához szorított késsel – arra kényszerítette, hogy a bevételt (167.000,- Ft)
átadja.
Október 17-én 21:00 óra körüli időben besurranás módszerével behatoltak a harkányi
Margaréta Panzió fszt. 1. számú szobájába, ahonnan a fiókból egy pénztárcát tulajdonítottak
el a benne lévő készpénzzel együtt, nagyobb (612.000 Ft) értékben. A cselekményt elkövető
két felnőtt és két fiatalkorú személy elfogásra került.
Felderítést folytattunk F.A. bonyhádi lakos és társaival szemben kábítószerrel visszaélés
bűntett gyanúja alapján. A felderítés során megállapítottuk, hogy nevezettek kábítószert
szállítanak megyénkbe Szekszárdról. Október 17-én akció keretében elfogtuk G.L. bonyhádi
lakost és két társát, akik 293 db extasy tablettát birtokoltak terjesztés céljából.
B.T. pécsi lakos Pécs kertvárosi részén napi rendszerességgel értékesített kábítószert. A
felderítés során megállapítottuk a bűncselekményben résztvevők körét és szerepét, majd
október 28-án akció keretében elfogtuk B.T. pécsi lakost, fogyasztás miatt további 10 fő
került előállításra.
A Pécsi Rendőrkapitányság befejezte azt a nyomozást amely még 2002. évben indult csalás,
sikkasztás és magánokirat-hamisítás miatt egy pécsi irodavezető ellen, aki a befektetésre
átvett összegeket sajátjaként kezelte, az ügyfelek engedélye nélkül vásárolta és értékesítette
az értékpapírokat és ezzel elvesztette az ügyfelek pénzét ill. egyes ügyfelek pénzét más
ügyfelek számlájára fizette be. Az elkövető összesen 29 ügyfelet károsított meg és ezzel közel
negyedmilliárd (240.920.625,-) Ft kárt okozott.
Elfogásra került az a személy, aki az időszakban Pécs város területén található kollégiumokba
(pl. Jakabhegyi úton ill. Szántó Kovács János úton) mintegy 30 esetben ablakon bemászás
módszerével behatolt és a szobákból műszaki cikkeket, készpénzt, ruhaneműt és különféle
használati tárgyakat tulajdonított el.
November:
2004. november 9-én Pécsett a Gebauer utcában egy gépkocsit megállásra kényszerítettek, s a
benne ülő P.Z-t fegyverrel kényszerítve a gépkocsiból kiszállították, a gépkocsit elrabolták a
benne lévő 70.000 Euroval együtt. Az elkövetők a nyomozás során felderítésre kerültek.
Előzetes letartóztatása mellett eljárás folyt T.L. mánfai lakos ellen, aki november 12-én
mánfai lakásában megtámadta, tettleg bántalmazta és gázsprayvel lefújta O.J.-t, miközben
értékeinek átadását követelte. A sérült, idős sértett állapotát kihasználva a lakást átkutatta,
majd a helyszínről elmenekült. A tettes a bejelentést követő 1 órán belül került elfogásra.

8

Felderítést folytattunk Sz.T. komlói lakos és társaival szemben kábítószerrel visszaélés
bűntett gyanúja alapján. Nevezett napi rendszerességgel értékesített kábítószert Komló
városában. A felderítés során megállapítottuk a bűncselekményben résztvevők körét és
szerepét. 2004. november 12-én akció keretében elfogtuk K.T. beremendi lakost, aki 10
gramm kokaint birtokolt terjesztés céljából. Az elkövetői kör kiterjesztését követően ismételt
akció keretében információink alapján az ORFK NNI. a hegyeshalmi határátkelőnél
belépéskor elfogta T.R. budapesti futárt, aki Hollandiából 50.000 db extasy tablettát és 2
kilogramm speed port csempészett be az országba tovább értékesítési céllal. Az ügy
folytatásaként újabb akció keretében elfogtuk Sz.T. komlói lakost. Drog fogyasztás miatt
további 35 fő került előállításra.
I.M. feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2004. november 17-én 20:00
órakor alsószentmártoni házába az ablakon keresztül kézigránátot dobott, mely felrobbant az
épület nappalijának ablakában. A robbanáskor az épületben hárman tartózkodtak, de senki
sem sérült meg.
2004. november 22-én 8:00 és 23-án 8:00 óra közötti időben a Pécs, Szigeti u. 25. szám elől
eltulajdonítottak egy VW Golf típusú személygépkocsit, mely november 23-án 11:15 (a lopás
felfedezését követő három óra elteltével) órakor Pécsett az azt vezető K.B.Zs. komlói lakossal
együtt feltartóztatásra került.
Még 2004. március 24–én a Pécs, Ferencesek u. 23. szám alatti valutaváltóban egy
fiatalember fegyvernek tűnő tárggyal kezében megfenyegette az alkalmazottat és 2.256.161,Ft készpénzt (forint és valuta) elvitt magával.
2004. április 19-én a Siklós-Máriagyűd, Kossuth L. u. 3. szám alatti Postahivatalában egy
fiatalember fegyvernek látszó tárggyal az ott dolgozó H.-nétól pénzt követelt, aki azonban
közölte, hogy nincs pénz, erre az elkövető a postahivatalból elmenekült.
2004. november 25-én adat merült fel az elkövető kilétére. M.L. mohácsi lakos elfogásra
került, nevezett cselekményeit azért követte el egy flóbert pisztollyal, mert a játékgépek
rabjává vált és adósságokba keveredett. Az eljárás során egy budapesti, az előzőekhez hasonló
rablás kísérlettel is gyanusíthatóvá vált.
2004. november 27.-én 20:05 órakor egy baranyahidvégi lakásra gépfegyverrel rálőttek. A
lefolyatott szemle alapján megállapítást nyert, hogy a lakás utcafronti falát 8 méter hosszan
tetőmagasságtól kezdődően Vajszló felől Harkány irányába haladóan összesen 10 lövés érte,
melyből kettő lövedék a ház kamrahelyiségébe az ablakon keresztül behatolva a falat érte. A
többi lövedék a házba nem hatolt be, hanem a vakolatban, illetőleg a téglában 10-15 cm.
mélyen megállt. A lövések elhelyezkedése alapján egyetlen sorozatlövés leadása történt. A
lakás lakott részeit, illetőleg ahol a sértett tartózkodott, nem érte találat. A körülmények
alapján a cselekmény nagy valószínűség szerint nem irányult személy ellen, ezért visszaélés
lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette miatt indult bűntetőeljárás ismeretlen tettes ellen.
December:
2004. december 5-én 4:45 órakor egy férfi a Pécs, Hunyadi u. 28. szám alatti non-stop
élelmiszer bolt eladóját egy fegyvernek látszó tárggyal arra kényszerítette, hogy az üzlet
bevételét átadja és az üzletből eltulajdonított kb. 40.000 forint készpénzt, valamint egy doboz
cigarettát.
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2004. december 8-án 15:28 órakor egy férfi a Pécs, Hunyadi u. 64/A. szám alatti élelmiszer
boltban B.V. pécsi lakost egy fegyvernek látszó tárggyal a bevétel átadására kényszerítette és
az üzletből eltulajdonított kb. 20.000 forint készpénzt, valamint egy mobiltelefont.
2004. december 14-én 14:00 óra körüli időben egy férfi a Pécs Aradi Vértanúk u. 52. szám
alatti ajándék boltban egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette R.Jné pécsi lakost és a
bevétel átadására szólította fel. Mivel a sértett a bevétel átadását megtagadta, dulakodásra
került sor, az elkövető a helyszínről elmenekült.
Az előzőeket megelőzően 2004. október 18-án 10:30 és 11:00 óra közötti időben egy férfi a
Pécs, Ferencesek u. 41. szám alatti dohányboltban egy késsel megfenyegette, tettleg
bántalmazta, majd egy gáz-spray-vel lefújta H.Jné pécsi lakost és az üzletből eltulajdonított
36.145 forint készpénzt valamint 270 doboz cigarettát.
A nyomozás során több adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a fenti cselekmények
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható L.Cs pécsi lakos, valamint a Pécs Hunyadi u.
64/A.szám alatt, illetve a Ferencesek u. 41. szám alatt elkövetett bűncselekmények
vonatkozásában bűnsegédként élettársa Wné Á.É. akik elfogásra kerültek.
2004. december 15-én 1:00 óra körüli időben rendőrjárőr észlelte, hogy a Kákics, Petőfi u. 2.
sz. alatt lévő, és a Drávamenti ÁFÉSZ tulajdonát képező 33. sz. vegyesbolt raktárhelyisége
mellé van állítva egy kettes létra, és a tetőszerkezet meg van bontva. Ismeretlenek a boltból
60.000 Ft. értékben édességeket és élelmiszereket tulajdonítottak el. Az elsődleges rendőri
intézkedések alapján 4 fő került elfogásra, akik további 14 hasonló jellegű (bolt betörés)
bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsíthatóvá váltak, melyeket 2003.
májusától 2004. december közepéig Siklós és Szigetvár illetékességi területén követtek el.
Befejezésre került 11 fővel szemben 129 rendbeli tiltott pornográf felvétellel visszaélés és 53
rendbeli szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény
megállapításával a Pécsi Rendőrkapitányságon az nyomozás, melyet 2003.március 12-én
rendeltek, mivel az Internet egyik weboldalán kiskorú személyekről készült pornográf
felvételeket tettek közzé. A nyomozás során több olyan személy került felderítésre, akik a
pornográf felvételekről készült CD-t vásároltak, emiatt 80 Rendőrkapitányság felé feljelentés
megtételére került sor.
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II.
1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 165/2003. (XI. 19.) Kgy.
határozatával ütemtervet fogadott el a közoktatási intézmények (minimális) eszközés felszerelési jegyzék szerinti ellátásához. A határozat 2. pontjában a közgyűlés az
eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak teljesítésére vonatkozó
kötelezettséget tudomásul vette, és nyilatkozott arról, hogy tanévenként biztosítja
annak költségvetési vonzatát. A 2005/2006. tanév vonatkozásában 43.346.417,forint biztosítása szükséges, melyhez a Baranya Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 12. számú
mellékletében 19.090 ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatás,
valamint az intézményi pályázati alap eddig még kötelezettséggel nem terhelt
összege, 19.898 ezer forint is rendelkezésre áll.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata
3. pontjában kezdeményezte a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum
létrehozását. A Baranya Megyei Önkormányzat „Baranya Paktum” Partnerség a
baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért” címmel pályázatot nyújtott be a megyei
foglalkoztatási paktum létrehozására. A pályázat nyert, a projekt támogatási
szerződésének aláírására 2005. június 1-jén került sor. A projekt befejezésének
várható időpontja 2007. május 31.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2004. (VI. 10.) Kgy.
határozatában felkérte az 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 a megyei
tolnatour.hu, illetve somogytourism.hu oldalakon érhetők el.
A Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság a régióra vonatkozó turisztikai
információkkal a Magyar Turizmus Rt. honlapján jelenik meg.
Somogy és Tolna megye 2004 decemberéig a regionális honlaphoz történő
csatlakozás tárgyában nem jelezte támogatási szándékát, ezért az Idegenforgalmi
Bizottság egy megyei szintű turisztikai honlap kialakításának támogatásáról döntött.
Időközben az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. megyei turisztikai honlapot alakított
ki, mely a www.baranyatour.hu címen érhető el. A Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Idegenforgalmi Bizottsága a 25/2004. (VI. 02.) IB határozatával a
Turisztikai Alapból 300 ezer forinttal támogatta a turisztikai honlap kialakítását.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy.
határozatának 3. pontjában felkérte kulturális és oktatási intézményeit, hogy
dolgozzanak ki középtávú tervet a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének
javítása érdekében. Az intézmények 2005. március 31-i határidővel elkészítették
középtávú terveiket. Néhány intézmény külön programot dolgozott ki, az oktatási
intézmények alapvetően a már meglévő pedagógiai programjaikba építették be
középtávú terveiket.
A közgyűlés a határozat 4. pontjában kezdeményezte együttműködési javaslat
kidolgozását a kistérségeknek nyújtandó szolgáltatások vonatkozásában, a nemzeti
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és etnikai kisebbségek számára. A többcélú kistérségi társulásokkal foglalkozó 2004.
évi CVII. törvény alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának
Humánszolgáltatási Irodája – az önkormányzat által fenntartott intézményekkel –
javaslatokat dolgozott ki a társulások tevékenységének segítéséhez. A javaslatok
sorában a kisebbségeket érintően megkülönböztetett szerepet kapott a
közművelődési tevékenységen belül a mozgókönyvtári szolgáltatásban való
segítségnyújtás, az esélyegyenlőség területén módszertani és koordinációs
segítségnyújtás és információadás, az oktatás-nevelés területén a szakmai
tanácsadás biztosítása. A közgyűlés 2005. június 16-i ülésén fogadta el azt a keretmegállapodást, amely a Baranya Megyei Önkormányzat és a megye illetékességi
területén működő többcélú kistérségi társulások együttműködésének területeit
határozza meg.
A határozat 5. pontja alapján a közgyűlés tovább folytatta együttműködését a
nemzeti és etnikai kisebbségeket képviselő szervezetekkel, intézményekkel. Ennek
megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Bizottsága rendszeresen nyújtott pénzügyi támogatást civil
szervezeteknek,
kisebbségi
önkormányzatoknak,
különböző
programok
lebonyolításához. A bizottság a 2005. év első felében 18 pályázót részesített
támogatásban a költségvetésben megállapított keretéből. A Baranya Megyei
Önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított 4 millió forintos, úgynevezett
kisebbségi alapból a bizottság 250.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti összegű
támogatást nyújtott 8 kisebbségi szervezet, illetve intézmény számára, melyek
valamennyien magas színvonalú oktatási, kulturális, foglalkoztatási tevékenységet
fejtenek ki a megye nemzeti és etnikai kisebbségei érdekében.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2004. (VI. 10.) Kgy. határozat
4. pontjában felkérte alelnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést Pécs Megyei
Jogú Város vezetőivel a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában az otthont
nyújtó ellátás biztosításáról a 2006. év utáni időszakra vonatkozóan. 2005. június 14én került sor a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gondozottak állami
normatív hozzájárulásának elszámolásáról és a súlyos disszociális tüneteket mutató
gyermekek számára speciális gyermekotthon közös létrehozásáról szóló
megbeszélésre. A tárgyaló felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy a két
önkormányzat illetékes szakirodái 2005. szeptember 15-ig elkészítik a feladatellátás
költségeinek fedezetéről és elszámolásáról szóló, a két önkormányzat közötti
megállapodás tervezetét a 2006. évre, valamint többvariációs tervet négy csoportos,
speciális gyermekotthon közös létrehozásáról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 140/2004. (XI. 18.) Kgy.
határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi,
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okiratát
annyiban, hogy meghatározott oktatási tevékenységgel bővítette annak tevékenységi
körét.
A módosítást a Baranya Megyei Bíróság a Pk. 60.023/1998/27. számú jogerős
végzésével a nyilvántartásba bejegyezte.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 147/2004. (XI. 18.) Kgy.
határozatával elfogadta a „Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési
programja” című tanulmányt. Határozott arról, hogy munkacsoport dolgozza ki a
Baranya Megyei Önkormányzat által vállalható és végrehajtható feladattervet a
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program végrehajtására. A közgyűlés a 45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozata 5.
pontjában a 2005. május 18-án megalakult Baranya Megyei Szakképzési Tanácsba
Tasnádi Péter alelnököt, Amigya Antal és Németh Mária képviselőket delegálta. A
szakképzés-fejlesztési program megvalósulásának helyzetéről szóló előterjesztés a
közgyűlés 2005. évi munkaterve szerint szeptemberben közmeghallgatás témája.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 159/2004. (XI. 18.) Kgy.
határozatának 1. pontjával döntött a Baranya Megyei Kórház gyógyszerelési
rendszerének
megújításáról,
az
intézeti
gyógyszertár
tevékenységének
közreműködői szerződéssel történő üzemeltetéséről. A közgyűlés megbízta a
Baranya Megyei Kórház főigazgatóját a közbeszerzésről szóló törvény alapján az
eljárás lefolytatásával, valamint a közreműködői és bérleti szerződés megkötésével.
A kórház főigazgatójától kapott tájékoztatás alapján – a szolgáltatás értékére
tekintettel – nyílt eljárással (Kbt. 48. §.) történt a közreműködő kiválasztása. A
felhívásra kettő ajánlat érkezett; a 2005. július 25-én megtartott eredmény-hirdetésen
nyertesnek a HOSPLNVEST RT (Budapest) ajánlatát hirdették ki. A közreműködői
szerződés, valamint a bérleti szerződés megkötésére 2005. augusztus 15-én került
sor.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával
módosította a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát. A
módosítás értelmében két lemondott kuratóriumi tag helyére új kurátorok kerültek
kijelölésre. A kezelő szerv összetételében bekövetkezett változást a Baranya Megyei
Bíróság a Pk. 21.022/1990/62. számú jogerős végzésével a nyilvántartáson
átvezette.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával
a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát a
kuratórium titkára munkajogi jogállásának megváltozása miatt módosította. A másik
alapító, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2005. (04. 07.) szám alatt hozta
meg azonos tartalmú határozatát. Ezt követően a Baranya Megyei Bíróság a Pk.
60.172/1997/24. számú jogerős végzésével a módosítást tudomásul vette.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában
döntött a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) feladatának bővítéséről a
speciális szakiskola intézményegységgel. A közgyűlés a határozat 4. pontjában az
intézmény 2005. évi költségvetésében 2005. szeptember elsejétől 3 fős létszámkeret
növelésére 932 ezer forint fedezetet biztosított. Az előirányzatok a szeptemberi
költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerülnek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozata
10. pontjában elrendelte a 2005. évi 393.556 ezer forint összegű fejlesztési célú
hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárás megindítását. A közgyűlés az 52/2005. (IV. 28.) Kgy.
határozata 2. pontjában a fejlesztési célú hitel felvételére közbeszerzési eljárást
elrendelő határozatának összegét módosította 472.918 ezer forintra. A Költségvetési
és Gazdasági Bizottság a 2005. áprilisi ülésén az 57/2005. (IV. 20.) KtGB
határozatában jóváhagyta a nyílt eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési
dokumentációját, majd a 119/2005. (VII. 6.) KtGB határozatában javaslatot tett az
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Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak, hogy a beérkezett három ajánlat közül a banki
szolgáltatás nyerteseként a K&H Bank Rt. ajánlatát fogadja el.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2005. július 14-én – a Baranya Megyei
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.
16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a közgyűlést
helyettesítő ülésén a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú hitel
igénybevételére kiírt banki szolgáltatás nyerteseként a K&H Bank Rt. – kamat = 3
havi BUBOR + 0,148% kamatmarge és 0% kezelési költség – ajánlatát fogadta el.
Egyidejűleg a bizottság felkért, hogy a nyertes ajánlatadóval a szerződést kössem
meg. A szerződést augusztus 9-én aláírtuk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2005. (II. 17.) Kgy.
határozatában egyetértett a 2005. évi európai uniós társfinanszírozású
pályázatokban való részvétellel. A határozat 2–6. pontjaiban felsorolt pályázatokhoz
szükséges önerő az önkormányzati pályázati alap terhére átvezetésre került.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2005. (II. 17.) Kgy. határozata 2.
pontjában szükségesnek tartotta az önkormányzathoz tartozó intézmények
nemzetközi kapcsolatainak felmérését, és felkérte a települési önkormányzatokat,
hogy tájékoztassák a Baranya Megyei Önkormányzatot saját kapcsolataikról,
valamint javasolta a Baranya Megyei Civil Tanács számára, egy ezzel összehangolt
adatbázis elkészítését. Az érintett intézményekkel, településekkel és szervezetekkel
a Hivatal Elnöki Kabinet Irodájának, valamint az Önkormányzati és Társadalmi
Kapcsolatok Irodájának munkatársai a kapcsolatot felvették, részükre felkérő levelet
fogalmaztak meg. A beérkező válaszok alapján történik a közös adatbázis
kidolgozása.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 2.
pontjában felkérte a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságát,
hogy negyedévente vizsgálja felül az önkormányzat 2005. évre tervezett nemzetközi
tevékenységének megvalósulását, és észrevételeit jelezze a tisztségviselők felé. A
bizottság 2005. június 8-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetközi
tevékenységre előirányzott költségvetési keret 2005. június 1-jével bezárólag történt
felhasználásáról készült beszámolót. A bizottságnak a témával kapcsolatban külön
észrevétele nem volt.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 1.
pontjában visszavonta a Harkány belterület 812 hrsz-ú ingatlan értékesítésre
kijelölését és hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
használja azt a HEFOP 4.3.3. pályázaton nyert támogatásból megvalósuló
beruházás befejezéséig. Az intézmény használatba vette a Harkány, Zalka Máté u.
2. szám alatti ingatlant.
A közgyűlés a határozat 2. pontjában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló, funkció nélkül maradt ingatlanainak minimális pályázati árait. A
hirdetések, és az értékesítés folyamatban van.
A testület a határozat 3. pontjában rendelkezett arról, hogy az Orfű, Dollár utcai
ingatlan értékesítését újra tárgyalja. Az ingatlan hasznosítási lehetőségeinek
feltárása még folyamatban van, ezért a határozati javaslat 2. pontjában javasolom,
hogy a testület a 2005 novemberi ülésén tárgyalja a hasznosítás kérdését.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 46/2005. (IV. 28.) Kgy.
határozatában döntött a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő
intézkedésekről.
A közgyűlés a határozat 1. pontjában 8 intézmény részére biztosított jutalmat a
2004. évi pályázati részvétel értékeléseként. Az összegek átcsoportosítása az
érintett intézmények költségvetésébe a 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelettel megtörtént.
A határozat 2. pontja értelmében a beszámoló elfogadásáról, és a pénzmaradvány
jóváhagyott összegéről értesítettük az intézmények vezetőit a május 2-án kelt
levelünkben.
A közgyűlés a határozat 3. pontjában elrendelte, hogy a hivatal költségvetésében
képződött 2004. évi szabad rendelkezésű pénzmaradvány – 1.464 ezer forint –
összegét a 2005. évi költségvetés általános tartalékának emelésére kell fordítani. Az
előirányzat a költségvetési rendelet áprilisi módosításakor átvezetésre került.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 48/2005. (IV. 28.) Kgy.
határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy megbízza a Baranya Ifjúságáért
Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Kht.) a megyei ifjúsági koncepciót
megalapozó tanulmány közbeszerzési eljárás jogszabályi követelményeinek
betartásával történő lebonyolításával, illetve a megyei ifjúsági koncepció
elkészítésével. A tanulmány elkészítésének tervezett határideje 2005. július 31., a
koncepció elkészítésének tervezett határideje 2005. október 31. volt.
A Kht. ügyvezető igazgatója – a kutatást végző szervezet közbeszerzési eljárás útján
történő kiválasztásának elhúzódó menetére hivatkozva – 2005. július 25-én kelt
levelében kérelmezte a jelzett határidők módosítását. Kérte, hogy a közgyűlés
módosítsa a határidőket a tanulmány elkészítésének vonatkozásában 2005.
szeptember 15-re, a koncepció elkészítésére vonatkozóan november 30-ra.
Indoklásában utalt az ifjúsági törvény-tervezet parlamenti tárgyalásának őszi
időszakra történő elhalasztására is, mely befolyásoló tényezőként hathat a megyei
koncepcióra. Egyúttal tájékoztatást adott a közbeszerzés eredményéről, mely szerint
a Kht. a pécsi Szocio-Gráf Intézetet bízta meg a megyei ifjúságkutatással. Fentiek
alapján javasolom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának
előkészítéséről szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában meghatározott
határidők kerüljenek módosításra a határozati javaslat 3. a) pontjában
meghatározottak szerint.
A közgyűlés a határozat 2. pontjában a koncepció elkészítésére az önkormányzat
2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendeletében tervezett
általános tartalék terhére 4.000 ezer forint összegű támogatást biztosított a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társaság számára. A költségvetési rendelet júniusi
módosítása során e speciális támogatás átvezetésre került.
A közgyűlés a határozat 3. pontjában felkérte a Baranya Ifjúságáért Közhasznú
Társaságot, hogy a megyei ifjúsági koncepció, és az azt megalapozó
tanulmánykészítés költségeinek csökkentésére nyújtson be pályázatot. Egyrészt a
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács „Civil ifjúsági szervezetek kistérségi
együttműködésének fejlesztésére”, másrészt az „Ifjúság 2000-2006” közösségi
akcióprogram keretében meghirdetett EU-s pályázatra. A Kht. a DDRIT-hez nem
tudott a tervezett témában pályázni, mivel a kiírás tematikailag nem illeszkedett a
koncepció elkészítésének munkálataihoz, ezért a „Képzések megvalósítására az
ifjúsági közösségfejlesztés, illetve a pályázatírás és projektmenedzsment terület
támogatása” felhívásra „Aktív ifjúság Baranyában” címmel nyújtott be pályázatot. A
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megpályázott téma oly módon kapcsolódik a megyei ifjúsági koncepció
elkészítéséhez, hogy általa a kistérségekben lehetőség nyílik felkészült szakemberek
képzésére és foglalkoztatására. Így a koncepció szakmai és társadalmi
előkészítésében a kistérségek már felkészülten vesznek részt. A pályázaton a Kht.
1.000 ezer forint támogatást nyert el, melyhez 250 ezer forint összegű önrészt
biztosított. A Kht. a DDRIT-hez benyújtott, fent megnevezett pályázatához saját
forrásból előlegezte meg az önrészt. Az önrész összegére a Kht. pályázatot nyújtott
be a közgyűlés által a „Civil szervezetek önrészének kiegészítésére” kiírt pályázati
felhívására.
A határozat 4. pontjában a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács részére a „Civil
ifjúsági szervezetek kistérségi együttműködésének fejlesztésére” kiírt pályázat
benyújtásához szükséges 200 ezer forint önrész a Baranya Megyei Önkormányzat
2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendeletében
átvezetésre került. Miután a Kht. a megjelölt témakörben nem nyújtott be pályázatot,
ezért a támogatási összegről megállapodás nem született, a jóváhagyott pénzeszköz
nem került utalásra. Fentiek alapján a határozati javaslat 3. b) pontjában
indítványozom, hogy a fenti határozat 4. pontját a közgyűlés helyezze hatályon kívül.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2005. (IV. 28.) Kgy.
határozatában az állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok
lakáshoz jutásának támogatására 1.400 ezer forint pályázati önrészt biztosított a
megyei önkormányzat a 2005. évi költségvetésében az önkormányzati pályázati
alapból. A 2005. évi költségvetés módosításáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet
tartalmazza az önerőt.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 52/2005. (IV. 28.) Kgy. határozata
1. pontjában elrendelte 9 álláshely megszüntetését. A munkáltatói döntések
elkészültek, a kifizetések folyamatban vannak. A foglalkoztatási jogviszony
felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb
járandóságok és azok járulékai fedezetét az önkormányzat 2005. évi
költségvetésének módosításáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet tartalmazza.
A közgyűlés a határozat 2. pontjában döntött a fejlesztési célú hitel felvételére
közbeszerzési eljárást elrendelő 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 10. pontjának
módosításáról akként, hogy a fejlesztési célú hitel összege 393.556 ezer forintról
472.918 ezer forintra változik. A nyílt közbeszerzési eljárás módosított ajánlati
felhívása és dokumentációja megküldésre került a Közbeszerzési Értesítőhöz. A
visszaigazolás szerint 2005. május 10-én továbbításra került az Európai Unió
hivatalos lapjához.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatával elfogadta a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkájáról szóló
beszámolót. A határozat 1-2. pontjában a közgyűlés elismerését és köszönetét
fejezte ki az intézmény vezetésének és minden munkatársának a nehéz gazdasági
viszonyok és költségvetési megszorítások ellenére végzett jó munkájáért. A testület
kiemelt feladatnak tartja, hogy az intézmény – elsősorban a pályázati lehetőségek
kihasználásával – fejlessze tovább dokumentum és információs szolgáltatási
rendszerét, területi munkájában lehetőség szerint szélesítse a települési
könyvtáraknak nyújtható szolgáltatásait, továbbra is biztosítsa a megyében élő
nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátását. A köszönetről, az elismerésről és
a feladatokról az intézmény vezetőjének értesítése megtörtént.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában Grünhut Gábor pályázatát fogadta el, és megbízta a Baranya Megyei
Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója és
Gyermekotthona (Pécsvárad) igazgatói feladatainak ellátásával 2005. szeptember 1.
napjától 2010. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási okmányt
elkészítettük és eljuttattuk az érintettnek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában Becze Lászlóné pályázatát fogadta el, és megbízta a Baranya Megyei
Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old)
igazgatói feladatainak ellátásával 2005. szeptember 1. napjától 2010. augusztus 15.
napjáig terjedő határozott időre. A megbízási okmányt elkészítettük és eljuttattuk az
érintettnek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 67/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában Kalányos Katalin pályázatát fogadta el, és megbízta a Csorba Győző
Megyei Könyvtár (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával 2005. július 1. napjától
2010. június 30. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási okmányt elkészítettük
és eljuttattuk az érintettnek.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek alapító okiratát
szakmai és törvényességi szempontból felülvizsgálta és a szükséges módosításokról
döntött.
A határozat 3. pontja értelmében az alapító okiratokat, a szükséges
dokumentumokkal a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának június 27-én postáztuk.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 69/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatával Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2005. (05. 19.) számú
határozatával azonos tartalmú döntést hozott a Pécs–Baranyai Ipartörténeti Múzeum
Létrehozásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában. A
határozatot a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében megküldtük Pécs
Megyei Jogú Város polgármesterének.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatával a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát
akként módosította, hogy megváltoztatta a felügyelő bizottság személyi összetételét.
A változást a Baranya Megyei Bíróság a Pk. 21.022/1990/65. számú jogerős
végzésével tudomásul vette.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 71/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában jóváhagyta a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió
létrehozásáról szóló megállapodást. A közgyűlés a határozat 1. pontjában a társulás
2005. évi működéséhez – az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka
terhére – 5 millió forint hozzájárulást biztosított a költségvetési rendelet júniusi
módosítása során.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatának 1. pontjával jóváhagyta, hogy az INTERREG III. C. „Egészségügyi
Klaszter Hálózat” pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi
tag, támogatott partnerként részt vegyen. A partnerségi megállapodást 2005. július 9én aláírtam, és azt, az angliai vezető partnernek (főtámogatottnak) postai úton
megküldtük. A határozat 2. pontjának megfelelően a szükséges önrész az
önkormányzati pályázati alap terhére a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetésének módosításáról szóló 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendeletben
elkülönítésre került.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2000. (II. 27.) Kgy. határozat 3.
pontjában, valamint a 16/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 2. pontjában értékesítésre
jelölte ki a Berkesd, Petőfi u. 12. szám alatti 160 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági
épület megjelölésű ingatlant, majd a 73/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában
módosította az ingatlan minimális vételárát – amelyet eredetileg az 50/2003. (IV. 17.)
Kgy. határozat 2/b. pontja határozott meg – bruttó 5 millió forintra.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 80/2005. (VI. 8.) KtGB határozatában
elfogadta Kurdi Lászlóné Berkesd, Alkotmány u. 145. szám alatti lakos vételi
ajánlatát, arra az esetre, amennyiben a közgyűlés a 2005. június 16-i ülésén az
ingatlan minimális pályázati árát 5 millió forintban határozza meg. Az adásvételi
szerződés aláírásra került 2005. augusztus 4-én.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 74/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában döntött a Pécs, Komlói u. 1. szám alatti lakás értékesítéséről. A
korábbi bérlő bérleti szerződése 2005. június 29-én megszűnt, a lakás ingatlan
átadás-átvétele megtörtént. Az értékesítés folyamatban van.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 75/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetésének
módosításáról
szóló
10/2005.(VI.21.)
Kgy.
rendelet
végrehajtásával összefüggő intézkedéseket.
A közgyűlés a határozat 1. pontjában elrendelte az önkormányzat számlavezető
bankjának
kiválasztására
hirdetmény
közzétételével
induló
tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság
előterjesztése alapján az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság – a Baranya Megyei
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.
16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján – 2005. július 14-i ülésén megtárgyalta
és jóváhagyta az önkormányzat számlavezető bankjának kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás részvételi felhívását és rendelkezett annak közzétételéről.
A testület a határozat 5. pontjában a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága M6M60-as út beruházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó, átmeneti jelleggel
megemelt 60 fő létszámkeretének felhasználásához feltételeket fogalmazott meg,
amelyek figyelembevételét rendelte el.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatával jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei
Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött, az
egészségügyi ellátásra vonatkozó, konzorciumi megállapodás módosítását. A
közgyűlés felhatalmazott a módosított konzorciális együttműködési megállapodás
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aláírására, amelyre a felek között 2005. július 8-án került sor. Ezzel a konzorcium
teljes jogú tagjává vált a Pécsi NEURÓ CT. Diagnosztika Központ is.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 81/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata
értelmében Tasnádi Péter alelnök a közgyűlés képviseletében felterjesztéssel fordult
dr. Göncz Kinga ágazati miniszter asszonyhoz. A felterjesztés az időskorúak
otthonaiban ellátott, demenciában szenvedő, illetve intenzív ápolást-gondozást
igénylő személyek ellátásához külön normatív állami hozzájárulási jogcím
létrehozására tesz javaslatot. Miniszter Asszony a válaszlevelében jelezte, hogy az
állami támogatási rendszer 2006-ban tervezett átalakítása megoldást jelenthet a
problémafelvetésre. Kidolgozás alatt áll a „differenciált normatíva” elnevezésű
szakmai program, melynek lényege, hogy az idősek otthonaiban lévő ellátottak
ápolási szükségletének figyelembevételével lehetne igényelni az állami támogatást.
E szerint a 24 órás ápolási-gondozási szükséglettel élő idős, beteg emberek
ellátásához nagyobb összegű normatív támogatás fog társulni. A jogszabályi alapok
és a finanszírozási feltételek egyeztetése jelenleg zajlik.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában döntött a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) társasággá
való átalakulásának előkészítéséről.
A közgyűlés a határozat 1. pontjában felhatalmazott arra, hogy – a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház által elnyert 963 millió forint támogatással összefüggésben –
tájékoztassam a HEFOP Irányító Hatóságot a kórház tervezett közhasznú
társasággá történő átalakításáról, és kérjem hozzájárulásukat a projekt változatlan
feltételekkel történő megvalósításához. A közgyűlési döntést követően az Irányító
Hatóság tájékoztatása a tervezett fenntartói döntésről haladéktalanul megtörtént,
amire a szerv főigazgatója 2005. augusztus 5-én kelt levelében az alábbi választ
adta: „Mivel az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról lehetőséget nyújt a
fenntartó megyei önkormányzat számára a közfeladatok ellátására vonatkozóan a
szolgáltatást
nyújtó
intézmény
jogalanyiságának
megválasztására
és
megváltoztatására, az Irányító Hatóság, mint a HEFOP 4.2.3-P.-200408-0001/4.0
azonosító számú projekt támogatója nem szándékozik a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítását akadályozni. A
támogatás fenntartásának feltétele „a beruházással létrehozott, vagy felújított
épületeknek az önkormányzati törzsvagyon részét kell képezniük, valamint az
intézmény vagyonába kerülő javak (beszerzett eszközök) vagyoni joga felett a
Baranya Megyei Önkormányzatnak kell rendelkeznie”.
A határozat 2. pontjában a testület felkért arra, hogy a kórház tervezett közhasznú
társasággá alakításával kapcsolatban Kerécz Tamás főigazgatóval, továbbá az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézetének
vezető
főorvosával,
valamint
a
Megyei
Egészségbiztosítási
Pénztár
igazgatóhelyettesével a szükséges szakmai egyeztetéseket folytassuk le. Mindkét
szervezet írásban nyilatkozta, hogy a tervezett átalakítással kapcsolatban szakmai
kifogása nincs.
A közgyűlés a határozat 3. pontjában felkérte Kerécz Tamás főigazgatót a kórház
közhasznú társasággá történő átalakítását segítő tanácsadó és a könyvvizsgáló
kiválasztásának előkészítésére, a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. A
Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 121/2005. (VII. 6.) KtGB határozatában a
bírálóbizottság javaslatát elfogadva, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány)
átalakulásához kapcsolódóan a tanácsadó szervezet kiválasztására irányuló
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egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a KKV Bt. (8380 Hévíz, Dr. Schulhof
sétány 1.) bruttó 6.250.000,- Ft összegű ajánlatát fogadta el.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 124/2005. (VII. 14.) KtGB határozatában a
bírálóbizottság javaslatát elfogadva, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány)
átalakulásához kapcsolódóan a könyvvizsgáló szervezet kiválasztására irányuló
egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az Essel Audit Könyvvizsgáló Kft.
(Budapest, Fertály u. 5-7.) bruttó 2.000.000,- Ft összegű ajánlatát fogadta el.
A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítását a
közgyűlés – a határozat 4. pontjában nevesített, elkészült dokumentumok alapján –
a 2005. szeptember 15-ei ülésén önálló előterjesztésben tárgyalja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 84/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában arról döntött, hogy a „Sporttal a közösségekért” program keretében a
megyei többcélú sportcsarnok projekt elindítását Bóly településen támogatja, és erről
a döntéséről a Nemzeti Sporthivatalt tájékoztatja. A megyei ajánlásról szóló alelnöki
levelet és a vonatkozó határozat kivonatát postáztuk dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti
Sporthivatal elnöke részére 2005. június 17-én.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatában döntött pályázat benyújtásáról a helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására. A pályázatot június 27-én továbbítottuk a
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához, amelyről a döntés
szeptember végén esedékes.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 99/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata
szerint a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be az „Idősbarát
Önkormányzat” Díj elnyerésére. A pályázati dokumentáció június 20-án benyújtásra
került.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 100/2005. (VI. 16.) Kgy.
határozatával javaslatot tett a siklósi önkormányzat képviselőtestületének Siklós
város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának az elfogadására. A határozatot
Siklós Város Önkormányzatának megküldtük.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat
1–32. pontjában döntött a települési önkormányzatok tervezett közoktatási
intézkedéseire vonatkozó megyei szakvélemény kiadásáról. A Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének határozatával azonos tartalmú szakvélemények az
érintett települések önkormányzatai részére 2005. június 18–20. között postázásra
kerültek.

12
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
a) Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései
Az általános tartalék terhére
– a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága vezetőjének 2005. július 1-től
illetmény emelést állapítottam meg. Az illetményemeléssel összefüggő kiadások
fedezetére az intézmény 2005. évi költségvetésébe 454 ezer forintot,
– a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója miatt szükségessé váló költözés kiadásaira –
kizárólag az indokolt bér- és csomagolóanyag költségek fedezetére, a pénzügyi
teljesítést követően felhasználható – 10.000 ezer forint összegű, keret jellegű
fenntartói támogatást,
– Kovászna megyei
biztosítottam.

árvízkárosultak

megsegítésére

1.000

ezer

forintot

Az elnöki keretből nyújtott támogatások:
2005. 06. 10.
– Zöld Gondolat Lovagrendnek a „Zöld lovagok találkozójának” költségeihez 50
ezer forint,
– A Flamingó Pécsi Szinkronúszó Egyesületnek jótékonysági est költségeihez 80
ezer forint,
– A Vektor Íjász Klubnak nemzetközi verseny megrendezéséhez 50 ezer forint,
– Hosszúhetényi Bányász Baráti Körnek működéséhez 50 ezer forint,
– A dombóvári Belvárosi Általános Iskolának országos döntőn való részvételéhez
30 ezer forint,
2005. 06. 13.
– A 101. Tüzérezred és Dandár Baráti Körnek tüzér-juniális megrendezéséhez 50
ezer forint,
– Nők a hétköznapokban Egyesületnek a Sásdon megrendezésre kerülő majális
költségeihez 90 ezer forint,
– Bicsérd és Zók Önkormányzatának az V. Burgonyafesztivál megrendezéséhez
150 ezer forint,
– A Baranya Megyei Büntetésvégrehajtó Intézetnek konferencia megrendezéséhez
70 ezer forint,
2005. 06. 14.
– A
Belvárdgyulai
Cigány
Kisebbségi
megrendezéséhez 40 ezer forint,

Önkormányzatnak

roma

nap
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2005. 06. 15.
– Harkány Város Önkormányzatának nemzetközi sakkverseny megrendezéséhez
50 ezer forint,
– Egyházaskozár Önkormányzatának turul madár tartószerkezetének költségeihez
100 ezer forint,
2005. 06. 20.
– Szent László Alapítványnak a Határőrökért – „Határőrség a minőség útján” című
nemzetközi konferencia megrendezéséhez 70 ezer forint,
2005. 06. 21.
– Babits Alapítványnak a kárpátaljai testvériskola tanulóinak vendégül látásához
100 ezer forint,
– Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról
megrendezéséhez 100 ezer forint,

Alapítványnak

Rockmaraton

fesztivál

– Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesületnek IV. Baranya Megyei Roma Ki
Mit Tud megrendezéséhez 100 ezer forint,
– A „Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány működési költségeihez 50 ezer forint,
2005. 06. 22.
– Táncsics Mihály Gimnáziumnak
megrendezéséhez 80 ezer forint,

a

„Beszélni

nehéz”

anyanyelvi

tábor

– Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesületének az V. Herpetológiai
Világkonferencián történő részvétel költségeihez 50 ezer forint,
– Baranyahidvég Önkormányzatának az I. Ormánság-túra megrendezésének
költségeihez 40 ezer forint,
2005. 06. 28.
– Komló
Város
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatának
megrendezésének költségeihez 60 ezer forint,
– Parti
Galéria
Művészeti
Kht-nak
megrendezéséhez 40 ezer forint,

nemzetközi

kerámia

akadémia
szimpozion

– Orfű Önkormányzatának „Orfűi Napok” megrendezéséhez 80 ezer forint,
– Égett Betegek Egyesületének működési költségeihez 40 ezer forint,
– Országos Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Módszertani Irodájának
közéleti képzés költségeihez 70 ezer forint,
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– Diósviszlói Cigány Önkormányzatnak IV. Roma Nap megrendezéséhez 50 ezer
forint,
2005. 06. 29.
– A Baranya Megyei Tájékozódás Futószövetségnek 3 napos tájfutó verseny
költségeihez 70 ezer forint,
– Pécsi Ifjúsági Központnak Slawonir S. „A nyílt tengeren” című színházi darab
szinpadra állításának költségeihez 100 ezer forint,
– Drávasztára Önkormányzatának Semmelweis napi bál megrendezéséhez 50 ezer
forint,
– Rémek Ritmusok Alapítványnak „Katonák fegyver nélkül” halászléfőző verseny
megrendezéséhez 50 ezer forint,
– FUND Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek a tánccsoport Taiwani
utazásához 80 ezer forint,
– Boldogasszonyfa Önkormányzatának „Boldogasszonyfa túra” megrendezésének
költségeihez 50 ezer forint
– Babarcszőlősi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak Gyermekfesztiválon történő
részvételhez 40 ezer forint,
2005. 07. 05.
– Nagynyárádi Német Kisebbségi Önkormányzatnak VI. Országos Kékfestő
Fesztivál megrendezéséhez 40 ezer forint,
– Magyarszék Község Önkormányzatának
megrendezéséhez 50 ezer forint,

a

Jakabhegyi

Folklór

Fesztivál

– A Bányász Kulturális Szövetségnek a Nőklub rendezvényéhez 30 ezer forint,
– A
Szentlőrinci
Cigány
Kisebbségi
megrendezéséhez 50 ezer forint,

Önkormányzatnak

Roma

Nap

– A Versendi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak zászlóavató ünnepség
megrendezéséhez 60 ezer forint,
– A PANDA Nemzetközi Gyermek Alapítványnak Világfesztivál utazási költségeihez
80 ezer forint,
– Belügyi Szervek Nyugdíjas Klubjának működési költségeihez 80 ezer forint,
– Pécs-Somogyi Bányász Alapszervezetnek működési költségeihez 30 ezer forint,
– Művészetért az Iskolában Alapítványnak Kreutz Péter San Diegói útjához 50 ezer
forint,
– Villányi Nyugdíjas Klubnak működésükhöz 50 ezer forint,
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– Pécsváradi Alapítványnak „médiatábor” költségeihez 30 ezer forint,
– Ivánbattyáni Nyugdíjas Klubnak működési költségeihez 50 ezer forint,
– Az Idősek „Életet az Éveknek” Baranya Megyei Szervezetének 2005. évi
rendezvényük költségeihez 60 ezer forint,
– Monyoród Község Önkormányzatának falunapi ünnepség megrendezéséhez 30
ezer forint,
– Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének működési költségeihez
80 ezer forint,
2005. 07. 06.
–

Beremendi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak roma napi rendezvényükhöz
40 ezer forint,

– Mohács és Környéke Önsegélyző Csoportnak nyugdíjas klubok műsoros
találkozójához 50 ezer forint,
– Berkesd és Környéke Esélyegyenlőségi Egyesületnek működési költségeihez 40
ezer forint,
– A Komlói Kenderföldi Általános Iskolának a tanulók nyári táboroztatásához 50
ezer forint,
– A Pécs-Szabolcstelepi Nyugdíjas
kirándulásukhoz 40 ezer forint,

Bányász

és

Asszonyklubnak

nyári

– Endróci Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak rendezvények költségeihez 40
ezer forint,
2005. 07. 19.
– Kővágószőlős Önkormányzatának Várnai Anna és Orsós Krisztina televíziós
műsorvezető válogatásra történő utazási költségeihez 15 ezer forint,
– Janus Pannónius Gimnáziumnak a németországi Erich Kästner Gimnáziummal
működő cserekapcsolat költségeihez 70 ezer forint,
– „Hunyadi” Sportegyesületnek 2005 évi működési költségeihez 60 ezer forint,
– Izrael Pécsi Barátainak Köre Egyesületnek 10 éves jubileumi programjuk
költségeihez 50 ezer forint,
– A Tinódi Kórusért Alapítványnak az erdélyi Postorala Vegyeskar vendégül
látásához 70 ezer forint,
– A Pécsújhegyi Polgári Nyugdíjas
kirándulásához 50 ezer forint,

Klubnak

Tápiószentmártonra

tervezett

16
– A Bluegrass Zenei Egyesületnek a III. magyarországi Akusztikus Zenei Találkozó
költségeihez 80 ezer forint,
2005. 08. 08.
– SOS Sport és Kulturális Közhasznú Egyesületnek működéséhez 85 ezer forint,
2005. 08. 11.
– Zsibót-Becefa Részönkormányzatnak ünnepély költségeihez 50 ezer forint,
– Felsőszentmárton Önkormányzatának falunapi rendezvényhez 50 ezer forint,
– Mi-Tér Bt-nek Árgyelán György fotó-albumának költségeihez 40 ezer forint,
– STRATUS Repülősport Egyesületnek működésükhöz 40 ezer forint,
– Vitézi Rend Dél-dunántúli Csoportjának eskütétel költségeihez 40 ezer forint,

– Bikal-Egyházaskozári Művelődési Központnak munkatalálkozó költségeihez 50
ezer forint,
2005. 08. 17.
– Nagydobszai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak „Romaest” megrendezéséhez
30 ezer forint,
– Nagydobszai Önkormányzatnak 2005. évi rendezvények költségeihez 50 ezer
forint,
– Vajszlói Önkormányzatnak „Vajszlói napok” megrendezéséhez 70 ezer forint,
– Somogyhatvani Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak roma nap megrendezésére
40 ezer forint,
– Magyar Autóklub Dél-dunántúli Területi Szervezetének veterán járművek
nemzetközi találkozójának költségeihez 100 ezer forint,
– Komlói Bányász Sport Klubnak gyalogló verseny megrendezésének költségeihez
40 ezer forint.
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A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése
a bizottságok költségvetési előirányzata terhére:
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság:
2005. június 22. 15/2005. (VI. 07.) NEKB határozat alapján a kisebbségi
önkormányzatoknak és civil szervezeteknek a nemzetiségi
rendezvények költségeihez támogatás 360 ezer forint.

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság:
2005. június 27. 63/2005. (VI. 16.) ESZGYB határozat alapján a Komlói Szilvási
Óvodának egészségnevelési projekt megszervezése céljából 60
ezer forint,
62/2005. (VI. 16.) ESZGYB határozat alapján a Sellye és Térsége
Családsegítő Szolgálatnak hátrányos helyzetű gyermekek nyári
táboroztatásához 50 ezer forint.

Költségvetési és Gazdasági Bizottság:
2005. június 29. 99/2005. (VI. 8.) KtGB határozat alapján az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület működéséhez 100 ezer forint.

Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság:
2005. június 29. 27/2005. (IV. 19.) TIIFB határozat alapján önkormányzatoknak és
civil szervezeteknek rendezvények szervezéséhez támogatás
1.370 ezer forint,
41/2005. (VI. 07.) TIIFB határozat alapján a Komlói
Gyermekhangok Alapítványnak rendezvény szervezéséhez 100
ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági
Bizottsága a 2005. július 6-án tartott ülésén támogatta a Baranya Megyei Kulturális
és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz –
Közkincs program 1: „Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig”; Közkincs Program
2: „Európa jövője – Jövő kultúrája konferencia” címmel – benyújtandó pályázatait. A
bizottság a pályázatokhoz szükséges 1.919.000,- forint és 1.340.000,- forint önrészt
biztosította az önkormányzat 2005. évi költségvetésében az intézményi pályázati
alap jogcímen elkülönített keret terhére.
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A bizottság megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek
Otthona, Bóly lapostető szigetelése tárgyában készült előterjesztést és az intézmény
által javasolt Hoffmann és Társa Kft. (Szederkény, Mikszáth u. 24.) ajánlatával értett
egyet, a vállalkozási ár, valamint a referencia munkák alapján. A bizottság a
vállalkozási szerződéskötést bruttó 6.907.826,- Ft értékben jóváhagyta.
A Baranya Megyei Önkormányzat a „HÍD – alternatív foglalkoztatás és humán-erő
fejlesztés a Dél-Dunántúli régió rurális mikro térségeiben” elnevezésű projekt
előkészítési munkáihoz a II. Pályázat Előkészítő Alap kiadási előirányzat terhére
5.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az értékhatár
szükségessé teszi az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását.
A bizottság az eljárás indításához szükséges ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési
dokumentációt jóváhagyta és a meghívásra javasolt ajánlattevők körével – DélDunántúli Regionális Fejlesztési Rt. (Pécs), Kapos Innovációs Transzferközpont Kht.
(Dombóvár), Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. (Kaposvár), AAM Vezetői
Informatikai Tanácsadó Rt. (Pécs) – egyetértett.
Dunafalva Község Önkormányzata a Dunántúl Autópálya Kht-ban lévő 150 ezer
forint névértékű üzletrészét megvételre ajánlotta fel a Baranya Megyei
Önkormányzatnak. A Kht. érdemi tevékenységet több mint két éve nem folytat, saját
tőkéje évről-évre csökken. A Baranya Megyei Önkormányzatnak nem fűződik érdeke
ahhoz, hogy a Kht-ban meglévő 500 ezer forint névértékű részesedését növelje,
ezért a bizottság úgy döntött, hogy az üzletrészt nem vásárolja meg.
A bizottság a Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, Apáca u. 8. szám alatti épület
homlokzat felújítására kiírt hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás új
ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját jóváhagyta, mivel az előző
eljárás eredménytelen volt, a megadott határidőig csak két vállalkozó adta be
ajánlatát. A Kbt. szerint újabb ajánlattételi felhívás közzététele szükséges.
A bizottság a javasolt ajánlattevők körével (Vidima Bt., BRANAU Kft., Alinea 2000
Kft., M R Plusz Bt., Benkő László vállalkozó, PÉT Rt.) egyetértett.
A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és
Szakiskolája részére építendő tornaterem és tanműhely komplex kivitelezése
pótmunkáit – melyeknek jogosságát az építtető megbízottja és a műszaki ellenőr
igazolta – nettó 18.692.624,- Ft, bruttó 23.365.780,- Ft értékben elfogadta.
A szerződésmódosítás szerint a szerződéses összeg bruttó 5.211.080,- forinttal
történő emelését, valamint a határidő 2005. október 15-re történő – műszakilag
indokolt – módosítását is jóváhagyta a bizottság.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 83/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata
alapján, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) egyszerű, meghívásos
közbeszerzési eljárás keretében készítette elő az intézmény átalakulásához
kapcsolódóan a tanácsadó szervezet kiválasztását. Az ajánlattételi felhívás három,
az egészségügyi intézmények átalakításában jártas vállalkozás részére került
megküldésre. Határidőig három cég adott ajánlatot, melyből kettő volt érvényes
(MEDISOFT Kft. Dunakeszi, KKV Bt. Hévíz), érvénytelen volt a Szövőszék Kft.
Zalaegerszeg ajánlata, mert ajánlata nem tartalmazta a kötelezően előírt
nyilatkozatokat.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság – mint döntőbizottság – úgy határozott, hogy
a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
(Harkány) átalakulásához kapcsolódóan a tanácsadó szervezet kiválasztására
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irányuló egyszerűsített közbeszerzési eljárás nyertesének a KKV Bt. (8380 Hévíz, dr.
Schulhof sétány 1.) bruttó 6.250.000,- Ft összegű ajánlatát nevezi meg.
A bizottság felhatalmazta az intézmény főigazgatóját az ajánlattevők értesítésére, és
a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre.
A bizottság a 2005. július 28-án tartott ülésén megtárgyalta a „Baranya Megyei
Könyvtár, Pécs, Apáca u. 8. szám alatti épület homlokzat felújítására kiírt hirdetmény
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása” című
előterjesztést. A felújítási munkára a 2005. évi költségvetés 15 millió forintot
biztosított. Az értékhatár szükségessé tette az egyszerű közbeszerzési eljárás
lefolytatását. A 2005. július 15-i határidőig három ajánlattevő adta be ajánlatát,
melyből agy ajánlat érvénytelen volt, mivel a hiánypótlási felszólításra nem reagált az
ajánlattevő. A bizottság a közbeszerzési eljárás bírálatát elfogadva, az ALINEA 2000
Kft. bruttó 8.862.930,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként.
A bizottság jóváhagyta az intézmény által javasolt, egyszerű közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott Q-Team Bt. bruttó 2.337.500,- Ft összegű ajánlatát a Baranya
Megyei Könyvtár olvasószolgálati épület (Pécs, Vörösmarty u. 8.) világítástechnikai
korszerűsítési munkáira.
A Baranya Megyei Önkormányzat a HÍD – alternatív foglalkoztatás és humán-erő
fejlesztés a Dél-Dunántúli régió rurális mikro térségeiben elnevezésű projekt
előkészítési munkáihoz a II. Pályázat Előkészítő Alap kiadási előirányzat terhére
5.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az értékhatár
szükségessé tette az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását.
A bizottság az eljárás indításához szükséges ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési
dokumentációt a 2005. július 6-i ülésén jóváhagyta és a meghívásra javasolt
ajánlattevők körével egyetértett. A megadott határidőig három ajánlat érkezett,
melyből két ajánlat érvénytelen volt. A bizottság az eljárást eredménytelennek
nyilvánította, mivel az egyetlen érvényes ajánlat összege is meghaladta a
rendelkezésre álló pénzügyi keretet.
A bizottság az új, egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
ajánlatkérési dokumentációját jóváhagyta.
A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő,
hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó repülőjegyek és utasbiztosítások beszerzését
célzó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását nem hagyta jóvá. A bizottság különkülön eljárást javasolt a repülőjegyek és az utasbiztosítások beszerzésére. Az új
eljárás megindításának határideje a bizottság javaslata alapján 2005. szeptember 1.
A bizottság az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata alapján
támogatta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága pályázatának beadását a
Múzeumi Állományvédelmi Bizottság titkárságához: 1. fényképészeti és képes
levelezőlap anyagának elhelyezésére, szakszerű tárolására, a zászlógyűjteménye
egy részének fémszekrényben való elhelyezésére; 2. szárítóberendezések
vásárlásával a múzeumi raktárak levegőjének szárítására. A bizottság a
pályázatokhoz szükséges önrészeket – 280.000,- Ft-ot és 529.000,- Ft-ot – az
önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletében a Pályázati Alap terhére
biztosította.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsága 2005. július 14-én, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. § (2)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közgyűlést helyettesítő ülésén – a
Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatai alapján – a következőkről határozott.
A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú hitel
igénybevételére kiírt banki szolgáltatás nyerteseként a K&H Bank Rt. – kamat = 3
havi BUBOR + 0,148 % kamatmarge és 0% kezelési költség – ajánlatát fogadta el.
Egyidejűleg a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a nyertes ajánlatadóval a
szerződést kösse meg.
A bizottság határozott arról, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos
Személyek Otthonában (Mozsgó) lépcsőnjáró kiépítéséhez a Baranya Megyei
Területfejlesztési Tanács „TEKI” alapjára pályázatot nyújt be. A beruházás bekerülési
költsége 4,5 millió forint, melyből 1,5 millió forint a saját erő, 3 millió forint a „TEKI”
támogatás. A saját erő fedezetét a közgyűlés az önkormányzat 2005. évi
költségvetéséről szóló rendelete szeptemberi módosításakor a pályázati alap terhére
biztosítja.
Támogatta a bizottság a „Fűtéskorszerűsítés-energiaracionalizálás a Pécs, Tímár
utca 21. szám alatti épületben” című pályázat benyújtását a Baranya Megyei
Területfejlesztési Tanács „CÉDE” alapjára. A beruházás bekerülési költsége 4,5
millió forint, melyből 1,5 millió forint a sajáterő, 3 millió forint „CÉDE” támogatás. A
saját erő fedezetét a közgyűlés az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
rendelete szeptemberi módosítása során a pályázati alap terhére biztosítja.
Az önkormányzati pályázati alap terhére a bizottság 250.000 Ft önrészt biztosított a
„Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális
intézményeiben” című pályázathoz.
A fentieket követően az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a Költségvetési és
Gazdasági Bizottsággal együttes ülésen folytatta munkáját. A szakbizottság javaslata
alapján az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést helyettesítő hatáskörében
a) jóváhagyta az önkormányzat számlavezető bankjának kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás részvételi felhívását, és felkérte a közgyűlés elnökét, hogy
gondoskodjon a részvételi felhívás közzétételéről;
b) 7.375 ezer Ft önrészt biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő szociális intézmények
- „Kastélypark” Módszertani Otthon, Görcsöny,
- Időskorúak Otthona, Szederkény,
- Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjános-puszta,
- Boróka Otthon, Helesfa,
- Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta,
- Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly,
- Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó
minőségirányítási rendszerének kiépítésére benyújtandó pályázathoz.
A pályázati önrész fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetésében elkülönített önkormányzati pályázati alap terhére 4.770 ezer Ft,
az általános tartalék terhére 2.605 ezer Ft.
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A
Baranya
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének
Területfejlesztési,
Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. július 20-án
megtartott ülésén tárgyalta a 2005. évi Turisztikai Alap terhére beérkezett kérelmeket
és az alábbi döntést hozta:
Támogatott rendezvény

Támogatást kérő
szervezet
Pécs-Mecsekaljai
Borút Pécs Megyei Jogú Város
támogatása
Önkormányzata
XXIX. Európai Népművészeti és Pécsi Kulturális Központ
Művészeti
kézműves
vásár
Krakkóban
2005.
augusztusában
Ezerszínű Baranya turisztikai Ezerszínű
Baranya
kiadvány angol nyelvű kiadása Turisztikai Kht
10.000 példányban
Első Nemzeti Gyermek Lovas Dél-Dunántúli
Regionális
Fesztivál Orfűn, 2005. június 30. Idegenforgalmi Bizottság,
– július 3.
Dél-Dunántúli
Regionális
Marketing Igazgatóság,
Orfűi Lovasklub Egyesület
Orosz veteránok gyógyítása és Első Magyar Egészség és
gyógy-üdültetése Harkányban – Gyógy-turizmus
Fejlesztő
a program megvalósításának Kht.
utólagos támogatása
Kárászi Pajta-színházi Napok
Kárászi
Faluszépítő
Egyesület
A
Pécs-Pogányi
Repülőtér Pécs-Pogányi Repülőteret
marketing
feladatai Működtető Kft.
megvalósításának támogatása
A Baranya megyei Lovas Körös-szögi
Kht.
Bandérium
megjelenésének Rendezvény Iroda, Szarvas
támogatása
a
III.
Lovas
Világtalálkozón
Szarvason
(2005. július 21-24.)
Siklósi lovas-élet szervezett Apró Paták Egyesület
elindítása
Határokon átnyúló regionális FVM
Szőlészeti
és
borverseny megrendezésének Borászati
Kutatóintézet,
támogatása
(Dél-Baranya, Pécs
Szlavónia; tervezett időpont
2005. december eleje)
Népi
hagyományok Nagydobsza Község
felelevenítése, hagyományőrző Önkormányzata
programok Nagydobszán
Roma nap Nagydobszán
Cigány
Önkormányzat,
Nagydobsza
TANAC
Néptáncegyüttes TANAC Kulturális Egyesület
támogatása

Támogat
ás (Ft)
350.000
200.000

600.000
250.000

200.000

150.000
350.000
100.000

50.000
400.000

200.000
50.000
100.000
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Támogatott rendezvény

Támogatást kérő
szervezet
II.
Duna
Konferencia Dunaszekcsői Vendégvárók
támogatása
Egyesülete
Mesterségek
ünnepe Orfűi Kézműves Egyesület
támogatása
(orfűi,
pécsi,
budapesti bemutatókkal)
Nemzetközi
Limes
Tábor Dunaszekcső Emlékeiért és
támogatása a Lugio Napok Jövőjéért Alapítvány
keretében (2005. július 13-17) t
Mecseki Borrend Egyesület Mecseki Borrend Egyesület
2005.
évi
programjainak
támogatása
Magyarhertelendi Fürdőfesztivál Magyarhertelend Község
támogatása
Önkormányzata
Turisztikai jellegű rekreációs
Rózsafa Önkormányzata
program támogatása
Mézes-Mázas
Napok Bükkösdi Közösségfejlesztő
támogatása, mely 2005-ben a Egyesület
Mediterrán Ősz programsorozat
megnyitó rendezvénye lesz
Vendégváró
Baranya
2005 Baranya Megyei Kulturális
turisztikai
konferencia
– és Idegenforgalmi Központ
tanulmány megjelentetése
1. Interreg előkészítő kutatás,
Pécsi Tudományegyetem,
2.
LIMES
kulturális
utak Turizmus Tanszék
turisztikai hálózata
Turizmusfejlesztési
Szigetvár Város
idegenforgalmi konferencia
Önkormányzata
szervezése

Támogat
ás (Ft)
300.000
150.000
100.000
200.000
250.000
200.000
200.000

100.000
300.000
200.000

A bizottság döntött a szakmai jellegű célelőirányzatként elkülönített Területfejlesztési
Alap 2004. évi maradványáról, mintegy 800 ezer Ft összegről, melyet az alábbiak
szerint osztott fel:
Település neve

Támogatás összege (Ft)

Királyegyháza

220 200

Kovácsszénája

203 400

Kisasszonyfa

190 666

Husztót

185 734
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3. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági
Bizottsága a 2005. július 6-án tartott ülésén megtárgyalta a „Tájékoztatás a
„Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális
intézményeiben” című pályázatról” szóló előterjesztést. A Baranya Megyei
Önkormányzat, valamint partnere a Munka Pécs-Baranyáért Kht. közösen közérdekű
munkára kötelezett személyeket foglalkoztatna az önkormányzat 6 szociális
intézményében. A projekt időtartama alatt – 7 és fél hónap – 196 fő alkalmazására
nyílna lehetőség. A szakmai szervezést és művezetést a Kht. szakemberei látnák el,
megbízással. A 196 fő – napi 6 órában – 5.880.000,- Ft értékű munkát végezne az
intézmények területén, parkjaiban.
A bizottság javasolta a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és
Ügyrendi Bizottságának, hogy a közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva
biztosítsa a pályázathoz szükséges 250.000,- forint összegű önrészt az
önkormányzati pályázati alap terhére.
A bizottság megtárgyalta és támogatta a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
területi kiegyenlítést szolgáló „TEKI” alapjára pályázat benyújtását a Baranya Megyei
Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthonában (Mozsgó) lépcsőnjáró
kiépítésére, amellyel a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget. A berendezés és kiépítésének várható összköltsége
4,5 millió forint.
A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és
Ügyrendi Bizottságát, hogy a közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva biztosítsa
a pályázathoz szükséges 1.500 ezer forint összegű önrészt.
A bizottság megtárgyalta és támogatta a „Fűtéskorszerűsítés-energiaracionalizálás a
Pécs, Tímár u. 21. szám alatti épületben” című pályázat benyújtását a Baranya
Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált (CÉDE) alapjára. Az
önkormányzat 1998-2013 között használati joggal rendelkezik a Pécs, Tímár u. 21.
szám alatti épület tekintetében, melynek tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az épületben működik a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács,
illetve a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Hivatal munkaszervezete. Az épület
fűtési rendszere teljes mértékben elavult, ezért a lehetőséget kihasználva indokolt a
pályázat benyújtása. A szükséges berendezések és a fűtési rendszer kiépítésének
várható összköltsége 4,5 millió forint.
A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és
Ügyrendi Bizottságát, hogy a közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva biztosítsa
a pályázathoz szükséges 1.500 ezer forint összegű önrészt az önkormányzati
pályázati alap terhére.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával
rendelte el a 2005. évben 393.556 ezer forint fejlesztési célú hitel felvételét. A
közgyűlés az 52/2005. (IV. 28.) Kgy. határozatában az összeget 472.918 ezer
forintra módosította. Az ajánlati felhívást öt bank vásárolta meg, az ajánlattételi
határidőig három pénzintézet adta be ajánlatát (CIB Bank Rt, K&H Bank Rt., OTP
Bank Rt.). A Bíráló Bizottság megállapította, hogy mindhárom bank ajánlata megfelel
a kiírásnak és ajánlataik érvényesek. Értékelési szempontként a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás volt nevesítve, melynek a K&H Bank Rt. ajánlata felelt
meg, a 0,148 % os ajánlatával.
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Mivel a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közösségi értékhatárt, és az eljárást
a közösségi rezsim szabályai alapján kellett lefolytatni, a Baranya Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást lezáró döntés
meghozatala a Közgyűlés hatásköre. A közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva
az eljárást lezáró döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága hozta meg.
A szakbizottság javasolta az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú hitel igénybevételére kiírt banki
szolgáltatás nyerteseként a K&H Bank Rt. – kamat = 3 havi BUBOR + 0,148 %
kamatmarge és 0 % kezelési költség – ajánlatát fogadja el.
A
Baranya
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének
Területfejlesztési,
Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. július 20-án
megtartott ülésén az Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatót hallgatott meg
Kissné Szöllősi Erzsébettől, a Zöld Forrás Egyesület elnökétől, a Siklóson
létesítendő Tesco bevásárlóközpont és benzinkút környezetvédelmi hatásairól,
valamint az egyesület által a beruházás káros hatásainak feltárása érdekében
végzett munkáról. A bizottság a szeptemberi ülésén meghallgatja a
Környezetvédelmi Felügyelőség illetékes képviselője tájékoztatóját az üggyel
kapcsolatban.

4. Tájékoztató
A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működik Pécsváradon a Baranya
Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Komlón a Baranya
Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona, Oldon a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona. Az intézményekben az iskolaegészségügyi feladatok ellátása keretében a védőnői szolgálatot biztosító
közalkalmazottak a pécsváradi, illetve a komlói önkormányzat alkalmazásában
állnak, Oldon a védőnői feladatot munkakör átcsoportosítással látják el. A védőnők
után igényelhető OEP finanszírozás a két nevesített önkormányzatot illeti meg,
amelyre vonatkozó feladat-ellátási szerződés az érintett önkormányzatok és a
Baranya Megyei Önkormányzat között 2005. május 13-án aláírásra került. 2005.
június 20-án kelt levelében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Baranya
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárának egészségügyi igazgató helyettese arról
tájékoztatott, hogy az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó, vállalkozási formában
működő orvosokkal csak abban az esetben köthető szerződés, ha az iskolát
fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése testületi döntéssel átadja az
érintetteknek a feladatot. A komlói intézmény vonatkozásában a közgyűlési határozat
Komló Város Önkormányzatának történő feladat-átadásról szól, mert abban az
intézményben dr. Kálmánné dr. Balogh Nóra közalkalmazott orvos látja el a feladatot.
A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződéssel
(minta!) ezen felkérésnek kívánok eleget tenni a határozati javaslat 4. pontjában
foglaltak szerint.
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Amigya Antal képviselőtársunk a közgyűlés 2005. június 16-ai ülésén két
interpellációt nyújtott be. Az egyikben kezdeményezte annak vizsgálatát, hogy a
közgyűlés ülésének napján tartandó bizottsági ülések lebonyolíthatók-e az interneten
keresztül. A Képviselő Úr másik interpellációja a települések mentőállomása
helyzetének anomáliáival foglalkozott.
Az interpellációkra a 2005. június 28-án kelt levelemben Amigya Antal úrnak írásban
válaszoltam. A válaszról képviselőtársaimat az előterjesztés 2. számú mellékletében
tájékoztatom.
A Köztisztviselők Napja alkalmából 2005. június 30-án dr. Magyar Annának, a
Baranya Megyei Illetékhivatal jogi ügyintézőjének és dr. Solymosi Veronikának, a
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal főosztályvezetőjének, 2005. július 13-án, a
Semmelweis Nap alkalmából dr. Tantó Zsuzsannának, a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház (Harkány) orvos igazgatójának, és Varga Ágnesnek, a Baranya
Megyei Kórház gazdasági igazgatójának a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díját adományoztam.
Mellékletek
1. számú melléklet: Feladat-ellátási szerződés
2. számú melléklet: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke válasza Amigya Antal
képviselő interpellációjára
3. számú melléklet: Tájékoztató a VI. Alpok-Adria Sportkonferenciáról
4. számú melléklet: Beszámoló a Dunamenti Tartományok
Közlekedés, Hajózás Munkacsoport üléséről

Munkaközössége

5. számú melléklet: Beszámoló a francia Északi megyében járt baranyai delegáció
tanulmányútjáról (2005. június 2-5.)
6. számú melléklet: Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatója
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. az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintéséről szóló 43/2005.
(III. 24.) Kgy. határozata 3. pontjának határidejét a közgyűlés 2005. novemberi
ülése idejére módosítja
Határidő: 2005. november 17.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
3. a) Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről szóló
48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában meghatározott határidőket az
alábbiak szerint módosítja:
– tanulmány elkészítésére: 2005. szeptember 15.,
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– koncepció elkészítésére: 2005. november 30.,
b) a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről
szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi.
4. a) hozzájárul, hogy az iskola-egészségügy orvosi feladatainak ellátása 2005.
szeptember 1-től, az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön:
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)
intézménynél dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari
Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél dr. Wilhelm Andrea
vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél,
Komló Város Önkormányzatának, dr. Kálmánné dr. Balogh Nóra
közalkalmazott orvos részvételével,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél dr. Mészáros Kálmán
vállalkozó orvosnak.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
b) felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy – az 1. számú
melléklet szerinti – feladat-ellátási szerződést a vállalkozó orvosokkal,
valamint Komló Város Önkormányzatával kösse meg, és azt a finanszírozási
szerződés megkötése céljából a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
vezetőjének küldje meg.
Határidő: 2005. szeptember 25.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 24.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet
(MINTA!)
Szám: 1368- 5/ 2005.
Feladatellátási szerződés
amely létrejött egyrészről: a Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér
9.) képviseli: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, másrészről Dr. Wilhelm Andrea
(Pécsvárad,.............u………sz) vállalkozó orvos között, az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendeletben foglaltak alapján, az iskolaegészségügyi feladatok ellátása keretében az orvosi szolgálat biztosítására, az
alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat
Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Pécsvárad), és a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)
intézményekben az orvosi feladatokat Dr. Wilhelm Andrea, vállalkozó orvos látja
el.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az orvosi feladatok
ellátása után járó OEP finanszírozás Dr. Wilhelm Andrea, vállalkozó orvost illeti
meg.
3. Jelen szerződés 2005. szeptember 1-től lép hatályba, a felek azt az OEP
finanszírozási szerződésben meghatározott időtartamra kötik. Jelen feladatellátási szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, a szerződés
lejártát megelőző 60 napon belül.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az
irányadók.
5. A szerződés három példányban készült és egy oldalból áll.
Jelen szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Pécs, 2005. szeptember ...

…………………………………………
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

………………............................
vállalkozó orvos

Záradék: a Feladatellátási szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a …./2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

2. számú melléklet
Szám: 1749/2005.

Tárgy: Interpellációkra válasz.

Amigya Antal úr
közgyűlési tag
részére
Sellye
Tisztelt Amigya Antal úr!
Köszönettel vettem a 2005. június 16-ai közgyűlésen benyújtott, a közgyűlés
ülése előtti bizottsági üléseket érintő, racionális, jobbító szándékú interpellációját,
amelyre a következő választ adom.
A hatályos jogi szabályozás szerint, bizottság elé terjesztett bármely
kérdésben a döntés joga a határozatképes létszámban jelenlévő bizottsági tagokból
álló testületet illeti meg. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 23. § (3) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „A bizottság
határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.” Erről az Ötv. a 14. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik,
hogy „A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési
képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő
települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.” Testületi
jegyzőkönyv is a bizottság üléséről készülhet (Ötv. 17. § (1) bekezdés).
Mindezekből következik, hogy pl. egy adott előterjesztés bizottsági
véleményezése esetén sem alkalmazhatjuk ma még az internet útján való szavazást,
illetve ily módon a bizottság érvényes határozatot nem hozhat. A költségek
csökkentése érdekében intézkedtem, hogy a jövőben az un. „kiosztásos anyagokat”
csak a szükséges technikai feltételekkel nem rendelkező külső bizottsági tagok
kapják meg nyomtatott formában.
Ugyancsak köszönöm a mentőellátás helyzetével összefüggő interpellációját,
amelynek megválaszolása érdekében megkerestem a szakmai szervezet illetékes
vezetőjét.
Ennek alapján mellékelem a Sellye-Ormánság mentőellátás helyzetével kapcsolatos
interpellációjára dr. Buda Péter főorvos, a mentőszervezet szakmai vezetője által
adott választ. Kérem, amennyiben a leírtakkal kapcsolatban további észrevétele,
kérdése van, úgy dr. Buda Péter főorvossal szíveskedjen a kapcsolatot felvenni.
Tisztelt Képviselő-társam, kérem, szíveskedjen az interpellációira adott
válaszaimat elfogadni.
Pécs, 2005. június 28.
Tisztelettel:
dr. Kékes Ferenc s.k.
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3. számú melléklet
Tájékoztató a VI.Alpok-Adria Sportkonferenciáról
A június 9-12. között Opatijában rendezendő esemény két témát tűzött napirendre:
a) a tartományok utánpótláskorú versenyzőinek sportbeli képességfejlesztése az
Alpok-Adria sportágaiban
b) a sport strukturális berendezkedése az Alpok-Adria tartományaiban
Megyénket három előadó képviselte, melyet, csak a rendező horvátok múltak felül:
Faludi László(titkár-Bm-i Diáksport Tanács): Játékok határok nélkül
Először került bemutatásra a már több éve tartalmasan működő, a tartományok
iskolai sporttevékenységét szervező Iskolai Sport Munkacsoport tevékenysége, a
résztvevők egyre növekvő létszámával, valamint a megyékre vetített sportszakmai
haszon és közösségi kapcsolatok tényszerű vizsgálata.
Dr. Vass Miklós-Dr. Papp Gábor (PTE Sporttudományi Intézet.): A sportjátékok
személyiségfejlesztő hatása
Az egyetemünkön több éve folyó kutatómunka tapasztalatairól számolt be a
szerzőpáros, mely a labdajátékok pszichológiai összefüggéseinek hatásait igyekszik
hasznosítani a sportszakember és a testnevelő tanár képzés területén.
Fogarasi Sándor (diplomás atlétika edző- Pécsi Vasutas Sport Kör):

Utánpótláskorú közép – hosszútávfutók felkészülésének alapelvei
A válogatott kerettagokat nevelő edző európa bajnok versenyzőjének egyedi
felkészítésével bizonyította az atlétikában újszerűnek számító, az edzéselmélet
fizikális és mentális területét érintő módszereit.
(Az előadás technikai okok miatt nem került be a kiadványba. A szervezők -a hiányt
pótolva- minden tartománynak megküldték a szakmai anyagot)
Mindhárom dolgozat hozzáférhető →Kabinet Iroda.

A három előadó szereplése a Baranya Megyei Önkormányzat aktív nemzetközi
jelenlétét, az Alpok-Adria közösségben betöltött szerepét, valamint megyénk
sporttudományos értékeit erősítette.
Az eseményen hivatalosan is bejelentésre került Baranya Megye soros elnökségi
státusa.
A sportdelegáció kiadásainak fedezetét (összesen: 2 fő), a 38/2005. (IV. 19.) OKISB
határozat szerint, önkormányzatunk biztosította.

2005.07.14.

Tallósi István

4. számú melléklet
Beszámoló
A
Dunamenti
Tartományok
Munkaközössége
Közlekedés,
Hajózás
Munkacsoport üléséről (Regensburg (Németország) 2005. május 19-20.)
Napirendi pontok:
1.
Otto Schwetz, a Munkacsoport elnöke megnyitja az ülést.
Peter Martin, az Arge Donaulander nevében köszönti az értekezlet résztvevőit. Ezt
követően Rüdiger Deutsch, a Bajor Állami Kikötők igazgatója köszönti a Dunamenti
Régiók küldötteit, és egy kis történelmi visszatekintést ad a bajor kikötőkről:
A Regensburgi Kikötő,a Bajor Állami Kikötők részeként 100% állami
tulajdonban van
131 millió euro/év a forgalmuk. 182 ha területe van a régensburgi kikötőnek.
11 ezer alkalmazott dolgozik különböző cégeknél.
A regensburgi kikötő bonyolítja le a teljes bajor kikötői forgalom 50%-át.
A Marco Polo programtól támogatást várnak a kikötői fejlesztésekhez.
1865-ben vasutat fektettek le a Duna mellé Regensburgban.
1910-ben megnyitották a nyugati kikötőt, 6 évvel később a keleti kikötőt.
1997-ben kiépítették a Ro-Ro rámpákat.
2.
A St. Pölteni ülés napirendjének jóváhagyása.
Otto Schwetz felteszi szavazásra a kérdést, a küldöttek jóváhagyják a 14. ülés, a
St.Pölteni találkozó napirendjét.
3.
A küldöttek elfogadják a Regensburgi Ülés napirendjét.
4.
Otto Schwetz beszámol a Dunamenti Tartományok Munkaközössége 15 évéről.
A Közlekedés, Hajózás Munkacsoport értekezleteinek a helyszínei:
1997. Zágráb
1998. Belgrád
1999. St. Pölten
2001. Bécs
2002. Mohács
2003. Szekszárd
2004. St Pölten
2005. Regensburg
A Dunamenti Tartományok kikötői forgalma 1994-ben 54 millió to/év volt, a
prognosztizálás szerint ez az adat 20015-re 200 millió to/év mennyiségre fog
emelkedni. Ázsia felé az egyik legforgalmasabb csomópont a Duna Régió lesz. Ezt
fogja segíteni az, hogy Otto Schwetz
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Brüsszelben a Dunamenti Tartományok fontosságát és működését fogja bemutatni.
Két kollégája pedig a IV. és a X. korridor fejlesztéseiről tartanak előadást.
Európa számára ez a 3 régió a legfontosabb.
5.
„PORTINO – a dunamenti másodlagos kikötők regionális gazdasági környezetének
értékelése” című tanulmány bemutatása. Előadó: Günther Stocker, a Bécsi Snizek
Intézet vezetője. Stocker úr beszámol arról, hogy 2003-ban elkészítették ezt a
tanulmányt.
11 kikötő jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot a Snizek Intézettel, ezeket dolgozták be
a tanulmányba (amely mellékletben olvasható). Magyarországról Győr és Baja
küldött be a kikötői anyagokat a tanulmányba. Mohács mint határkikötő nem küldött
anyagot.
Vukovár nagy fejlődés előtt áll. Egyes kikötők forgalma bizonyos évszakokban
jelentkezik nagyobb mértékben. A tanulmány fontos eleme, hogy a kikötők között
nincs vagy elenyésző a kooperáció. Otto Schwetz javaslata, Novi Sad, Vidin, Ruse,
Calafat, Giourgiou, Regensburg, Passau, Krems, Győr, Baja, Vukovár kooperációját
erősíteni kell.
Dr. Kernya István (Magyarország) és Friedrich Zibuschka (Niederösterreich)
javaslatát elfogadja a bizottság, hogy a tanulmányt bővítsék ki további adatokkal,
azokkal a városokkal (kikötőkkel), amelyek kimaradtak a tanulmányból azért, hogy az
invesztorok minél bővebb képet kapjanak. További javaslatok:
Rüdiger Deutsch:Kooperáció a kikötők között (pl az egyik Ro-Ro kikötőben lévő
berakodás ugyanolyan rendszerű legyen mint máshol).
Friedrich Pacejka: A be- és kirakodott áru ne sérüljön meg. Ezért az azonos technikai
berendezéseket normalizálni kell.
Günther Stocker: a PORTINO tanulmányba újabb fejezeteket kell kidolgozni, hogy az
azonos
normák kidolgozásra kerüljenek.
Otto Schwetz elfogadja a javaslatokat, és elmondja, hogy maradt egy kis pénz a
tanulmány készítésénél. Ezt a maradék pénzt felhasználják a standardok
elkészítéséhez. Ez bekerült a jegyzőkönyvbe. Elmondja még, hogy a küldöttek
kapnak egy jegyzőkönyvi kivonatot, hogy folytatjuk a PORTINO tanulmányt.
6.
A Kerékpárutak Munkacsoport beszámolója.
A munkacsoport kiküldte már a levelet a kormányoknak, hogy azok egységes
normák szerint tervezzék be a kerékpárutak fejlesztését. A csoport várja a
válaszokat.
(Ursula Deutsch (Nemzetközi Turisztikai Iroda vezetője, Bécs) Már léteznek
kombinált kerékpározási turisztikai ajánlatok. A kerékpáros turista az út egy részét
hajón teszi meg. Programjaikban benne van a kerékpárút-program, és négy nyelven
vannak program-leírások. Kiemeli, hogy a vadászturizmushoz is vannak programjaik.
7.
Dunahanza projekt.
Ez a program Interreg III B projekt. Munkacsoportunk már rendelkezik egy pilotprojekttel: ez egy világítótorony Belgrád részére. A bizottság javaslata, hogy más
városok is jelentkezzenek világítótorony-fejlesztéshez.
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Peter Martin: Örül, hogy a TINA felkarolta az egységes koordinációs rendszer
kiépítését a Dunamenti Tartományok területén.
Rüdiger Deutsch: A turisztikai hatások a távolabbi városoknál is jelentkeznek.
Otto Schwtz összefoglalja a javaslatokat: A Dunamenti Tartományok
Munkaközössége támogatja az Egységes Információs Rendszer létrehozását.
8.
Van Miert High Level Group I és II eredményei: A folyosók és közlekedési területeik
revíziója.
Eredetileg 3 kiemelt beruházási programja volt az EU-nak : a Milánói Repülőtér, egy
svéd híd, a holland-belga kikötők bekötése a németországi forgalomba.
Az EU kibővítésénél a TEN-programban 30 új projekt kapott elsőbbséget (2004),
továbbá a Galileo-program (2008) és a Marco Polo-program (2006).
9.
Beszámoló a Dunamenti Kooperációs Folyamat külügyminisztereinek Bukarestben
megtartott 2.Konferenciájáról. Folyamatban van a folyó-szerviz kiépítése
Ausztriában. 2006-ban Bécs tartja a konferenciát.
10.
A belgrádi 5.Dunai regionális Üzleti Konferencia előkészítése.
A szervező bizottság a szerb kormánnyal egyeztetett. Ha késlekedés lesz a
szervezésben, akkor Bécs tartja meg az Üzleti Konferenciát.
11.
A Bécs-Freudenau trimodális terminál, a tervek állapota.
Friedrich Pacejka, a Bécsi Kikötő igazgatója beszámol a terminálról. A jelenlegi
kikötői terület 40 ezer négyzetméterrel lesz bővítve, két berakodó híddal. Éves
működési költségük 72 millió euro.
12.
Duna-Odera-Elba víziút fejlesztésének helyzete.
A Cseh Köztársaság felismerte, hogy az Odera fejlesztésében nagy lehetőségek
rejlenek.
Először a politikusoknak, utána a nyilvánosságnak mutatják be a terveket.
13.
Határozati javaslatok a Dunementi Tartományok Munkaközössége Vezető
Tisztviselők Bizottsága 17. ülése számára:
-A PORTINO tanulmány befejezéséhez, kibővítéséhez használják fel a
maradék pénzt.
-kerékpárúthoz nevezzük meg a magyar projektvezetőt
-turisztikai hajózás és a Nemzetközi Turisztikai Iroda együttműködése
-az egyes országok kormányai több pénzt adjanak a dunai hajózásra.
-a tartományok jelentős része nem fizette be a Portino tanulmányhoz a
pénzeket
-a Közlekedés, Hajózás Munkacsoport vezetője, Otto Schwetz kéri a
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PORTINO

tanulmány kibővítéséhez a módosító javaslatokat.

14.
A 2006.évi ülés helyszíne Pest megye (pontos helyszín később).
15.
Egyéb: Pál Ernő (Budapest, KTI): Európai Belvízi Hajózás Konferencia lesz 2005.
jún.8-10. Szegeden.
Friedrich Pacejka: A Novi Sadi hídon mikor lehet átmenni ? Otto Schwetz
válasza:2005.nyár végén kész lesz, és szep 26-án ünnepli Szerbia a Duna
felszabadítását).
Ezután Otto Schwetz elnök úr megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
Mohács, 2005.június 15.
A beszámolót készítette:
Dr. Kernya István
(európai regionális tervező)
a Baranya Megyei Önkormányzat küldöttje
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Üsz.:6/450/2005.
Üi.: Pókó Z.
Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr
Tisztelt Kékes Úr!
Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség országos témavizsgálat
keretében a „felnőtt felsőruházati termékek címkézésének és vásárlási tájékoztatóinak
ellenőrzése, különös tekintettel a harmadik országból érkezett termékek
vonatkozásában” tárgyú ellenőrzést végzett a megyében.
A vizsgálat célja volt:
- felmérni a kereskedelemben a forgalmazással kapcsolatos hiányosságokat,
- valamint ellenőrizni a vásárlási tájékoztatók meglétét, illetve tartalmi megfelelőségét.
Összesen 27 egységet vizsgáltunk, ezen felül mintegy 40 különböző megyei
gazdálkodó szervezetnél, kereskedésnél tájékozódtunk, informálódtunk a termékek
értékesítésével kapcsolatban.
Általános vizsgálati megállapítások
A felsőruházati termékek folyamatos, évenként végzett ellenőrzések hatására a vásárlói
tájékoztatók tartalmát tekintve, a címkézés területén javulás tapasztalható, de
összességében a korábbi vizsgálataink során feltárt hiányosságok ismételten
megtalálhatók.
A vizsgálat során 27 kereskedelmi egységet ellenőriztünk, ahol a kereskedelmi
egységek 81,5%-ában (22 egységben) kifogásoltuk a forgalmazás feltételeit.
Összesen a szúrópróba ellenőrzéseink során 5.736.222 Ft értékű árukészletnél
állapítottunk meg hiányosságokat.
Általános kereskedelmi tevékenység hiányosságai:
- üzletkörbe nem tartozó árusítást – 2 esetben állapítottunk meg.
- Szakképesítés helyzeténél az üzletekben a tevékenységi körnek megfelelő
szakképesítéssel rendelkező eladók voltak, 3 esetet kivéve, ahol 2 alkalmazott
élelmiszer végzettséggel, 1 alkalmazott élelmiszer végzettséggel és sima
érettségi vizsgával rendelkezett.
Beszerzési bizonylat megléte
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Az üzletek működésével kapcsolatban továbbra is a legtöbb kifogással az árukészlet
származásának hiánya miatt éltünk.
Az ellenőrzött üzletek 63%-ában (17 egység) 4.008.193 Ft értékű árukészlet eredetét a
helyszínen nem tudták igazolni, illetve nem tudták bemutatni, nem voltak a helyszínen.
A kifogásolt 17 egységnél, 16 egységben teljeskörűen hiányzott az áruk eredetét
igazoló bizonylat, ahol az ellenőrzés időpontjában a vállalkozók vagy az alkalmazottak
úgy nyilatkoztak, hogy a bizonylatok a könyvelőnél vannak (egyes alkalmazottak pedig
nyilatkozták, hogy nincs tudomásuk a bizonylatokról).
Egy esetben fénymásolt bizonylatok bemutatásra kerültek, de azok beazonosítása az
értékesítésre kihelyezett árukészlettel nem volt lehetséges, mert az áru megnevezés
pontatlan volt, pl. felsőruházat, nadrág, póló, valamint több esetben saját öntapadós
címkén forgalmazóként az üzlet megnevezése volt közölve, a tényleges forgalmazó
közlése helyett.
Az utólag bemutatott fénymásolt bizonylatok beazonosítása az áruk eredetével nem volt
lehetséges, részben az előzőekben közölt szabálytalanságok miatt, másrészt az előírt
magyarnyelvű vásárlási tájékoztató hiánya, hiányosságai miatt pl. gyártó v. forgalmazó,
származási hely és egyéb adat hiánya a beazonosításhoz.
Tekintettel arra, hogy a kifogásolt áruk az utólag bemutatott fénymásolt bizonylatok
alapján a termékek modell, fantázia név szerint nem voltak beazonosíthatók, valamint
hiányzott az előírt gyártó vagy forgalmazó, (helyenként származási hely) rendeltetés,
egyéb adat, ezért a bizonylati fegyelem megsértése a 17 egységnél párosult a vásárlási
tájékoztató hiányával, hiányosságával, vagyis a „minőségtanúsítási kötelezettség
megszegésének” szabálytalansága is fennállt.
Vásárlók könyvének kezelése, a panaszfórumokról szóló vásárlási tájékoztató
kifüggesztése.
A vásárlók könyvének meglétével, kezelésével, jól látható és könnyen hozzáférhető
helyen történő kifüggesztésével, hitelesítésével kapcsolatban hiányosságot nem
tapasztaltunk.
A panaszfórumokról szóló tájékoztatónál az egyes felügyeleti címek nem voltak pontos
megnevezéssel, címmel ellátva, valamint hiányzott a Békéltető testület megnevezése,
címe /5 esetben merült fel kifogás/.
Valamennyi esetben az egyéb hiányosság mellett államigazgatási határozatban
kötelezést adtunk ki a hiányosságok pótlására.
A vizsgált termékcsoport ellenőrzésének tapasztalatai
A vásárlási tájékoztatók tartalmára vonatkozó követelményeket kiemelt figyelemmel
kísértük az ellenőrzéseink kapcsán, mivel a textilipari termékeket az előírtaknak
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megfelelően el kell látni magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval, amely két részből
tevődik össze:
- bevarrt kezelési útmutatóból /használati-kezelési útmutató/
- minőségtanusításból.
A termék megnevezésének feltüntetése az ellenőrzött üzletek 81,5%-a (22 egységben
4.908.352 Ft áru készlet) nem felelt meg az előírásoknak.
A termék gyártójának neve, címe, származási hely kapcsán 81,5%-ánál, 22 egységben
5.732.222 Ft értékű árunál merült fel kifogás.
A címkézési hiányosságok esetén a közölt hiányosság mértéke csupán az üzleti
hiányosság egy részét képezte, a szúrópróba ellenőrzésünk során konkrét termékre és
értékre. Ezen felül az üzletek teljes készletére jellemző volt a termék gyártójának,
importálójának vagy forgalmazójának neve és cím feltüntetésének hiánya, hiányossága
A vizsgálat során feltárt szabálytalanságok kapcsán a következő intézkedéseket tettük:
-

-

-

A vásárlási tájékoztató hiányos, hiányossága ellentmondásos vagy
jogszabályellenes tartalma esetén a hiányosságok megszüntetésére 20
egységben adtunk ki kötelezésre szóló államigazgatási határozatot.
A megállapított szabálytalanságok miatt az értékesítés feltételhez kötésére 22
egységben került sor, ahol a hiánypótlásra kötelezett készlet nagysága
5.736.222 Ft volt.
A hiányosságok miatt fogyasztóvédelmi birság kiszabására 20 esetben,
2.700.000 Ft értékben került sor.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásul vételét.

Pécs, 2005. június 14.
Üdvözlettel:

/Dr. Bodnár József/
igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 392-17/2005.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről
1. A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. szeptember 6-ai ülésén megtárgyalta a hozzá
érkezett kérelmeket, és saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- „HÓVIRÁG” Alapítvány
50.000 Ft,
- SZIME Baranya Megyei Tagozata
250.000 Ft ,
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (állami gondoskodásban élő gyermekek kirándulásához)
50.000 Ft,
- Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas
80.000 Ft,
- „Szoptatásért” Magyar Egyesület
50.000 Ft,
- Komlói Bányász SK
50.000 Ft,
- a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (III. Megyei
Esélyegyenlőségi Napok konferencia megrendezéséhez) 250.000 Ft ,
- az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság karácsonyi ünnepségére
250.000 Ft.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott ülésén, a beérkezett támogatási kérelmek alapján, saját költségvetési előirányzata terhére, a következő szervezetek részére az alábbi támogatásokat állapította meg:
- Együtt a Jobb Jövőért Egyesület, Belvárdgyula,
adminisztratív kiadásokra
30.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Nagynyárád, VI. Országos Kékfestő Fesztivál programjainak költségeihez
30.000 Ft,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Keszü, II. Roma Nap
megrendezéséhez
30.000 Ft,
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Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs,
karácsonyi program megrendezésére
30.000 Ft,
Önkormányzat, Siklósnagyfalu, felsőoktatásban résztvevő
siklósnagyfalui lakos tanulmányainak támogatására
30.000 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott
saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- Magyarszéki Vállalkozók Egyesülete
50.000.- Ft,
- Oroszló Község Önkormányzata
50.000.- Ft,
- PTE Természettudományi Kar FEFI Menedzser szakos
Hallgatói
50.000.- Ft,
- NOÉ Bárkája Egyesület
50.000.- Ft.
A bizottság a Baranyát bemutató kínai kiadvány kiadásával kapcsolatos támogatási
kérelmet megtárgyalta, és javasolta az anyag átdolgozását. Ennek elkészülte után
soron kívüli ülésen dönt a támogatás odaítéléséről.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. szeptember 7-ei ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
2006/2007. tanévi továbbtanulási tervét.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta
- az „Együttműködési megállapodás a megyei alapfokú sportszakember-képzésről”,
- a „Tájékoztató a 2004/2005. tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről”
című előterjesztéseket.
A bizottság a Baranya Megyei Diáksport Tanács, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Fogyatékkal élők Baranya Megyei Sportszövetsége együttes
javaslata alapján, a „Települések sportjának Támogatása” címmel elkülönített 400
ezer Ft összeg felosztásáról az alábbiak szerint határozott:
- Komló Városi Diáksport Bizottság részére – sportszakmai feladataik végrehajtásához – 150 ezer Ft,
- Komló Hétdomb Egyesület részére – szakmai nap megrendezéséhez – 150 ezer
Ft,
- Vakok és Gyengénlátók Sportegyesülete (Komló) – területi, integrált sportnap
megrendezéséhez – 100 ezer Ft.
A bizottság a 2005. évi saját kerete terhére
- 25 ezer forinttal támogatta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja által, a nemzetiségi nyelvet oktató baranyai pedagógusoknak Steiermarkba szervezett szakmai útját,
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25 ezer forintot biztosított egy kínai nyelvű baranyai prospektus kiadásának támogatásához.
A Mecseki Motor Sport Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Pécsett, 2005.
október 2-án megrendezésre kerülő I. Területi Gyermek Motoros Ügyességi Verseny
megrendezésének támogatása érdekében, amely rendezvényt a bizottság a sportcélú tartalékként elkülönített összeg terhére korábban 30 ezer forinttal támogatott.
A bizottság forráshiány miatt elutasította a Cigány Kulturális és Közművelődési
Egyesület IV. Cigány Kulturális Napok (Pécs) rendezvény sorozat támogatására vonatkozó kérelmét.
2. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága a 2005. szeptember 5-én tartott ülésén véleményezte
a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott
közgyűlési előterjesztéseket, és azokat – az alábbiak figyelembevétele mellett – a
képviselő-testületnek változtatás nélkül elfogadásra ajánlotta.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés
határozati javaslatához módosító indítványt nyújtott be, melyben annak a következő
2. ponttal való kiegészítését kezdeményezte: „2. A Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése – pénzügyi kondícióinak keretei között – keresi a lehetőséget arra, hogy
a székelyudvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére támogatást nyújtson.”
A bizottság kialakította javaslatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2006. évi munkatervéhez.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolataira előirányzott költségvetési keret felhasználásáról szóló beszámolót.
Tarrósy István, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli tájékoztatása, és a
jövőbeni kínai kapcsolatok hatásának elemzése után, a bizottság elfogadta „Az Európa Centrum Kht. részvétele a kínai Zhejiang tartománnyal kialakított együttműködésben” című előterjesztést és egyetértett azzal, hogy az Európa Centrum Kht. részt
vegyen a zhejiangi kapcsolatok ápolásában.
Az „Egyéb” napirendi pont keretében a bizottság meghallgatta Tarróssy István, az
Európa Centrum Kht. igazgatójának tájékoztatóját az Európai Kulturális Fővárosa
pályázat jelenlegi állásáról, az eddig megtett lépésekről és a pályázat eredményhirdetéséig még soron következő programokról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. szeptember 6-ai ülésén megtárgyalta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára véleményezésre ajánlott
közgyűlési előterjesztést, és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését a következők figyelembevételével.
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„A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés tárgyalása során,
a bizottság támogatta a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság
tárgyban benyújtott módosító indítványát. Az előterjesztéssel összefüggésben – tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) gépkocsijának
balesetére – a bizottság indítványozta a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei
biztosítási helyzetének felülvizsgálatát.
A bizottsága a:
- „Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való átalakítása”, valamint
- „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításáról”
című előterjesztések esetében a kiegészítő előterjesztéseket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra.
A bizottság javaslatokat dolgozott ki a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2006. évi munkatervéhez.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi civil szervezeti pályázati alapjának felhasználásáról szóló javaslattal a bizottság egyetértett, és felkérte a közgyűlés elnökét, hogy azzal egyezően hozzon döntést a támogatás odaítéléséről.
Elfogadta a bizottság a Máltai Szeretet Szolgálat által működtetett különleges ellátást
biztosító lakásotthon működtetéséről szóló beszámolót.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. szeptember 6-án megtartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés
valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, és javasolta
azok képviselő-testület elé terjesztését.
A bizottság tárgyalta, de nem élt javaslattal a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkatervére vonatkozóan.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2005.
szeptember 6-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés szeptemberi ülésére készül, a feladatkörét érintő előterjesztéseket, melyeket közgyűlés elé terjesztésre javasolt.
A bizottság megtárgyalta és véleményezte a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005.
évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról” szóló előterjesztést, és azt a kiegészítő előterjesztésekkel a közgyűlésnek
tárgyalásra javasolta.
A bizottság megtárgyalta és véleményezte a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről” szóló előterjesztést. A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. évi munkatervéhez a bizottság
nem tett javaslatot
A bizottság megtárgyalta a „Tájékoztató az elnöki, bizottsági keretek terhére biztosított támogatások elszámolásáról” tárgyú előterjesztést. A bizottság megállapította,
hogy a támogatások felhasználása a határozatokban megjelölt céloknak megfelelően
történt. A bizottság felhívta a közgyűlés elnökének és bizottságok elnökeinek figyelmét a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.
25.) Kgy. rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a számadási kötelezettséget határidőre nem teljesítők részére támogatás 3 évig nem adható.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott
ülésén véleményezte a feladatkörét érintő, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, melyek elfogadását javasolta a képviselő-testületnek a következők figyelembevételével.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy rendelet módosítása” című előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, amelyben a következőket kezdeményezte:
- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.000.000 Ft támogatást nyújtson a
székely-udvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére úgy, hogy a közgyűlés
600.000.- Ft- támogatást biztosítson az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére, a közgyűlés képviselői, pedig tiszteletdíjukból nettó 10.000.Ft-ot ajánljanak fel. A bizottság felkérte a Közgazdasági Irodát, a támogatási öszszeg átutalásának módjának legrövidebb és legegyszerűbb kimunkálására;
- a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, alakítsa ki álláspontját a 2005. február
17-én tett módosító indítványával kapcsolatosan, mely szerint a Carbocomp Kft.
Baranyanet Online Magazin megjelenésére előirányzott 1.200.000 Ft támogatás
helyett, a közgyűlés 600.000 Ft-tal az önkormányzat informatikai koncepciójának
kidolgozását, 600.000 Ft-tal pedig a Pécs-Normandia Lions Club által működtetett
ingyenes szülőszállást támogassa.
Amennyiben nincs lehetőség az átcsoportosításra, a bizottság kezdeményezi,
hogy a Közgazdasági Iroda keresse meg azokat a forrásokat, amelyből a javasolt
célok fedezetét biztosítani lehet.
A bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretében tájékoztatót hallgatott meg a várható olaszországi szakmai útról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. szeptember 7-ei ülésén megtárgyalta és a közgyűlésnek
módosítás nélkül elfogadásra javasolta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi
bizottsága számára tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, a következők
figyelembevétele mellett.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés
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tárgyalása során önálló indítvány nélkül, egyhangúlag támogatta a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság által benyújtott módosító
indítványnak a székelyudvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére vonatkozó indítványát. A napirend tárgyalása során a bizottság felkérte a Közgazdasági Irodát, vizsgálja meg az önkormányzati, illetve intézményi tulajdonban lévő gépjárművek egyéni,
illetve flotta casco biztosításának lehetőségét.
A bizottság indítványozta, hogy a „Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról” című elterjesztés határozati javaslata 1. pontjának, második
mondatában a „magas színvonalú” szöveg szerepeljen.
A bizottság kialakította javaslatát a közgyűlés 2006. évi munkatervére vonatkozóan.
Az Alkotótelepek Kht. működéséről Tasnádi Péter alelnök szóbeli tájékoztatót adott a
bizottságnak.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2005. évi civil szervezeti pályázati alap felhasználására vonatkozó javaslatot.
A bizottság megtárgyalta a „Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
ellátásáról, a többcélú kistérségi társulások területén ellátott feladatairól” szóló előterjesztést és döntött az egyetemi kollégiumi férőhelyekre beérkezett pályázatokról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a 2005. szeptember 7-ére tervezett ülése határozatképtelenség miatt elmaradt,
ülését a bizottság a közgyűlés előtt tartja meg.
3. Javaslat oklevél adományozására
Pellérd község idén, 2005-ben ünnepli fennállásának 700. évfordulóját. A települést
az írott források 1305-ben említették először, amikor a faluban megyegyűlést tartottak. E jeles évforduló alkalmából a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
Pellérd Község Önkormányzat Képviselőtestülete együttes ünnepi ülést tart 2005.
szeptember 24-én Pellérden. Emlékezve a jeles elődökre, javaslom, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatban megerősítve adományozzon oklevelet Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének. Indítványomat a módosított határozati javaslat 5. pontja tartalmazza.
4. Az Alpok-Adria Munkaközösség munkacsoportjainak elnökségi feladatai
1. Jelenleg az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségéből adódó vezetői feladatok ellátása mellett, ami a Plenáris Ülés, a Vezető Tisztviselők Bizottsága és a Tájékoztatási Munkacsoport elnökségében, valamint a Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport alelnöki feladatainak ellátásában ölt testet, Baranya elnökségével működik
az ifj. Dr. Zeller Gyula vezette Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport, valamint a Pörös Béla által irányított Szociális Védelem Munkacsoport is.
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A Szociális Védelem Munkacsoport legutóbb 2003 decemberében ülésezett,
azóta nem ült össze, valamint a részvevő megyék érdektelensége miatt munkát nem
végzett.
A Munkacsoport feladatai a következők voltak: „A családok, gyermekek és
fiatalok helyzete; Az időskorúak védelmével és ellátásával foglalkozó intézmények; A
fogytékkal élők gondozása és ellátása; Munkanélküliség; A bevándorlók helyzete;
Szociálpolitika az egyesülő Európában.”
A Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport 2004 tavaszán új elnök – ifj. Dr. Zeller Gyula – vezetésével kezdte meg ismételten tevékenységét. Azóta két ülésre került sor minimális részvétellel, idén tavasszal pedig részvételi
szándék hiányában nem sikerült megtartani a munkacsoport soros ülését.
A Munkacsoport feladati a következők voltak: „Információcsere az ösztöndíjak
odaítéléséről az Alpok-Adria térségben, valamint információcsere a tudományos rendezvényekről ill. projektekről; A projekteknél kooperációs partnerek közvetítése; Az
időszakonként megjelenő A2 folyóirat kiadása, amely összekötő kapocsként szolgál a
tudományos intézmények és a gazdaság között; Előadások kutatási és fejlesztési
tevékenységekről.”
Egy-egy ülés megszervezése – mindkét munkacsoport esetében – Baranya
megyének 800.000-1.200.000 forintjába kerül.
2. 2005 első felében felmerült annak a lehetősége, hogy megyénk vegye át a
Trentino Dél-Tirol kilépése miatt vezetés nélkül maradó Kisebbségek Munkacsoport irányítását. Ezt előzetesen Weisz Péter jelentette be a munkacsoport tavaszi
ülésén, majd dr. Kékes Ferenc Baranya erre irányuló szándékát a Vezető Tisztviselők Bizottsága májusi ülésén megerősítette. A Kisebbségek Munkacsoport Baranya
által történő átvétele szükséges és hasznos lenne. Baranyában – mint soknemzetiségű megyében – a kisebbségi politikának sokéves múltra visszatekintő hagyományai vannak. Sok tekintetben Baranya megye mintát mutathat más megyéknek, tartományoknak belföldön és a határon túl is.
3. A Gazdasági és Technológiai Együttműködés, valamint a Szociális Védelem
Munkacsoport aktivizálására lehetséges, hogy más tagtartomány szívesen vállalkozna. Ezért első körben ennek felmérésére teszek javaslatot és csak második lehetőségként a munkacsoportok megszüntetésére.
A fentieken alapuló intézkedési javaslataimat a módosított határozati javaslat 6-7.
pontja tartalmazza.
4. Tájékoztató
Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló
3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2005. I. félévi
jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
2005. I. félévében a január 1-jei hátralékállomány – a rendeletben meghatározott
mértéket meghaladóan – 58,47 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
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Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az
iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 60 fő köztisztviselő részére 40.375.250,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el.
A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek átlagosan másfél havi illetménynek megfelelő öszszegű, összesen 3.472.300,- Ft-ot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négy havi
illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.
Mellékletek:
1. számú melléklet:

Az Európai Régiók Gyűlése („A”) Bizottságának
plenáris ülése, konferencia az Európai Régiók szerepéről (Dubrovnik, 2005. április 28-29.)

2. számú melléklet:

Beszámoló a Baranya megyei küldöttség látogatásáról a Kínai Népköztársaságban (2005. augusztus
9-18. Shanghai, Hangzhou, Peking)

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;
2. az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintéséről szóló
43/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 3. pontjának határidejét a közgyűlés 2005.
novemberi ülése idejére módosítja
Határidő: 2005. november 17.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
3. a) Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában meghatározott határidőket
az alábbiak szerint módosítja:
– tanulmány elkészítésére: 2005. szeptember 15.,
– koncepció elkészítésére: 2005. november 30.,
b) a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről
szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozata 4. pontját hatályon kívül helyezi;
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4. a) hozzájárul, hogy az iskola-egészségügy orvosi feladatainak ellátása 2005.
szeptember 1-től, az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön:
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari
Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél, Komló Város
Önkormányzatának, dr. Kálmánné dr. Balogh Nóra közalkalmazott orvos
részvételével,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél dr. Mészáros Kálmán vállalkozó orvosnak.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
b) felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy – az 1. számú
melléklet szerinti – feladat-ellátási szerződést a vállalkozó orvosokkal, valamint Komló Város Önkormányzatával kösse meg, és azt a finanszírozási
szerződés megkötése céljából a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének küldje meg.
Határidő: 2005. szeptember 25.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
5. Pellérd község fennállásának 700. évfordulója alkalmából, az 1305-ben
Pellérden tartott megyegyűlésre és a jeles elődökre emlékezve, oklevelet
adományoz a Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a település fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért, a kistérség szervezésében kifejtett tevékenységéért, a megye és a község kapcsolatának ápolásáért.
Határidő: 2005. szeptember 24.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
6. egyetért az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai
Együttműködés Munkacsoport, valamint a Szociális Védelem Munkacsoport elnöksége más tagtartományoknak való felajánlásával. A közgyűlés
felkéri Lászlóné dr. Kovács Ilonát, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető
Tisztviselők Bizottságának elnökét, hogy a Vezető Tisztviselők Bizottságának soron következő ülésén ajánlja fel a munkacsoportok elnökségét
más tagtartományoknak, illetve – amennyiben az elnökségeket 2006 májusáig más nem kívánja átvenni – kezdeményezze a munkacsoportok megszüntetését.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
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7. egyetért az Alpok-Adria Munkaközösség Kisebbségek Munkacsoport elnökségének átvételével. A Kisebbségek Munkacsoportból Dr. Cseresnyés
Ferencet visszahívja és a munkacsoportba Tasnádi Péter alelnököt delegálja, aki ellátja egyben az átvételre kerülő munkacsoport elnöki tisztségét
is.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. szeptember 8.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

1. számú melléklet
Az Európai Régiók Gyűlése
(„A”) Bizottságának
plenáris ülése, konferencia az Európai Régiók szerepéről
Dubrovnik 2005. április 28-29.
Az „A” bizottság plenáris összejövetele keretében az első napon két munkacsoport
ülésezett, majd konferencia keretében tárgyalta a régiók jövőbeni szerepét, 2010-es
kitekintéssel. A helyszín kiválasztásában – a hozzászólásokból, programból könnyen
kideríthetően, - szerepet játszott a Horvátország csatlakozási szándékának támogatása, de a dubrovniki régió vezetőinek előre tekintése a Horvátországi önkormányzati
választások felé (május közepe).
A munkacsoport üléseken (Észak-Dél; Regionális Partnerség) a megközelítések és
felvetések gazdagsága mellett különös figyelmet kapott a még nem EU-tag régiók
csatlakozási felkészítése, a régiók együttműködésének jogi eszközei EU-n belüli régiók, EU-n belüli és EU-n kívüli régiók között, valamint a felkészülés a „karaván”
szemináriumra (Hedmark, NORVÉGIA) melynek témája a regionális demokrácia
Skandináviában.
A régiók jövőbeni európai szerepével foglalkozó konferencia főleg a változó (globalizálódó) világ kihívásaira adható válaszokat kutatta. A megközelítések alapvetően és
egyértelműen egy decentralizáló, a szubszidiaritásra építő, de a regionális kompetenciákat növelő, szövetségkereső- és építő, versenyképességet fokozó aktivitást
javasoltak, illetve írtak le különböző példákkal illusztrálva a jó gyakorlatot. Mindez új
partnerséget kíván meg a központi és helyi, szövetségi és tartományi, valamint a
nemzeti és uniós (internacionális) szintek között. A régiók szerepét próbálták sokan
leírni az EU bővítési folyamatában – Horvátország példáján. Ebben az összefüggésben sok szó esett az EU alkotmányok alapszerződéséről. Egyetértés volt abban,
hogy sok új lehetőséget kínálhat a régiók EU-politikákat befolyásolni kívánó lobbytevékenységének, amit az új jogi és politikai keretek miatt egyébként is újra kell gondolni. Végül a régiók szerepével foglalkozott (skandináv, brit példákon keresztül) az
úgynevezett Lisszaboni stratégiában, azaz, hogy tud(hat) a régió részt venni a tudásalapú, dinamikus és versenyképes Európa építésében. Itt nagy lehetőséget látott
a konferencia a PPP kreatív egyre szélesedő területeken történő alkalmazásának.
Ezt az elfogadott dokumentum is rögzíti.
Külön említést érdemel, hogy az ülésen a regionális szolidaritás szép megnyilvánulásaként elfogadtuk egy, a Vajdaság autonómiáját támogató nyilatkozatot is.

2005. május 6.
Kocsi László s.k.
Melléklet: 1 oldal
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Európai Perspektíva: 2010
Az Európai Régiók Közgyűlése megkezdte a régiók szerepéről szóló „fehér könyv”
kidolgozását a Dubrovnikban megtartott konferencia keretében. Amennyiben a tárgyalások az EU és a horvát kormány között a Nemzetközi Büntető Bírósággal kapcsolatos együttműködésről megszületik, akkor a régiókra vár a legfontosabb szerep
az ország EU-s csatlakozásának előkészítésében. Természetesek ERK támogatni
fogja a horvát régiókat abban, hogy e kihívásnak meg tudjanak felelni.
Az Európai Régiók új helyzet előtt állnak. Ezt fogalmazták meg a legutóbbi dubrovniki
találkozón a régiók képviselői:
„Az EU kibővítése és a globalizáció új lehetőségeket és új kihívásokat jelentenek az
Európai Régiók számára. Az alkotmányos szerződés ratifikálási folyamata és a liszszaboni stratégia megkövetelik a régiók fokozottabb részt vételét az európai kormányzásban, az elkövetkező években.”
„A versenyképesség és az európai vállalkozások csak akkor javulhatnak, ha azok az
európai régiókban, városokban és községekben meglévő lehetőségekre építenek.”
„A lisszaboni agenda-ban lefektetett nagyra törő célok teljesítéséhez elkerülhetetlen,
hogy az EU decentralizáltabb perspektívákat dolgozzon ki valamennyi európai politika terén, és hogy a régiók felvállalják e felelősségüket ebben a folyamatban. Az
Agenda megvalósítása nem lehetséges csak a regionális versenyképesség javítása
és a PPP (Magán és a közszféra partnerség) fejlesztése révén.
A konferencia során vitát folytattak az Európai Alkotmányos Szerződés hatásáról, a
régiók szerepéről az európai kormányzás terén, a régiók részvételéről az európai
politikák kialakításában és arról, hogy hogyan közelíthető Európa polgáraihoz.

2. számú melléklet
Beszámoló a Baranya megyei küldöttség látogatásáról
a Kínai Népköztársaságban
A látogatás időpontja:
A látogatás helyszínei:

2005. augusztus 9-18.
Shanghai, Hangzhou, Peking

A küldöttség tagjai:

Tasnádi Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke,
Páva Zoltán, országgyűlési képviselő, Komló város polgármestere,
Dr. Páva Zsolt, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tanácsnoka

Az üzletember delegáció tagjai:
Nagy Gábor,
Kollár László,
Vida János,
Ifj. Feigli Ferenc,
Szűcs István

klima-technikus, idegenforgalmi szakember
idegenforgalmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember

A delegációt fogadta Zhejiang Tartomány gazdasági ügyekkel foglalkozó alkormányzója, Zhong úr. A megbeszélésen jelen volt Ruan külügyi főigazgató úr és Xia
helyettes gazdasági irodavezető úr.
Az alkormányzó kiemelte, hogy Zhejiang tartomány és Baranya megye között a kapcsolatok kiegyensúlyozottan és dinamikusan fejlődnek, amelyhez nagy lendületet
adott az elmúlt évben a kormányzó baranyai látogatása.
Elmondta, hogy a mostani küldöttség által tanulmányozott kérdéseket különösen
fontosnak tartja. A látogatás során megfogalmazott és elhatározott projekteket és
együttműködési megállapodásokat a zhejiangi kormányzat kiemelten kezeli, támogatja, és segíteni fogja a megvalósulást.
Fontosnak tartotta, hogy az idegenforgalmi együttműködésben magyar turisták érkezzenek Zhejiang tartományba, illetve minél több kínai turista érkezzen a jövőben
Baranyába.
Elmondta azt is, hogy bár a tartományuk – országosan egyedülállóan viszonylag sokat fordít a területre – mégis hatalmas teendőik vannak a környezetvédelem és korszerű környezetgazdálkodás területén. Reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben
magyar szakemberek konferenciák, vagy szakmai tapasztalatcsere keretében segítséget nyújtanak ebben.
Végül megjegyezte, hogy a fentiek mellett a legfontosabbnak a gazdasági kapcsolatok erősítését, bővítését tartja, amelyre vonatkozóan a két térség szakembereinek,
illetve vállalkozásainak az eddiginél nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk.
Javasoltam, hogy e kérdés bővebb megvitatására, a szakemberek által szakmai és
tartalmi előkészítés után – alkormányzó baranyai látogatása alkalmával kerüljön sor.
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Küldöttségünket fogadta a „China Travel Service Zhejiang” vezetője, Zhao Hong
úr, valamint a külföldi kiutaztatással foglalkozó egység vezetője, Li Jing.
A vendéglátók tájékoztattak bennünket, hogy Zhejiang Tartomány – mint az egyik
leggyorsabban fejlődő régió az országban – kiemelkedik a turisztikai vendégfogadás
területén. Évente jelentős összegeket fordítanak a turisztikai fejlesztésekre, beruházásokra, amely a terület kulturált állapotában és az átlag feletti feltételrendszerben
meg is látszik.
Ugyanilyen jelentős a kiutaztatás. Az elmúlt évben a tartományból mintegy 4 millióan
utaztak külföldre. Sajnos az Európát választok szinte száz százalékban a „frekventált” célpontokat (Párizs, London, Németország stb.) keresték fel.
Ennek ellenére, illetve ezzel együtt lehetőséget látnak arra, hogy aktív és intenzív
marketing munkával a kínai turisták is a térségünkbe lehet iránytani.
Megállapodtunk abban, hogy fél éven belül kínai utazási szakemberek látogatnak
Baranyába szakmai tanulmányútra, illetve megszervezik Baranya megye jövő évi
turisztikai bemutatkozását Zhejianban.
Kollár László úrral megbeszélést folytattunk a Can Yan Er asszonnyal és Yao
Sheng Hou úrral, a Zhejiangi Regionális Turisztikai Iroda vezetőivel.
A megbeszélés a Tartományi Turisztikai Hivatalban megállapodottak konkretizálása
volt. Megállapodtunk abban, hogy legkésőbb fél éven belül megszervezik a 19 utazási iroda baranyai látogatását, valamint szeptember végéig elküldik a jövő évi bemutatkozás legfontosabb paramétereit.
A delegációt fogadta a Zhejiangi Környezetvédelmi Hivatal vezetője, Xu Hong
asszony, vezető mérnöke, Chen Qian úr, és a köztisztasági egység vezetője, Xu
Giang úr.
A hivatalban elsősorban a települési szilárd hulladékok kezelése, valamint a környezetvédelmi engedélyezési és monitoring rendszer működése került szóba. Ismertették a Hivatal szervezetét, feladatait, tevékenységét, valamint külön szóltak arról,
hogy Kínában ebben a tartományban a legfejlettebb a környezetvédelem, amit külön
helyi jogszabályokban rögzítettek is. Ennek ellenére rengeteg elmaradásuk, illetve
fejleszteni valójuk van.
Javasolták, hogy magyar szakemberek konferencia keretében ismertessék a tapasztalataikat, valamint megfogalmazódott konkrét szakértők cseréje is.
A vendéglátók elmondták, hogy a különböző gazdasági tevékenységek engedélyezési folyamatában az első lépések megtörténtek, a jelentős mértékű (háziipari nagyságrendet meghaladó) termelő kapacitások engedélyezése során a kezdeti lépések
megtörténtek, a környezetvédelmi monitoring kiépítése is elkezdődött.
A környezetvédelem területén is jellemző Kínára az igen jelentős szélsőségek megléte, az egyes területeken meglévő, kezdetleges, elavult, erősen környezetszennyező
technológiák mellett mind jelentősebb részarányban megtalálhatók a ma alkalmazható legmegfelelőbb eljárások high-tech módszerei.
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A kapcsolatfelvétel következő fázisában hasznos lenne a kínai kollégákkal történő
párbeszéd, a hazánkban már használatos módszereknek, eljárásoknak a másik fél
számára történő bemutatása. E konzultáción célszerűen javasolt a környezetgazdálkodási vállalkozások illetékeseinek jelenléte is, hiszen ott derülhet fény azon potenciális együttműködési területekre, amelyek a kölcsönös előnyöket biztosító üzleteket,
gazdasági együttműködési lehetőségeket tárhatnak fel.
A teljes küldöttséget fogadta Mészáros Sándor úr, a Magyar Köztársaság kínai
nagykövete. A több mint egy órás megbeszélésen jelen volt Venekei Tamás kereskedelmi tanácsos úr is.
Nagykövet úr részletes tájékoztatót adott a Kínai Népköztársaság helyzetéről, a kínai-magyar kapcsolatok alakulásáról, amit a kereskedelmi tanácsos a gazdasági
kapcsolatok és lehetőség vonatkozásában egészített ki.
Kiemelkedőnek és mintaértékűnek tartotta a két ország közötti kapcsolaton belül a
két térség regionális kapcsolatait, s egyben felajánlotta a nagykövetség segítségét és
támogatását, valamint a közvetítést.
Jelezte, hogy szerencsés lenne, ha a közeljövőben (2005. szeptember 8-10 között)
sorra kerülő magyar miniszterelnöki látogatáshoz kapcsolódó „Magyarország bemutatkozik Kínában” rendezvény keretén belül Baranya megye külön megjelenne. Javasolta, hogy a magyarországi kulturális hetek és az üzletember találkozó, valamint a
hozzájuk kapcsolódó kiállítás lehetőségeit a programot szervező ITD Hungaryval
egyeztessük.
Pécs, 2005. augusztus 23.

Tasnádi Péter s.k.

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 392-17/2005.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2005. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről
1. A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. szeptember 6-ai ülésén megtárgyalta a hozzá
érkezett kérelmeket, és saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- „HÓVIRÁG” Alapítvány
50.000 Ft,
- SZIME Baranya Megyei Tagozata
250.000 Ft ,
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (állami gondoskodásban élő gyermekek kirándulásához)
50.000 Ft,
- Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas
80.000 Ft,
- „Szoptatásért” Magyar Egyesület
50.000 Ft,
- Komlói Bányász SK
50.000 Ft,
- a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (III. Megyei
Esélyegyenlőségi Napok konferencia megrendezéséhez) 250.000 Ft ,
- az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság karácsonyi ünnepségére
250.000 Ft.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott ülésén, a beérkezett támogatási kérelmek alapján, saját költségvetési előirányzata terhére, a következő szervezetek részére az alábbi támogatásokat állapította meg:
- Együtt a Jobb Jövőért Egyesület, Belvárdgyula,
adminisztratív kiadásokra
30.000 Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Nagynyárád, VI. Országos Kékfestő Fesztivál programjainak költségeihez
30.000 Ft,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Keszü, II. Roma Nap
megrendezéséhez
30.000 Ft,
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-

Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs,
karácsonyi program megrendezésére
30.000 Ft,
Önkormányzat, Siklósnagyfalu, felsőoktatásban résztvevő
siklósnagyfalui lakos tanulmányainak támogatására
30.000 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott
saját költségvetési előirányzata terhére a következő támogatásokat állapította meg:
- Magyarszéki Vállalkozók Egyesülete
50.000.- Ft,
- Oroszló Község Önkormányzata
50.000.- Ft,
- PTE Természettudományi Kar FEFI Menedzser szakos
Hallgatói
50.000.- Ft,
- NOÉ Bárkája Egyesület
50.000.- Ft.
A bizottság a Baranyát bemutató kínai kiadvány kiadásával kapcsolatos támogatási
kérelmet megtárgyalta, és javasolta az anyag átdolgozását. Ennek elkészülte után
soron kívüli ülésen dönt a támogatás odaítéléséről.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. szeptember 7-ei ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
2006/2007. tanévi továbbtanulási tervét.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta
- az „Együttműködési megállapodás a megyei alapfokú sportszakember-képzésről”,
- a „Tájékoztató a 2004/2005. tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről”
című előterjesztéseket.
A bizottság a Baranya Megyei Diáksport Tanács, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Fogyatékkal élők Baranya Megyei Sportszövetsége együttes
javaslata alapján, a „Települések sportjának Támogatása” címmel elkülönített 400
ezer Ft összeg felosztásáról az alábbiak szerint határozott:
- Komló Városi Diáksport Bizottság részére – sportszakmai feladataik végrehajtásához – 150 ezer Ft,
- Komló Hétdomb Egyesület részére – szakmai nap megrendezéséhez – 150 ezer
Ft,
- Vakok és Gyengénlátók Sportegyesülete (Komló) – területi, integrált sportnap
megrendezéséhez – 100 ezer Ft.
A bizottság a 2005. évi saját kerete terhére
- 25 ezer forinttal támogatta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja által, a nemzetiségi nyelvet oktató baranyai pedagógusoknak Steiermarkba szervezett szakmai útját,
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-

25 ezer forintot biztosított egy kínai nyelvű baranyai prospektus kiadásának támogatásához.
A Mecseki Motor Sport Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Pécsett, 2005.
október 2-án megrendezésre kerülő I. Területi Gyermek Motoros Ügyességi Verseny
megrendezésének támogatása érdekében, amely rendezvényt a bizottság a sportcélú tartalékként elkülönített összeg terhére korábban 30 ezer forinttal támogatott.
A bizottság forráshiány miatt elutasította a Cigány Kulturális és Közművelődési
Egyesület IV. Cigány Kulturális Napok (Pécs) rendezvény sorozat támogatására vonatkozó kérelmét.
2. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága a 2005. szeptember 5-én tartott ülésén véleményezte
a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott
közgyűlési előterjesztéseket, és azokat – az alábbiak figyelembevétele mellett – a
képviselő-testületnek változtatás nélkül elfogadásra ajánlotta.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés
határozati javaslatához módosító indítványt nyújtott be, melyben annak a következő
2. ponttal való kiegészítését kezdeményezte: „2. A Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése – pénzügyi kondícióinak keretei között – keresi a lehetőséget arra, hogy
a székelyudvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére támogatást nyújtson.”
A bizottság kialakította javaslatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2006. évi munkatervéhez.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolataira előirányzott költségvetési keret felhasználásáról szóló beszámolót.
Tarrósy István, az Európa Centrum Kht. igazgatójának szóbeli tájékoztatása, és a
jövőbeni kínai kapcsolatok hatásának elemzése után, a bizottság elfogadta „Az Európa Centrum Kht. részvétele a kínai Zhejiang tartománnyal kialakított együttműködésben” című előterjesztést és egyetértett azzal, hogy az Európa Centrum Kht. részt
vegyen a zhejiangi kapcsolatok ápolásában.
Az „Egyéb” napirendi pont keretében a bizottság meghallgatta Tarróssy István, az
Európa Centrum Kht. igazgatójának tájékoztatóját az Európai Kulturális Fővárosa
pályázat jelenlegi állásáról, az eddig megtett lépésekről és a pályázat eredményhirdetéséig még soron következő programokról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsága a 2005. szeptember 6-ai ülésén megtárgyalta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára véleményezésre ajánlott
közgyűlési előterjesztést, és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését a következők figyelembevételével.

4

„A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés tárgyalása során,
a bizottság támogatta a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság
tárgyban benyújtott módosító indítványát. Az előterjesztéssel összefüggésben – tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) gépkocsijának
balesetére – a bizottság indítványozta a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei
biztosítási helyzetének felülvizsgálatát.
A bizottsága a:
- „Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való átalakítása”, valamint
- „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításáról”
című előterjesztések esetében a kiegészítő előterjesztéseket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra.
A bizottság javaslatokat dolgozott ki a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2006. évi munkatervéhez.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi civil szervezeti pályázati alapjának felhasználásáról szóló javaslattal a bizottság egyetértett, és felkérte a közgyűlés elnökét, hogy azzal egyezően hozzon döntést a támogatás odaítéléséről.
Elfogadta a bizottság a Máltai Szeretet Szolgálat által működtetett különleges ellátást
biztosító lakásotthon működtetéséről szóló beszámolót.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottsága a 2005. szeptember 6-án megtartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés
valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket, és javasolta
azok képviselő-testület elé terjesztését.
A bizottság tárgyalta, de nem élt javaslattal a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi munkatervére vonatkozóan.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2005.
szeptember 6-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés szeptemberi ülésére készül, a feladatkörét érintő előterjesztéseket, melyeket közgyűlés elé terjesztésre javasolt.
A bizottság megtárgyalta és véleményezte a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005.
évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról” szóló előterjesztést, és azt a kiegészítő előterjesztésekkel a közgyűlésnek
tárgyalásra javasolta.
A bizottság megtárgyalta és véleményezte a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről” szóló előterjesztést. A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. évi munkatervéhez a bizottság
nem tett javaslatot
A bizottság megtárgyalta a „Tájékoztató az elnöki, bizottsági keretek terhére biztosított támogatások elszámolásáról” tárgyú előterjesztést. A bizottság megállapította,
hogy a támogatások felhasználása a határozatokban megjelölt céloknak megfelelően
történt. A bizottság felhívta a közgyűlés elnökének és bizottságok elnökeinek figyelmét a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.
25.) Kgy. rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a számadási kötelezettséget határidőre nem teljesítők részére támogatás 3 évig nem adható.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a 2005. szeptember 6-án tartott
ülésén véleményezte a feladatkörét érintő, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, melyek elfogadását javasolta a képviselő-testületnek a következők figyelembevételével.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy rendelet módosítása” című előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, amelyben a következőket kezdeményezte:
- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.000.000 Ft támogatást nyújtson a
székely-udvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére úgy, hogy a közgyűlés
600.000.- Ft- támogatást biztosítson az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére, a közgyűlés képviselői, pedig tiszteletdíjukból nettó 10.000.Ft-ot ajánljanak fel. A bizottság felkérte a Közgazdasági Irodát, a támogatási öszszeg átutalásának módjának legrövidebb és legegyszerűbb kimunkálására;
- a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, alakítsa ki álláspontját a 2005. február
17-én tett módosító indítványával kapcsolatosan, mely szerint a Carbocomp Kft.
Baranyanet Online Magazin megjelenésére előirányzott 1.200.000 Ft támogatás
helyett, a közgyűlés 600.000 Ft-tal az önkormányzat informatikai koncepciójának
kidolgozását, 600.000 Ft-tal pedig a Pécs-Normandia Lions Club által működtetett
ingyenes szülőszállást támogassa.
Amennyiben nincs lehetőség az átcsoportosításra, a bizottság kezdeményezi,
hogy a Közgazdasági Iroda keresse meg azokat a forrásokat, amelyből a javasolt
célok fedezetét biztosítani lehet.
A bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretében tájékoztatót hallgatott meg a várható olaszországi szakmai útról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2005. szeptember 7-ei ülésén megtárgyalta és a közgyűlésnek
módosítás nélkül elfogadásra javasolta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi
bizottsága számára tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, a következők
figyelembevétele mellett.
A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés
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tárgyalása során önálló indítvány nélkül, egyhangúlag támogatta a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság által benyújtott módosító
indítványnak a székelyudvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére vonatkozó indítványát. A napirend tárgyalása során a bizottság felkérte a Közgazdasági Irodát, vizsgálja meg az önkormányzati, illetve intézményi tulajdonban lévő gépjárművek egyéni,
illetve flotta casco biztosításának lehetőségét.
A bizottság indítványozta, hogy a „Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról” című elterjesztés határozati javaslata 1. pontjának, második
mondatában a „magas színvonalú” szöveg szerepeljen.
A bizottság kialakította javaslatát a közgyűlés 2006. évi munkatervére vonatkozóan.
Az Alkotótelepek Kht. működéséről Tasnádi Péter alelnök szóbeli tájékoztatót adott a
bizottságnak.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2005. évi civil szervezeti pályázati alap felhasználására vonatkozó javaslatot.
A bizottság megtárgyalta a „Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
ellátásáról, a többcélú kistérségi társulások területén ellátott feladatairól” szóló előterjesztést és döntött az egyetemi kollégiumi férőhelyekre beérkezett pályázatokról.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a 2005. szeptember 7-ére tervezett ülése határozatképtelenség miatt elmaradt,
ülését a bizottság a közgyűlés előtt tartja meg.
3. Javaslat oklevél adományozására
Pellérd község idén, 2005-ben ünnepli fennállásának 700. évfordulóját. A települést
az írott források 1305-ben említették először, amikor a faluban megyegyűlést tartottak. E jeles évforduló alkalmából a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
Pellérd Község Önkormányzat Képviselőtestülete együttes ünnepi ülést tart 2005.
szeptember 24-én Pellérden. Emlékezve a jeles elődökre, javaslom, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatban megerősítve adományozzon oklevelet Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének. Indítványomat a módosított határozati javaslat 5. pontja tartalmazza.
4. Az Alpok-Adria Munkaközösség munkacsoportjainak elnökségi feladatai
1. Jelenleg az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségéből adódó vezetői feladatok ellátása mellett, ami a Plenáris Ülés, a Vezető Tisztviselők Bizottsága és a Tájékoztatási Munkacsoport elnökségében, valamint a Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport alelnöki feladatainak ellátásában ölt testet, Baranya elnökségével működik
az ifj. Dr. Zeller Gyula vezette Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport, valamint a Pörös Béla által irányított Szociális Védelem Munkacsoport is.
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A Szociális Védelem Munkacsoport legutóbb 2003 decemberében ülésezett,
azóta nem ült össze, valamint a részvevő megyék érdektelensége miatt munkát nem
végzett.
A Munkacsoport feladatai a következők voltak: „A családok, gyermekek és
fiatalok helyzete; Az időskorúak védelmével és ellátásával foglalkozó intézmények; A
fogytékkal élők gondozása és ellátása; Munkanélküliség; A bevándorlók helyzete;
Szociálpolitika az egyesülő Európában.”
A Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport 2004 tavaszán új elnök – ifj. Dr. Zeller Gyula – vezetésével kezdte meg ismételten tevékenységét. Azóta két ülésre került sor minimális részvétellel, idén tavasszal pedig részvételi
szándék hiányában nem sikerült megtartani a munkacsoport soros ülését.
A Munkacsoport feladati a következők voltak: „Információcsere az ösztöndíjak
odaítéléséről az Alpok-Adria térségben, valamint információcsere a tudományos rendezvényekről ill. projektekről; A projekteknél kooperációs partnerek közvetítése; Az
időszakonként megjelenő A2 folyóirat kiadása, amely összekötő kapocsként szolgál a
tudományos intézmények és a gazdaság között; Előadások kutatási és fejlesztési
tevékenységekről.”
Egy-egy ülés megszervezése – mindkét munkacsoport esetében – Baranya
megyének 800.000-1.200.000 forintjába kerül.
2. 2005 első felében felmerült annak a lehetősége, hogy megyénk vegye át a
Trentino Dél-Tirol kilépése miatt vezetés nélkül maradó Kisebbségek Munkacsoport irányítását. Ezt előzetesen Weisz Péter jelentette be a munkacsoport tavaszi
ülésén, majd dr. Kékes Ferenc Baranya erre irányuló szándékát a Vezető Tisztviselők Bizottsága májusi ülésén megerősítette. A Kisebbségek Munkacsoport Baranya
által történő átvétele szükséges és hasznos lenne. Baranyában – mint soknemzetiségű megyében – a kisebbségi politikának sokéves múltra visszatekintő hagyományai vannak. Sok tekintetben Baranya megye mintát mutathat más megyéknek, tartományoknak belföldön és a határon túl is.
3. A Gazdasági és Technológiai Együttműködés, valamint a Szociális Védelem
Munkacsoport aktivizálására lehetséges, hogy más tagtartomány szívesen vállalkozna. Ezért első körben ennek felmérésére teszek javaslatot és csak második lehetőségként a munkacsoportok megszüntetésére.
A fentieken alapuló intézkedési javaslataimat a módosított határozati javaslat 6-7.
pontja tartalmazza.
4. Tájékoztató
Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló
3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2005. I. félévi
jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
2005. I. félévében a január 1-jei hátralékállomány – a rendeletben meghatározott
mértéket meghaladóan – 58,47 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
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Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az
iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 60 fő köztisztviselő részére 40.375.250,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el.
A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek átlagosan másfél havi illetménynek megfelelő öszszegű, összesen 3.472.300,- Ft-ot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négy havi
illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.
Mellékletek:
1. számú melléklet:

Az Európai Régiók Gyűlése („A”) Bizottságának
plenáris ülése, konferencia az Európai Régiók szerepéről (Dubrovnik, 2005. április 28-29.)

2. számú melléklet:

Beszámoló a Baranya megyei küldöttség látogatásáról a Kínai Népköztársaságban (2005. augusztus
9-18. Shanghai, Hangzhou, Peking)

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;
2. az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintéséről szóló
43/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 3. pontjának határidejét a közgyűlés 2005.
novemberi ülése idejére módosítja
Határidő: 2005. november 17.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
3. a) Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában meghatározott határidőket
az alábbiak szerint módosítja:
– tanulmány elkészítésére: 2005. szeptember 15.,
– koncepció elkészítésére: 2005. november 30.,
b) a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának előkészítéséről
szóló 48/2005. (IV. 28.) Kgy. határozata 4. pontját hatályon kívül helyezi;
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4. a) hozzájárul, hogy az iskola-egészségügy orvosi feladatainak ellátása 2005.
szeptember 1-től, az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön:
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari
Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvosnak,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél, Komló Város
Önkormányzatának, dr. Kálmánné dr. Balogh Nóra közalkalmazott orvos
részvételével,
– a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél dr. Mészáros Kálmán vállalkozó orvosnak.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
b) felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy – az 1. számú
melléklet szerinti – feladat-ellátási szerződést a vállalkozó orvosokkal, valamint Komló Város Önkormányzatával kösse meg, és azt a finanszírozási
szerződés megkötése céljából a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének küldje meg.
Határidő: 2005. szeptember 25.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
5. Pellérd község fennállásának 700. évfordulója alkalmából, az 1305-ben
Pellérden tartott megyegyűlésre és a jeles elődökre emlékezve, oklevelet
adományoz a Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a település fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért, a kistérség szervezésében kifejtett tevékenységéért, a megye és a község kapcsolatának ápolásáért.
Határidő: 2005. szeptember 24.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
6. egyetért az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai
Együttműködés Munkacsoport, valamint a Szociális Védelem Munkacsoport elnöksége más tagtartományoknak való felajánlásával. A közgyűlés
felkéri Lászlóné dr. Kovács Ilonát, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető
Tisztviselők Bizottságának elnökét, hogy a Vezető Tisztviselők Bizottságának soron következő ülésén ajánlja fel a munkacsoportok elnökségét
más tagtartományoknak, illetve – amennyiben az elnökségeket 2006 májusáig más nem kívánja átvenni – kezdeményezze a munkacsoportok megszüntetését.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

10

7. egyetért az Alpok-Adria Munkaközösség Kisebbségek Munkacsoport elnökségének átvételével. A Kisebbségek Munkacsoportból Dr. Cseresnyés
Ferencet visszahívja és a munkacsoportba Tasnádi Péter alelnököt delegálja, aki ellátja egyben az átvételre kerülő munkacsoport elnöki tisztségét
is.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. szeptember 8.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

1. számú melléklet
Az Európai Régiók Gyűlése
(„A”) Bizottságának
plenáris ülése, konferencia az Európai Régiók szerepéről
Dubrovnik 2005. április 28-29.
Az „A” bizottság plenáris összejövetele keretében az első napon két munkacsoport
ülésezett, majd konferencia keretében tárgyalta a régiók jövőbeni szerepét, 2010-es
kitekintéssel. A helyszín kiválasztásában – a hozzászólásokból, programból könnyen
kideríthetően, - szerepet játszott a Horvátország csatlakozási szándékának támogatása, de a dubrovniki régió vezetőinek előre tekintése a Horvátországi önkormányzati
választások felé (május közepe).
A munkacsoport üléseken (Észak-Dél; Regionális Partnerség) a megközelítések és
felvetések gazdagsága mellett különös figyelmet kapott a még nem EU-tag régiók
csatlakozási felkészítése, a régiók együttműködésének jogi eszközei EU-n belüli régiók, EU-n belüli és EU-n kívüli régiók között, valamint a felkészülés a „karaván”
szemináriumra (Hedmark, NORVÉGIA) melynek témája a regionális demokrácia
Skandináviában.
A régiók jövőbeni európai szerepével foglalkozó konferencia főleg a változó (globalizálódó) világ kihívásaira adható válaszokat kutatta. A megközelítések alapvetően és
egyértelműen egy decentralizáló, a szubszidiaritásra építő, de a regionális kompetenciákat növelő, szövetségkereső- és építő, versenyképességet fokozó aktivitást
javasoltak, illetve írtak le különböző példákkal illusztrálva a jó gyakorlatot. Mindez új
partnerséget kíván meg a központi és helyi, szövetségi és tartományi, valamint a
nemzeti és uniós (internacionális) szintek között. A régiók szerepét próbálták sokan
leírni az EU bővítési folyamatában – Horvátország példáján. Ebben az összefüggésben sok szó esett az EU alkotmányok alapszerződéséről. Egyetértés volt abban,
hogy sok új lehetőséget kínálhat a régiók EU-politikákat befolyásolni kívánó lobbytevékenységének, amit az új jogi és politikai keretek miatt egyébként is újra kell gondolni. Végül a régiók szerepével foglalkozott (skandináv, brit példákon keresztül) az
úgynevezett Lisszaboni stratégiában, azaz, hogy tud(hat) a régió részt venni a tudásalapú, dinamikus és versenyképes Európa építésében. Itt nagy lehetőséget látott
a konferencia a PPP kreatív egyre szélesedő területeken történő alkalmazásának.
Ezt az elfogadott dokumentum is rögzíti.
Külön említést érdemel, hogy az ülésen a regionális szolidaritás szép megnyilvánulásaként elfogadtuk egy, a Vajdaság autonómiáját támogató nyilatkozatot is.

2005. május 6.
Kocsi László s.k.
Melléklet: 1 oldal
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Európai Perspektíva: 2010
Az Európai Régiók Közgyűlése megkezdte a régiók szerepéről szóló „fehér könyv”
kidolgozását a Dubrovnikban megtartott konferencia keretében. Amennyiben a tárgyalások az EU és a horvát kormány között a Nemzetközi Büntető Bírósággal kapcsolatos együttműködésről megszületik, akkor a régiókra vár a legfontosabb szerep
az ország EU-s csatlakozásának előkészítésében. Természetesek ERK támogatni
fogja a horvát régiókat abban, hogy e kihívásnak meg tudjanak felelni.
Az Európai Régiók új helyzet előtt állnak. Ezt fogalmazták meg a legutóbbi dubrovniki
találkozón a régiók képviselői:
„Az EU kibővítése és a globalizáció új lehetőségeket és új kihívásokat jelentenek az
Európai Régiók számára. Az alkotmányos szerződés ratifikálási folyamata és a liszszaboni stratégia megkövetelik a régiók fokozottabb részt vételét az európai kormányzásban, az elkövetkező években.”
„A versenyképesség és az európai vállalkozások csak akkor javulhatnak, ha azok az
európai régiókban, városokban és községekben meglévő lehetőségekre építenek.”
„A lisszaboni agenda-ban lefektetett nagyra törő célok teljesítéséhez elkerülhetetlen,
hogy az EU decentralizáltabb perspektívákat dolgozzon ki valamennyi európai politika terén, és hogy a régiók felvállalják e felelősségüket ebben a folyamatban. Az
Agenda megvalósítása nem lehetséges csak a regionális versenyképesség javítása
és a PPP (Magán és a közszféra partnerség) fejlesztése révén.
A konferencia során vitát folytattak az Európai Alkotmányos Szerződés hatásáról, a
régiók szerepéről az európai kormányzás terén, a régiók részvételéről az európai
politikák kialakításában és arról, hogy hogyan közelíthető Európa polgáraihoz.

2. számú melléklet
Beszámoló a Baranya megyei küldöttség látogatásáról
a Kínai Népköztársaságban
A látogatás időpontja:
A látogatás helyszínei:

2005. augusztus 9-18.
Shanghai, Hangzhou, Peking

A küldöttség tagjai:

Tasnádi Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke,
Páva Zoltán, országgyűlési képviselő, Komló város polgármestere,
Dr. Páva Zsolt, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tanácsnoka

Az üzletember delegáció tagjai:
Nagy Gábor,
Kollár László,
Vida János,
Ifj. Feigli Ferenc,
Szűcs István

klima-technikus, idegenforgalmi szakember
idegenforgalmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember
hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szakember

A delegációt fogadta Zhejiang Tartomány gazdasági ügyekkel foglalkozó alkormányzója, Zhong úr. A megbeszélésen jelen volt Ruan külügyi főigazgató úr és Xia
helyettes gazdasági irodavezető úr.
Az alkormányzó kiemelte, hogy Zhejiang tartomány és Baranya megye között a kapcsolatok kiegyensúlyozottan és dinamikusan fejlődnek, amelyhez nagy lendületet
adott az elmúlt évben a kormányzó baranyai látogatása.
Elmondta, hogy a mostani küldöttség által tanulmányozott kérdéseket különösen
fontosnak tartja. A látogatás során megfogalmazott és elhatározott projekteket és
együttműködési megállapodásokat a zhejiangi kormányzat kiemelten kezeli, támogatja, és segíteni fogja a megvalósulást.
Fontosnak tartotta, hogy az idegenforgalmi együttműködésben magyar turisták érkezzenek Zhejiang tartományba, illetve minél több kínai turista érkezzen a jövőben
Baranyába.
Elmondta azt is, hogy bár a tartományuk – országosan egyedülállóan viszonylag sokat fordít a területre – mégis hatalmas teendőik vannak a környezetvédelem és korszerű környezetgazdálkodás területén. Reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben
magyar szakemberek konferenciák, vagy szakmai tapasztalatcsere keretében segítséget nyújtanak ebben.
Végül megjegyezte, hogy a fentiek mellett a legfontosabbnak a gazdasági kapcsolatok erősítését, bővítését tartja, amelyre vonatkozóan a két térség szakembereinek,
illetve vállalkozásainak az eddiginél nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk.
Javasoltam, hogy e kérdés bővebb megvitatására, a szakemberek által szakmai és
tartalmi előkészítés után – alkormányzó baranyai látogatása alkalmával kerüljön sor.
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Küldöttségünket fogadta a „China Travel Service Zhejiang” vezetője, Zhao Hong
úr, valamint a külföldi kiutaztatással foglalkozó egység vezetője, Li Jing.
A vendéglátók tájékoztattak bennünket, hogy Zhejiang Tartomány – mint az egyik
leggyorsabban fejlődő régió az országban – kiemelkedik a turisztikai vendégfogadás
területén. Évente jelentős összegeket fordítanak a turisztikai fejlesztésekre, beruházásokra, amely a terület kulturált állapotában és az átlag feletti feltételrendszerben
meg is látszik.
Ugyanilyen jelentős a kiutaztatás. Az elmúlt évben a tartományból mintegy 4 millióan
utaztak külföldre. Sajnos az Európát választok szinte száz százalékban a „frekventált” célpontokat (Párizs, London, Németország stb.) keresték fel.
Ennek ellenére, illetve ezzel együtt lehetőséget látnak arra, hogy aktív és intenzív
marketing munkával a kínai turisták is a térségünkbe lehet iránytani.
Megállapodtunk abban, hogy fél éven belül kínai utazási szakemberek látogatnak
Baranyába szakmai tanulmányútra, illetve megszervezik Baranya megye jövő évi
turisztikai bemutatkozását Zhejianban.
Kollár László úrral megbeszélést folytattunk a Can Yan Er asszonnyal és Yao
Sheng Hou úrral, a Zhejiangi Regionális Turisztikai Iroda vezetőivel.
A megbeszélés a Tartományi Turisztikai Hivatalban megállapodottak konkretizálása
volt. Megállapodtunk abban, hogy legkésőbb fél éven belül megszervezik a 19 utazási iroda baranyai látogatását, valamint szeptember végéig elküldik a jövő évi bemutatkozás legfontosabb paramétereit.
A delegációt fogadta a Zhejiangi Környezetvédelmi Hivatal vezetője, Xu Hong
asszony, vezető mérnöke, Chen Qian úr, és a köztisztasági egység vezetője, Xu
Giang úr.
A hivatalban elsősorban a települési szilárd hulladékok kezelése, valamint a környezetvédelmi engedélyezési és monitoring rendszer működése került szóba. Ismertették a Hivatal szervezetét, feladatait, tevékenységét, valamint külön szóltak arról,
hogy Kínában ebben a tartományban a legfejlettebb a környezetvédelem, amit külön
helyi jogszabályokban rögzítettek is. Ennek ellenére rengeteg elmaradásuk, illetve
fejleszteni valójuk van.
Javasolták, hogy magyar szakemberek konferencia keretében ismertessék a tapasztalataikat, valamint megfogalmazódott konkrét szakértők cseréje is.
A vendéglátók elmondták, hogy a különböző gazdasági tevékenységek engedélyezési folyamatában az első lépések megtörténtek, a jelentős mértékű (háziipari nagyságrendet meghaladó) termelő kapacitások engedélyezése során a kezdeti lépések
megtörténtek, a környezetvédelmi monitoring kiépítése is elkezdődött.
A környezetvédelem területén is jellemző Kínára az igen jelentős szélsőségek megléte, az egyes területeken meglévő, kezdetleges, elavult, erősen környezetszennyező
technológiák mellett mind jelentősebb részarányban megtalálhatók a ma alkalmazható legmegfelelőbb eljárások high-tech módszerei.
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A kapcsolatfelvétel következő fázisában hasznos lenne a kínai kollégákkal történő
párbeszéd, a hazánkban már használatos módszereknek, eljárásoknak a másik fél
számára történő bemutatása. E konzultáción célszerűen javasolt a környezetgazdálkodási vállalkozások illetékeseinek jelenléte is, hiszen ott derülhet fény azon potenciális együttműködési területekre, amelyek a kölcsönös előnyöket biztosító üzleteket,
gazdasági együttműködési lehetőségeket tárhatnak fel.
A teljes küldöttséget fogadta Mészáros Sándor úr, a Magyar Köztársaság kínai
nagykövete. A több mint egy órás megbeszélésen jelen volt Venekei Tamás kereskedelmi tanácsos úr is.
Nagykövet úr részletes tájékoztatót adott a Kínai Népköztársaság helyzetéről, a kínai-magyar kapcsolatok alakulásáról, amit a kereskedelmi tanácsos a gazdasági
kapcsolatok és lehetőség vonatkozásában egészített ki.
Kiemelkedőnek és mintaértékűnek tartotta a két ország közötti kapcsolaton belül a
két térség regionális kapcsolatait, s egyben felajánlotta a nagykövetség segítségét és
támogatását, valamint a közvetítést.
Jelezte, hogy szerencsés lenne, ha a közeljövőben (2005. szeptember 8-10 között)
sorra kerülő magyar miniszterelnöki látogatáshoz kapcsolódó „Magyarország bemutatkozik Kínában” rendezvény keretén belül Baranya megye külön megjelenne. Javasolta, hogy a magyarországi kulturális hetek és az üzletember találkozó, valamint a
hozzájuk kapcsolódó kiállítás lehetőségeit a programot szervező ITD Hungaryval
egyeztessük.
Pécs, 2005. augusztus 23.

Tasnádi Péter s.k.

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

 7621 Pécs, József u. 19. 7601 Pf. 241.
ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

Üsz.: 6/510-

/2005.

4. számú melléklet

Üi. Rónaki Antalné

Tárgy: tájékoztatás

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök Úr részére

Tisztelt Kékes Úr!
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ELO-197/2005. sz. irányelvében foglaltak alapján 2005.
június 13-augusztus 19. közötti időszakban a vendéglátóhelyek általános fogyasztóvédelmi
vizsgálatát végeztük, a turisztikailag frekventált településeken, valamint a megye városaiban.
Az ellenőrzéseket a következő településeken végeztük: Pécs, Bóly, Harkány, Komló, Mohács, Pécsvárad, Sásd, Siklós, Szentlőrinc, Szigetvár, városokban, valamint, Abaliget,
Kozármisleny, Magyarhertelend, Magyarszék, Orfű településen. Ellenőrzéseket végeztünk a
főközlekedési utak melletti vendéglátó helyeken is.
Két alkalommal koncentrált ellenőrzést végeztünk Bács-Kiskun megye, Tolna megye és Somogy megye Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeinek munkatársaival. Közös ellenőrzéseket
végeztünk továbbá a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal is. Munkánkat segítette és
részt vettek az ellenőrzésekben az OFE Baranya Megyei Szervezetének önkéntesei is.
A vizsgálat során ellenőriztük az általános fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások betartását,
valamint az élelmiszer biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
A vizsgálat során 275 vendéglátó egység ellenőrzését végeztük el.
Üzletkör
Jelzőszáma
211.
213.
214.
215-216.

Megnevezése
Melegkonyhás vendéglátó
Bár, borozó, italbolt,
kocsma
Egyéb nem melegkonyhás vendéglátó
Zenés szórakozóhely, diszkó

Mindösszesen

Ellenőrzött
egységek száma

Kifogásolt
egységek száma

Kifogásolási
arány %

103

93

95,0

85

69

81,0

86

73

85,0

1

0

0

275

235

85,0
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A vizsgált vendéglátóhelyek 15 %-a felelt meg mindenben az előírt kötelezettségeknek. A
kifogásolási arány a legmagasabb a melegkonyhás vendéglátó helyeken volt. Megközelítőleg azonos volt a kifogásolás bár, borozó, italbolt, kocsma és az egyéb nem melegkonyhás vendéglátó helyeken. Az összesített kifogásolási arány 2 %-kal alacsonyabb volt
az előző évinél. Az egyes hiányosságok súlya között nagy az eltérés, ezért ez a százalékos
arány nem lehet mérvadó a vendéglátás megítélésénél. Ugyanúgy hiányosságnak számít,
ha kisebb tájékoztatási kötelezettségnek nem tesz eleget az üzemeltető /Pl. hiányos a panaszfórumokról szól tájékoztató tábla, vagy nem került feltüntetésre az egység kategóriája/,
vagy több tájékoztatási és élelmiszerbiztonsági előírást megszegtek.
A hiányosságok, jogsértések közül a legmagasabb arányt a szeszes italok, gyümölcs levek
nem megfelelő megnevezése jelentette. Ugyancsak az ártájékoztatással kapcsolatos hiányosság, hogy a bejáraton kívüli ártájékoztatási kötelezettnek az ellenőrzött üzletek 24 %-a
nem tett eleget és további 5 %-nál az üzleten belüli ártájékoztatásnál is hiányosságot állapítottunk meg. Szintén az ártájékoztatással kapcsolatos hiányosság a kiszolgálási mennyiségek feltüntetésének hiánya, melynek az üzletek 7 %-a nem tett eleget.
Összességében az ártájékoztatási kötelezettségnek az üzletek 75 %-ában hiányosan tett
eleget.
Ezen hiányosságokat követi a hiteles űrmércéknek a hiánya. Az üzletek 30 %-ában nem
rendelkeztek hiteles űrmércével.
Magas a kifogásolási aránya a panaszfórumokról szóló tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában is. Az üzletek 33 %-a hiányosan, vagy egyáltalán nem tett eleget ezen kötelezettségének.
Az előző évhez hasonlóan magas a gyártmánylapokkal kapcsolatos hiányosság is. Az ellenőrzött vendéglátók 55 %-a nem, vagy hiányosan tett eleget a gyártmánylappal kapcsolatos
kötelezettségének.
Lejár minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idejű élelmiszert, ételnyersanyagot
forgalombahozni, felhasználni tilos. 229 vendéglátóhelyen ellenőriztük a fenti előírás betartását és 34 esetben tároltak olyan élelmiszert, melynek minőség-megőrzési ideje már lejárt. Ez
az ellenőrzött egységek 15 %-át jelentette. E területen pozitív javulás nem tapasztalható.
A HACCP ellenőrzésének legfőbb célja a rendszer és tartalmi elemei meglétének és működésének ellenőrzése volt.
Az ellenőrzött egységek közül 26 helyen még nem került kiépítésre a rendszer. Azon egységekben, ahol kiépítették a rendszert, rendelkeznek HACCP kézikönyvvel /249/, ennek ellenére nem működtetik a rendszert 18 vendéglátóhelyen tapasztaltuk. Összességének az ellenőrzött egységek 17 %-ában a minőségbiztosítási rendszer nem működik.
A kifogásolt egységeknél jellemző volt a több tényállás alapján megállapított jogsértés. Ezt
támasztja alá a kiszabott bírságok összege is.
Az ellenőrzés során megállapított hiányosságok, jogsértések miatt szabálysértési eljárás
keretében 11 fővel szemben alkalmaztunk felelősségre vonást. A kiszabott bírság összege
240.000 Ft.
Végrehajtási bírságot 5 esetben, 210.000 Ft összegben szabtunk ki.
Fogyasztóvédelmi bírságot 136 esetben szabtunk ki, melynek összege 9.230.000 Ft.
Minőségvédelmi bírság kiszabására 67 esetben került sor, melynek összege 4.700.000
Ft.
A kiszabott összes bírság össszege 14.480.000 Ft.
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A hiányosságok pótlására 221 kötelezésre szóló államigazgatási határozatot adtunk ki.
Értékesítést 34 esetben tiltottunk meg, 86.074 Ft értékben.
Kérem tájékoztatásunk tudomásulvételét.

Pécs, 2005. szeptember 12.

Üdvözlettel:
/Dr. Bodnár József/
igazgató
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Dr. Szandtner Gábort testületünk 117/2002. (XI.22.) Kgy határozatával a Baranya
Megyei Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottságának külső tagjává
választotta.
A szakértő úr - megváltozott családi körülményeire tekintettel – ezen megbízatásáról
2005. június 30-i hatállyal lemondott, ezért a Bizottság szakszerű működésének
fenntartása érdekében új külső tag megbízása vált szükségessé.
Az előzetes szakmai és politikai egyeztetések eredményeként a megüresedett helyre
Szalai Ottó úr megválasztását indítványozom.
Ifj. Szalai Ottó 1978-ban született. Jelenleg családjával Siklóson él és a bajai Eötvös
József Főiskola diploma előtt álló hallgatója.
A jelölt önéletrajza az előterjesztés melléklete.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bizottságok tagjainak megválasztásáról
szóló 117/2002.(XI.22.) Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a Költségvetési és
Gazdasági Bizottság külső tagjának – a megbízatásról lemondott dr. Szandtner Gábor
helyére – Szalai Ottót választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. augusztus 17.
Dr. Kékes Ferenc

Önéletrajz

Szalai Ottó vagyok, 1978. szeptember 9-én születtem Siklóson. Jelenleg is Siklóson
élek szüleimmel és testvéremmel.
A Siklósi Hajdú Imre Utcai Általános Iskola elvégzése után Pécsett, a Zrínyi Miklós
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában szereztem érettségi
bizonyítványt 1997-ben.
Katonai szolgálat után a szakmámban dolgoztam Siklóson két vendéglátóipari
egységben, Varga Zoltánnál és Hamburger Istvánnál, az utóbbinál üzletvezetőként
tevékenykedtem.
2001-től a bajai Eötvös József Főiskola hallgatója voltam, egészen ez év június 8-ig,
amikor is sikeres államvizsgát tettem. Diplomámat azonban csak egy középfokú c.
típusú nyelvvizsga után kapok, jelenleg ennek megszerzéséért küzdök.
Társalgási szinten beszélek angolul, ezt a jövőben folyamatosan fejleszteni
szeretném, számítógép ismereteim úgy érzem megfelelnek a mai kor
követelményeinek.
2000 óta vagyok tagja a Fidesznek, aktívan a Fidesz szövetséggé alakulása óta
veszek részt a helyi közéletben, és próbálom segíteni Kékkői Zoltán országgyűlési
képviselő munkáját.
Gyerekkorom óta érdekel a történelem és a politika, jövőre szeretnék a pécsi
egyetemen valamelyikből másoddiplomát szerezni.
Legfontosabb számomra a család, mely nélkül nehezen tudnám elképzelni az
életemet. Vannak elveim és olyan értékek, melyek mentén élek, és a magam
eszközeivel „harcolok” érte nap, mint nap. A tisztesség, az egyenes beszéd, a család
és hazám szeretete, a hitem, a rend mely értékek a legfontosabbak számomra.
A közéletben való részvétellel, hazámnak és városomnak fejlődése, élhetőbb,
tisztább viszonyok, az emberekért való tenni akarás a legfontosabb célom, és a
jövőben is ezt kívánom szolgálni.
Mottómat Arany Jánostól vettem: „... ember lenni mindig minden körülményben”
Siklós, 2005. július 5.

Ifj. Szalai Ottó
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 53/2003. (IV. 17.) Kgy határozatával
elfogadott 2003-2006 évi középtávú munkaprogramjában kiemelt stratégiai irányként
határozta meg az intézményi struktúra racionalizálását, az átalakítást – a
költségtakarékosságra törekvés kívánalma mellett –, az akkreditációs előírásokkal
összhangban álló színvonalemelést. Alapvető feladatként jelölte meg többek között a
pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítását, valamint a feladatellátás színvonalának
javítása érdekében külső források bevonását a rendszerbe. Az egészségügyi ágazat
legfontosabb feladataként határozta meg a párhuzamos ellátások megszüntetését és a
hiányzó ellátások létrehozását, az optimális struktúra kialakítását, továbbá az
egészségügyi és szociális ágazat határterületei kapcsolódási pontjainak vizsgálatát.
A fenntartható fejlődés és finanszírozhatóság, mint alapelvek érvényesülése érdekében
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindig kiemelten kezelte legnagyobb
intézményét a Baranya Megyei Kórházat, amelynek 2005. évi OEP finanszírozása 5
milliárd forint, dolgozói átlaglétszáma 1100 fő, és ahol 1995. óta folyamatos telephelyi
rekonstrukció – jelenleg is 606 millió forint összértékű, címzett támogatással
megvalósuló beruházás – folyik.
A Kórház likviditási helyzetével a Közgyűlés 2004. áprilisában foglalkozott. A lejárt
határidejű határozatokról szóló előterjesztés mellékletében a közgyűlés tájékoztatást
kapott a kórház főigazgatója által a tartozásállomány csökkentése céljából tervezett
intézkedésekről, és 45/2005. (IV. 28) Kgy határozatának 9. pontjában jóváhagyta a
tervezett struktúra-módosításokat. Az intézkedési tervben leírt bevételnövelő és
költségcsökkentő szakmai intézkedések ellenére a pénzügyi helyzet hosszabb távon
nem mutat olyan javulást, amely szükségtelenné tenné a további fenntartói intézkedést.
A kórház augusztusban aktualizált likviditási terve – amely tartalmazza a 2005.
szeptember 1-étől kötelezően végrehajtandó közalkalmazotti illetményemelést, valamint
a fenntartó felé még fennálló 86.667 ezer forint kötelezettséget – azt mutatja, hogy a 30
napon túli tartozásállomány szeptembertől kezdve folyamatosan meghaladja a 100
millió forintot. Ezért támogatandó minden olyan javaslat, amely esélyt ad a likviditási
problémák végleges megoldására, és emellett lehetővé teszi az ellátási színvonal
javítását is. Kérésemre a Kórház vezetése összeállított egy lehetséges megoldási
javaslatot a működtetés átalakítására, kiegészítve azt az ellátáshoz szükséges
feltételrendszer (épületek) racionalizálását és külső forrás bevonásával történő javítását
célzó javaslatokkal.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Kórház
működtetést érintő komplex szakmai anyagról alakítsa ki álláspontját.
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Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház tervezett
átalakításáról szóló tájékoztatót elfogadja és felkéri Horváth Zoltánt, a Baranya
Megyei Kórház főigazgatóját, hogy gondoskodjék:
a.) a Pécs 24021 hrsz-u, Ángyán J. u. 2. szám alatti ingatlan és ingóságok
Adásvételi szerződés-tervezete, és a Geriátriai Centrumra vonatkozó feladatellátási szerződés-tervezet,
b.) a Dischka Gy. u. 5. számú ingatlan rekonstrukciójának részletes szakmai
tartalma, forrásigénye és a megvalósítás üteme – figyelemmel az Országos
Vérellátó Szolgálat kiköltözésének várható időpontjára,
c.) a Kórház geriátriai ellátáson kívüli – az Alapító okiratban és Működési
engedélyben nevesített – valamennyi tevékenységre vonatkozó, feladat-ellátási
szerződés-tervezet,
d.) a c.) pontban meghatározott feladatátadás kapcsán használatba adott
valamennyi ingatlan, gép, berendezés, felszerelés és jármű bérletére (használatára)
vonatkozó szerződés-tervezet,
e.) a közüzemi díjak átvállalására, valamint a működtetéssel összefüggő
szolgáltatások (élelmezés, takarítás, karbantartás, porta, stb.) ellátására vonatkozó
megállapodás tervezet,
f.) a feladatellátás(ok) átadásához, mint szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szabályozásának megfelelő ajánlati
felhívás és dokumentáció,
g.) a humánpolitikai intézkedési terv és annak várható költségkihatása, munkaköri
csoportonként munkaszerződés-tervezetek,
h.) a mellékletben nevesített rekonstrukciók, felújítások költségigényének
kimunkálása, azok pénzügyi forrása,
i.) az új működtetési forma hatása a likviditási helyzetre kimunkálásának
elkészítéséről.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
Határidő: 2005. november 15.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Kékes Ferencet,
a közgyűlés elnökét arra, hogy a feladatellátási forma átalakításához szükséges
előzetes egyeztetéseket folytassa le.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. november 15.
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét hogy az 1. pontban nevesített dokumentumok alapján a kórházi
feladatellátás átalakítására vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. december havi közgyűlés

Pécs. 2005. augusztus 18.

Dr. Kékes Ferenc

Melléklet
a Baranya Megyei Kórház működéséről

TERVEZÉS – JÖVŐNK MEGALAPOZÁSA:
A magyar egészségügyi ellátó rendszer 15 éve lényegében változatlan, globális megoldásért
kiáltó állapota többek között arra is rávilágít, hogy az alkalmazott tervezés nem alkalmas
problémáink kezelésére.
Mind az egymást váltó kormányok, mind a költségvetési intézmények, de a vállalati szektor is
a legtöbb esetben rosszul allokálja erőforrásait, már a stratégiai tervezés során. Túl sok
energiát fordítanak az információ elemzésre, így kevés marad a stratégia kidolgozására és
bevezetésére. Következésképpen nem születnek igazán hatékony stratégiák és végrehajtásuk
sem lehet megfelelő. Becslések szerint az utóbbi húsz évben kidolgozott stratégiai tervek 95
%-át nem teljesítették tökéletesen.
A stratégiák ritmusa rendszerint egy alvó és egy fejlesztési szakaszból tevődik össze. A
kórházak nagy része érdemben nem foglalkozik stratégiai kérdésekkel. Időszakos
átvilágításaik eredményeként valamely régi stratégiájukat módosítják, többnyire az „alvó”
szakaszban időznek.
Ezt felismerve, a kórház küldetése, jövője irányvonalainak megtervezését meghatározó,
halaszthatatlan feladatunknak tekintjük.
A szervezet stratégiai sikertényezői általában azon tevékenységei, melyek hosszú távon
átlagon felüli anyagi és nem anyagi nyereséget jelentenek tagjai, tulajdonosa(i) és
partnerei számára.
HELYZETELEMZÉS:
1./ a./ A teljesítmény-finanszírozás mérföldkövei, hatásuk a likviditásra:
Az egészségügyi intézmények teljesítmény alapon történő finanszírozása – kisebb-nagyobb
változtatásokkal – több, mint 10 éve működik.
Likviditási nehézségeink 1995-ben kezdődtek, amikor bevezették az ún. országos árakat.
Ezek nem fix összeget jelentettek, hanem „lebegtették” minden hónapban a teljesítmények
függvényében – annak érdekében, hogy a meghatározott havi finanszírozási összeget a
finanszírozó országos szinten ne lépje túl.
Ezt az elszámolási módot követte pár év múlva a fix teljesítmény díjak alkalmazása úgy,
hogy év közben a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keretből bizonyos százalékot
visszatartottak a teljesítmények változása miatt. Amennyiben ezen összegek nem kerültek
felhasználásra (a teljesítmény-növekedés nem érte el a tervezettet), a maradványt
teljesítmény-arányosan, év végén az intézmények között szétosztották.
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A következő lépés az ún. nettó finanszírozás volt, lényege, hogy a bérjáruléknak megfelelő
finanszírozást az intézmény nem kapta meg. A finanszírozásban érdemi változást nem
okozott, azonban likviditási problémákat igen.
A kórház a tárgyévet megelőző év decemberében egy havi finanszírozásnak megfelelő
gazdálkodási előleghez jutott, amit a tárgyév folyamán 12 havi részletben vissza kellett
fizetnie. A tárgyhavi finanszírozást nem a hónap első, hanem 20. napja után utalták. Az év
második felében a tárgyhavi nettó bér kifizetésére a tárgyhónapot megelőző havi
finanszírozásból tartalékot kellett képezni, ami év közben jelentős likviditási zavart váltott ki.
2002 szeptemberében központi forrásból került sor az időszak legjelentősebb bérfejlesztésére.
Fedezetét minden hónapban fix összegben folyósították az intézmények számára.
A teljesítmény-finanszírozási rendszer fennállása óta a legnagyobb változáson 2004. január
1. után ment át:
- A jelentett teljesítmények növekedésének korlátozására bevezették az ún.
volumenkorlátot. Ez az adott intézmény 2003 január-szeptember havi teljesítményének 98
%-a volt, 100 %-os díjon térítve – túllépése esetén a finanszírozás degresszív. A
volumenkorlát 5 %-os meghaladásakor – addig a térítés 60 %-a jár – jelentős bevételkiesés a
következménye.
- Szintén a finanszírozott teljesítmények csökkentése érdekében, a teljesítmények
elszámolásában ún. visszanormálást hajtottak végre: ugyanazon feladat elvégzésekor
kevesebb teljesítményegység számolható el, ennek hatására a bevétel csökken.
- A következő elem a 2002. évi központi bérintézkedés fedezetére fix összegben
biztosított támogatás beépítése a normatív finanszírozásba. A teljesítmény függvényévé vált,
hogy az intézmény „megtermeli”-e vagy sem.
- Végül, de nem utolsósorban komoly változást okozott az uniós jogharmonizáció: az
Áfa mértékének módosítása, az energiaadó és a környezetterhelési díj bevezetése.
Kedvezőtlen hatásuk ellentételezését volt hivatott szolgálni az alapdíjemelés. Nagysága az
utolsó pillanatig vitatott volt és csak a finanszírozással (a januári teljesítmények
finanszírozása áprilisban történik) egy időben tették közzé.
A fent taglalt első három változás közül egyik sem az egészségügyi intézmények
finanszírozásának javítását célozta.
A negyedik elemből adódó költségnövekedés (az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes
tevékenység, Áfa nem igényelhető vissza) kompenzálása is csak részleges, mivel az alapdíjak
emelése messze elmaradt az indokolttól.
b./ Alkalmazkodási kényszer, a struktúraváltás hajtóereje:
Intézményünk a szinte folyamatosan, tervezhetetlenül változó külső működési környezethez
az elmúlt időszakban mindvégig alkalmazkodni próbált. Önerőből és a fenntartó
támogatásával a Dél-Dunántúli Régió egészségügyének talán legjelentősebb struktúramódosításait, profilváltásait hajtotta végre. A likviditási helyzet javítása érdekében 300 ágy
került leépítésre és két nagy telephely bezárásra.
Ezzel párhuzamosan, 9 éve, tudatosan tervezve végezzük a kórház komplex
rekonstrukcióját.
Címzett támogatásból a Központi Telephely két épületét újítottuk fel úgy, hogy az egyik
funkciója alapjaiban megváltozott: a „C” épületben a járóbeteg ellátás mellett műtő- és
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központi intenzív blokkot alakítottunk ki. Ezen kívül egy új, összekötő épülettömb is felépült,
szintén centralizált tevékenységekkel.
A meghozott intézkedéseket és a strukturális átalakításokat sikeresnek tartjuk, hiszen a 2003.
évre likviditásunk javult, adósságállományunk gyakorlatilag megszűnt. A 2004. év végére 120
millió forintos pozitívumot, gazdasági helyzetünk stabilizálódását prognosztizáltuk – nem
láthattuk előre a 2004. év finanszírozási megszorításait.
2./ A 2004. évi finanszírozás-változás hatása, rövid távú prognózis:
A volumenkorlát hatása – a három hónappal csúsztatott finanszírozás miatt – 2004 április
hónaptól volt csak érezhető. Tapasztalatok híján a havi, szezonálisan ingadozó volumenkorlát
meghatározása nehéz feladatot jelentett. Nem lehetett teljes egészében az előző évi
teljesítményekből kiindulni, miután a teljesítmények is átnormálásra kerültek – a
jogszabályban megfogalmazottak technikai kivitelezése a tervezés időpontjában még nem volt
ismert. Ennek ellenére a havi várható teljesítmények becslése megfelelően történt. Jelentős
volumenkorlát-túllépés és degresszív finanszírozás csak augusztus-szeptember hónapban
következett be, a rendelkezésre álló alacsony volumen miatt. Tekintettel erre, az addig jól
prosperáló intézmény teljesítményét vissza kellett fognunk.
2004 októberétől 2005 szeptemberéig már a következő, 2005. évi volumenkorlát érvényes. A
teljesítmény növelhető lett volna, 2005 márciusától sikerült olyan mértékben, hogy a havi
volumenkorlátot ki tudjuk használni. (A fel nem használt volumen adott finanszírozási évben,
a későbbi hónapokban kimeríthető, amennyiben a lekötött kapacitás illetve a betegforgalom
lehetővé teszi.) A fentiek 2005 első öt hónapjában a likviditási problémákat súlyosbították.
A jelentős (kisebb korrekciók állandóan vannak a rendszerben) teljesítmény-átnormálás
érzékenyen érintette valamennyi szakterületünket. A legnagyobb veszteség éppen a
legsúlyosabb, egyben legköltségesebb betegeket ellátó szubintenzív területeken következett
be. A korábbival megegyező betegforgalom, nehezebb betegösszetétel mellett a bevétel
csökkent, költségeinket pedig nem tudjuk tovább mérsékelni.
A 2003. évben például aktív fekvőbeteg ellátásunk bevétele (fix bértámogatással együtt)
2.658.069,2 eFt, 2004-ben 2.481.410,6 eFt volt. 2004-ben 254 beteggel láttunk el
kevesebbet, mint 2003-ban – a volumenkorlát miatt nem is láthattunk volna el többet, így is
degressziós finanszírozásba estünk.
A finanszírozási változások összetettsége miatt hatásukat is csak együtt lehet értékelni. Az
elszámolt teljesítmény csökkentése mellett az alapdíjat kompenzatórikusan 2005. február 1-től
emelték. Növekedése elmaradt a szükségestől, miután mértékét nem a valós költségek, hanem
a maradványelv (mekkora összeg marad fenn a társadalombiztosítási alapokból) határozza
meg. Az ellátás továbbra sem értékén finanszírozott. Az alapdíj kalkulációjánál az infláció
hatása már több éve meg sem jelenik. A díjemelés (főleg, ha a teljesítmény csökken) a
kötelező bérfejlesztést sem fedezi.
E tényezők eredőjeként havi bevételkiesésünk 27 millió forint, a havi átlagbevétel 7 %-a.
Összefoglalva, nemcsak intézményünk, hanem a teljes egészségügyi rendszer
alulfinanszírozottsága fokozódik. A halasztott finanszírozás miatt a 2004. évben csak részben
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érzékelt negatív hatások a 2005. év teljes egészére rá fogják nyomni bélyegüket. A
kilátástalanság, a koncepciónélküliség valószínűsíthetően 2006-ban is folytatódni fog.
A Magyar Kórházszövetség adatai szerint a 170 fekvőbeteg intézmény legalább fele
ugyanezen nehézségekkel küzd. 2004. I. félévében a kórházak bevételcsökkenése 7-7,5 %, a
költségnövekedés 7-11 % volt.
Helyzetünk modellálja nemcsak az azonos, hanem az alacsonyabb és magasabb
progresszivitási szintű intézmények lassan tarthatatlan állapotát. A magyar egészségügyi
ellátó rendszer működőképessége soha nem volt ennyire veszélyeztetett. A finanszírozásba
való beavatkozások nem szabályozást, inkább szabályozhatatlanságot jelentenek.
Kijelenthető: Azok a kórházak fognak életben maradni, akik a volumenkorlátot 98+5 %al teljesítik és szinten tudják tartani adósságállományukat.
3./ A kórház tárgyi és személyi feltételrendszere:
a./ Vagyontárgyak:
Az egészségügyi költségvetési szervek amortizációt nem számolhatnak el költségként
pénzügyi nyilvántartásaikban, de nyilvántartják az értékcsökkenés mértékét.
Tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és gépek-berendezések mérlegértéke a
következők szerint alakult:

Ingatlanok

2002. év

2003. év

2004. év

2.252.644

2.233.930

2.402.414 *

* Ebből a Gyermekegészségügyi Központ integrációja: 251.945 eFt.

Gépek, berendezések

2002. év

2003. év

2004. év

233.348

181.463

197.717 *

* Gyermekegészségügyi Központ: 34.771 eFt.
Az elmúlt három év tendenciái világosan látszanak: a kórház nem tudta tartani a technológiai
színvonalat, a címzett támogatás és annak ellenére, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat
több száz millió forinttal segítette (lízing) a gép-műszer beszerzéseket.
A 2005. évi gép-műszer értékcsökkenés 107.134.813 Ft.
A szakmai színvonal tartásához (nem fejlesztéséhez!), a folyamatos, biztonságos
betegellátáshoz szükséges gépek és berendezések beruházási összege évente minimum 120
millió forint.
b./ Humán erőforrás, a munka minőségének másik meghatározója:
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Dolgozói átlaglétszám
Üres állások:
Orvos
Higiénikus
Asszisztens, ápoló
Kisegítő

1.100 fő
66 fő
22 fő
1 fő
39 fő
4 fő

Éves átlagban egy higiénikus állás 12 hónapig, 2 asszisztensi, 37 ápolói, 4 fizikai állás 1-2
hónapig volt üres.
Betöltetlen orvosi állások megoszlása:
2 fő
2 fő
4 fő
2 fő
2 fő
3 fő
4 fő
1 fő
2 fő

12 hónapig
„
„
„
„
„
„
6 hónapig
2004. dec. 1-től

Kardiológiai Rehabilitáció
Onkológia
Krónikus Tüdőgyógyászat
Tüdőgyógyászat „A”
Geriátria
Mozgásszervi Rehabilitáció
Aneszteziológia
Tüdőgyógyászat „C”
Gyermekegészségügyi Központ

4./ Beruházások helyzete, igénye:
A Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója az 1996. évben kezdődött meg, felújításra került a
Központi Telephely épület- és műszerállományának 60 %-a. A valós vagyoni helyzetet
elemezve hangsúlyozzuk, ha a lassan 2 milliárd forintot meghaladó értékű címzett és
céltámogatások nem valósultak volna meg, a kórház vagyoni értéke nullára íródott volna –
mind az ingatlanokban, mind a műszerállományt tekintve.
A rekonstrukció során a létfontosságú (manuális, intenzív, részben belgyógyászati) szakmák
kubatúráját felújítottuk-kialakítottuk. Nem tudtuk megoldani a Sürgősségi Betegellátó Osztály
elhelyezését, az Ángyán János utcai Telephely, a Megyei Tüdőgondozó Intézet, a Megyei
Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet, a Központi Sterilizáló és a Központi Élelmezésüzem
felújítását az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.
Kiemelten kellett kezelnünk a Központi Gyógyszertár felújítását, amely – külső tőke
bevonásával – ez évben megtörténik, 95 millió forint értékben. A felújítás nélkül a 2006.
évre a kórház már nem kapna működési engedélyt.
Az elkövetkező öt évben szükséges beruházások – a szinten tartáshoz, az aktív kórház
működési engedélyeztetéséhez:
- Ángyán J. úti Telephely felújítása

1.500 millió forint

- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

300 millió forint

- „B” épület felújítása

650 millió forint

- Központi Sterilizáló felújítása
- Központi Élelmezésüzem felújítása

40 millió forint
196 millió forint
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- Központi Gyógyszertár felújítása

95 millió forint

- „F” épület felújítása

200 millió forint

- Dischka Gy. utcai épület belső felújítása

300 millió forint

I. változat:
A következő 5 év minimális beruházási igénye – az Ángyán J. úti Telephely nélkül – 1.781
millió forint.
Évente 356 millió forint költségvetési támogatást igényel.
II. változat:
Hozzátéve az Ángyán J. úti Telephely szükségszerű felújítását, valamint a Megyei
Tüdőgondozó és Bőr- és Nemibeteggondozó minimum 200 millió forint beruházási igényét,
3.481 millió forintot jelent.
Évente 698 millió forintos beruházást igényel.
Az Eü. tv. 155. § (2) értelmében a fenntartó köteles biztosítani az egészségügyi
szolgáltatás szakmai feltételeit, valamint az egészségügyi intézmények működtetését és
fejlesztését.
5./ A Baranya Megyei Kórház gazdálkodási egyenlege, mérlegértéke, működési
egyenlege, 2002-2004.
GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 206 858

Időszak
3 786 744

Időszak
4 154 742

Működési bevételek (7-es űrlap)
Alaptevékenység bevételei (05. sor)
Alaptevékenység egyéb bevételei (11. sor)
Egyéb sajátos bevételek (19. és 24. sor)
Kamatbevételek (31. sor)
Pénzforgalom nélküli bev. (előző évi tartalék)
Támogatások és átvett pénzeszközök
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Kp-i költségvetési szervtől kapott támogatás
(OEP)
Kiegészítések, visszatérülések
Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
Pü-i befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek

119 990
28 313
37 489
52 534
1 654
19 620
3 067 248
47 121

109 167
31 629
45 116
30 518
1 904
20 248
3 657 329
28 811

132 844
25 825
53 590
48 690
4 739
25 041
3 996 857
233 192

2 992 778

3 622 720

3 760 311

27 349
0

5 798
0

3 354
0

19620

20248

25041

KIADÁSOK
Működési kiadások

3 186 610
3 127 785

3 761 703
3 708 021

4 069 404
4 023 996

ezer HUF
BEVÉTELEK
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Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Felhalmozási kiadások, befektetések
Felújítás
Felhalmozási kiadások (beruházás)
Pénzügyi befektetések
Pénzeszközátadás, támogatás
Pénzeszköz átadás
Egyéb
FINANSZÍROZÁS
Hitelek, kölcsönök megtérülése, felvétele (+)
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése (-)
EGYENLEG I. (Költségvetési tartalék)
EGYÉB TÉTELEK
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (+)
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások (-)
EGYENLEG II.

MÉRLEGÉRTÉKEK
ezer HUF
Immateriális javak

1 178 609
424 423
1 524 753
58 825
17 237
41 588

1 606 314
543 011
1 558 696
53 552
21 883
31 669

1 730 328
581 818
1 711 850
45 408
20 644
24 764

0

130

0

0
0
0
20 248

130
0
0
0
25 041

0
0
0
85 338

26 087
96 650
70 563
46 335

1 153
4 214
3 061
26 194

-69 450
-86 524
-17 074
15 888

2002. Év
Időszak

2003. Év
Időszak

2004. Év
Időszak

884

348

1 350

Tárgyi eszközök

2 489 694

2 416 461

2 608 932

Ebből ingatlanok
Ebből gépek, berendezések
Befektetett pénzügyi eszközök

2 252 644
233 348
570

2 233 930
181 463
200

2 402 414
197 717
810

0

0

0

2 491 148

2 417 009

2 611 092

Készletek

37 057

37 416

45 316

Követelések

11 393

17 423

26 316

Értékpapírok és pénzeszközök

112 096

113 668

104 515

Aktív pénzügyi elszámolások

138 358

141 419

124 345

FORGÓESZKÖZÖK

298 904

309 926

300 492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 790 052

2 726 935

2 911 584

SAJÁT TŐKE
Költségvetési tartalékok
Vállalkozási tartalékok

2 252 218
20 248

2 111 984
25 041

131 688
85 338

Üzemeltetésre átadott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
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TARTALÉKOK

20 248

25 041

85 338

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

291 754

359 864

551 036

Ebből hitelek és kölcsönök
Ebből szállítók
Passzív pénzügyi elszámolások

0
291 754
225 832

0
359 864
230 046

4 460
546 576
143 522

KÖTELEZETTSÉGEK

517 586

589 910

694 558

2 790 052

2 726 935

2 911 584

Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI EGYENLEG
ezer HUF
Működési bevételek + működési támogatás +
OEP bevételek
Működési kiadások
Működési egyenleg

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 121 085

Időszak
3 736 348

Időszak
4 089 910

3 127 785

3 708 021

4 023 996

-6 700

28 327

65 914

A BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁJA
Minden eddiginél súlyosabb likviditási és adósság gondjainkat 2005. II. negyedévében,
észlelésükkor azonnal jeleztük a fenntartó felé. A kért intézkedési tervet a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elfogadta (45/2005., IV.28. Kgy. határozat).
A 11 bevételnövelő, 7 költségcsökkentést célzó intézkedés végrehajtását haladéktalanul
megkezdtük. Világosan látható azonban, hogy ismét csak válságkezelést jelent, komoly
feszültségeket gerjeszt a szervezeten belül és valamennyi megmaradt, mobilizálható
tartalékunkat kimeríti.
Az intézkedési csomagban szerepel, hogy a Központi Gyógyszertár – a tulajdonos 159/2004.,
XI.18. Kgy. határozatában jóváhagyott – 15 éves működésbe adásából és a zárt forgalmú
gyógyszertár kialakításából várható többletbevétel 150 millió forint. Ezzel a 2005. gazdasági
évet normalizálni tudjuk. Ez volt az utolsó olyan komoly, rendszerbe vonható, külső tartalék,
ami segít a likviditást helyreállítani.
Bizonyítja: már nem csupán a fejlesztés, hanem a működtetés, a minimumfeltételek
teljesítése sem lehetséges tőkebevonás nélkül.
Valamennyi lehetséges alternatívát elemezve, a kórház felső- és középvezetésének egységes
véleménye, melyre fel szeretnénk hívni a tulajdonos figyelmét:
Nincs több tartalék a lokális kórházi ellátó rendszerben.
Stratégiát kell váltanunk.
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1998 óta számos kísérletet tettünk egységes egészségügyi működési-fejlesztési koncepció
kialakítására a Pécs M.J. Város fenntartásában működő Egyesített Egészségügyi
Intézményekkel és a Pécsi Tudományegyetemmel. Sajnálatos, de meg kell állapítani, hogy a
szubjektív és objektív okok sokasága miatt az együttműködésnek csak „csírái vannak meg”,
de azok folytatására bármikor készen állunk..
Úgy tűnik, intézményünkön kívül Pécs és a megye egészségügyében a fenntartók
„ragaszkodnak” az általuk működtetett intézmények struktúrájához, mindegyik fél meg akarja
tartani (sokszor) túlméretezett kapacitásait.
A kórházi és a klinikai rendszer szakmailag még nem, pénzügyileg összeomlott.
Fel kell építenünk egy új, legalább középtávú kórházi stratégiát, és következetesen meg
kell valósítanunk – eddigi stratégiai céljainkat (szakmai színvonal javítása, pénzügyi
stabilitás) beépítve.
Valós kubatúra- és kapacitás csökkentést a megyében egyedül a Baranya Megyei Kórház
hajtott végre. 1000 ágyas intézményből négy év alatt 700 ágyas, viszonylag jól felszerelt,
középméretű megyei kórházat szerveztünk.
A II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszteni kívánt, modellértékű, meghívásos, pályáztatás
nélküli uniós forrást ígérő, a város és a megye egészségügyét átfogóan rendező
projekttervünk kudarca után meg kell fogalmaznunk egy új fejlesztési-átalakulási
tervet.
Nem tudunk tovább várni és kísérletezni, 1100 munkatársunk és a 400 ezret meghaladó
ellátási kötelezettségünket jelentő baranyai lakos, számos más partnerünk érdekében.
Természetesen a megkezdett együttgondolkodást, egyeztetést az egészségügyi társszolgáltatókkal és fenntartókkal nem kívánjuk megszakítani. Ezt azonban – az uniós
elvárásoknak megfelelően – elsősorban regionális szinten szeretnénk megvalósítani.
Megkülönböztető jegyek alkotják egy kórház versenystratégiájának alapját. Miben különleges
a mi kórházunk? Hogyan különbözteti meg magát más kórházaktól?
Az alkalmatlan vagy túlzott kórházi struktúra működési zavart okoz. Napi rendszerességgel
látjuk ezt az egészségügyben.
MEGOLDÁS
A Pécs város és Baranya megye egészségügyi ellátásából hiányzó strukturális elemek
pótlása, újak kialakítása révén át kell szerveznünk a szolgáltatás rendjét, tőkebevonás
segítségével.

Egyik bázisa az időskori ellátás kell, hogy legyen. A kielégítetlen ellátási szükségletek már
jelenleg is ezen a területen a legnagyobbak.

10
A demográfiai prognózis a 2020-as évekre közel 4 milliós időskorú népességet jelez
Magyarországon. A lakosság 40 %-át jelenti, az uniós átlagot meghaladva (60 év feletti
nyugdíjas, idős aktív vagy rokkant lakos).
Az Európai Unió becslései szerint a jövedelmek emelkedésével az átlagéletkor tovább
emelkedik. Az aktuális kórházi, szociális otthoni kapacitások elégtelenek a növekvő feladatok
ellátására, országos és régiós szinten is. Ugyanakkor a kormányzati egészségpolitika (az
időskorúak ellátási intézményeinek újrarendezése, a gyógyítási és az ápolási rendszerek
közötti átjárás megteremtése), valamint a Népegészségügyi Program (az egészségben töltött
életévek számának növelése, az idős lakosság életminőségének javítása) kiemelt prioritásai
közé tartozik.
A megyében szinte csak kórházunk rendelkezik ilyen nagyságrendű időskori ellátásra
alkalmas, 124 ágyas krónikus kapacitással. Technológiájában azonban – lassan az ellátást
veszélyeztetően – elavult.
Ángyán J. úti Telephelyünk 5,5 hektáros területe megfelelő egy megyei-regionális Geriátriai
Centrum kialakítására.
Aktív és krónikus geriátriai ellátást a megyében tradicionálisan egyedül nyújtunk,
gerontológiai egyetemi tanszéki csoportként működve. (A feladat nem keverhető össze a
néhány más szolgáltató által is végzett ápolási, hospice, egyéb palliatív ellátásokkal.)
Meglévő szakmai bázisunkon magas színvonalra tudjuk fejleszteni, a város és a megye
időskorú lakosai, hozzátartozóik megelégedésére.
A struktúra és a lekötött kapacitás rendelkezésre áll (30 ágy gerontopszichiátria, 30 ágy
ápolás, 15 ágy hospice. 30 mozgásszervi rehabilitációs ágyunk geriátriai szakterületre való
átcsoportosítására pályázatot nyújtottunk be).
Az előbbiek mellett 300 (egyenként 40-45 m2 alapterületű) lakrészes apartmanházat
alakítanánk ki, célzottan időskori ellátásra megépítve, orvosi felügyelettel, az aktív és
krónikus kórházi háttérrel szoros kapcsolatban.
Összesen 600-700 fő elhelyezése megoldható, közfinanszírozott és magánoldalról egyaránt.
A geriátriai komplex, egészségügyi-szociális ellátási modellt országosan mintaértékűen
lehetne bemutatni.
Másrészről, az Ángyán J. úti Telephelyen folytatjuk 120 aktív ágyon a tüdőgyógyászati
betegek ellátását. Kezelési eljárásaik, egészség-betegségkultúrájuk már régen más környezetet
igényelne, mint a telephely létrehozásának idején. A tüdőgyógyászati betegségek spektruma
az eltelt 40 évben megváltozott, a fekvőbeteg ellátást igénylő tuberkulózisos megbetegedések
száma drasztikusan csökkent. Döntően krónikus obstruktív és daganatos légzőszervi betegeket
kezelünk, aktív diagnosztikai és akár intenzív terápiás, állandó szállítási igénnyel.
Az aktív felnőttellátást a Rákóczi úti és a kihasználatlan, romló állagú Dischka Gy. utcai
Telephelyre, a krónikus-időskorú ellátást az Ángyán J. úti Telephelyre kell lokalizálni.
Megfelelő szakmai befektetőt találva az Ángyán J. úti Telephely megvételére, továbbá az
aktív ellátást nyújtó telephelyek működtetésére, a jelen- és jövőidejű egészségügyi
szükségletek kielégítését szinte teljes keresztmetszetben, optimális megoszlásban
biztosítanánk.
Többletkapacitási igénye nincs, OEP általi finanszírozása adott, a szükséges működési
engedélyekkel (az egészségügyi ellátást tekintve) rendelkezünk.
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Amennyiben a stratégia említett két fő eleme elfogadható, a következő lépéseket, illetve
szakmai átcsoportosításokat kellene megtennünk.
I.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítése.
Határidő: 2005. december 31.

II.

A Kardiológiai és Kardiológiai Rehabilitációs Osztály visszaköltöztetése az „A”
épületbe.
Határidő: 2006. március 1.

III.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítés utáni átépítése (működés közben)
Geriátriai Centrummá.
Határidő: 2007. december 31.
Beruházási szükséglet: 2,5 milliárd forint

IV.

Az értékesítésből várható 1,3 milliárd forintot a Rákóczi úti Telephely beruházásaira
(l. VI. pont), illetve a Dischka Gy. utcában a tüdőgyógyászat (beleértve a Megyei
Tüdőgondozó tevékenységét) kialakítására kell fordítani.
Utóbbi határideje: 2006. december 31.
Utóbbi beruházási szükséglete: 500 millió forint

V.

A Baranya Megyei Kórház aktív ellátásának hosszú távú biztosítása érdekében a
Rákóczi úti Telephelyen az alábbi beruházásokat szükséges végrehajtani:
1./ Sürgősségi Betegellátó Osztály I. létrehozása – befogadtatása az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 300 millió Ft
2./ Sebészeti – Érsebészeti Osztály felújítása.
Határidő: 2007. június 30.
Beruházási szükséglet: 650 millió Ft
3./ Központi Élelmezésüzem átalakítása.
Határidő: 2006. június 30.
Beruházási szükséglet: 196 millió Ft
4./ Központi Sterilizáló felújítása.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 40 millió Ft

A megvalósítás feltétele, hogy a kórház és a Geriátriai Centrum 30 éves működtetésére
találjunk olyan, hangsúlyosan szakmai befektetőt, aki lehetőleg egy cégcsoporton belül tudja
megoldani mind a működtetést, mind a szükséges beruházásokat és működő tőkéje ehhez
elegendő.
Alapelvek:
- Az ingatlanok és a nagy értékű ingóságok az önkormányzat tulajdonában maradnak.
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- Az önkormányzat helyet kap a kórházat működtető cég felügyelő bizottságában.
- A dolgozók átvételre kerülnek és minden közalkalmazotti juttatást megkapnak, kivéve
a vasúti kedvezményt.
- A befektető saját tőkéből oldja meg a befektetéseket.
- A befektető azonnali hatállyal átvállalja a kórház adósságállományát, kivéve az
önkormányzat felé fennálló kötelezettségeit.
- A befektető minőségi garanciát vállal a kórház működtetésére.
- A befektető biztosítja a mindenkori szakmai minimumfeltételeknek való megfelelést.
- Az intézmény OEP által finanszírozott ellátásaiért továbbra sem kell a betegeknek
fizetnie, kizárólag az emelt szintű ellátásokért kérhető a páciensektől térítés.
ÖSSZEFOGLALVA:
A lehetséges befektető vállalja fel az 1,3 milliárd forintos ingatlan vásárlást, a 2,5
milliárd forintos beruházási igényű Geriátriai Centrum megépítését, továbbá mind az
aktív ellátó kórház, mind a Geriátriai Centrum működtetését.
Befektetői oldalról az intézmény likviditása és gazdasági stabilitása hosszú távon
garantálható. Biztosítható a piaci környezethez való alkalmazkodás és semlegesíthető a
folyamatosan változó közfinanszírozás hatása.
A működésbe adással a fenntartó úgy tud forrást bevonni az ellátó rendszerbe, hogy
vagyonát, értékeit nem kell feladnia.
Figyelemmel tudja követni az ellátás alakulását és amennyiben szükséges, hatékonyan be tud
avatkozni, a szerződést is felbonthatja.
A tőkebevonással lehetővé válik az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése,
a betegek gyorsabb és hatékonyabb ellátása, a lakossági és a dolgozói elégedettség
növelése, a szervezeti kultúra fejlesztése.
Alapjaiban megfelelő struktúránk jelzett módosításával a valódi szükségleteket fogja
leképezni.
Célul tűzzük ki a komplex geriátria létrehozását. Eddig is törekedtünk az ellátás
megelőzéstől az ápolásig tartó folyamatosságának, teljességének megerősítésére. Kiterjesztve,
komplex létesítményekkel folyamatában tudnánk végezni az egyre idősödő népesség
ellátását: az aktív egészségügytől a krónikuson át a rehabilitáció és a magasabb fokú
önellátás, otthonápolás irányába. Alapelvvé válhatna, hogy az ellátás-ápolás ott történjen, ahol
az egyén számára a legoptimálisabb.
Az Európa Tanács időskorúakra vonatkozó ajánlásait elfogadva, a szociális ellátást össze
kívánjuk hangolni az egészségügyi alap- és szakellátással. Elérhetővé tudjuk tenni a
geriátriai multidiszciplináris szolgáltatásokat és kifejleszteni a geriátriai ellátórendszer
speciális elemeit (nappali kórház, mobil egység).
Pécs, 2005. augusztus 5.
dr. Moizs Mariann s.k.

Horváth Zoltán s.k.
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE

Szám: 1971-2/2005.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. szeptember 15.-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításáról

A Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításáról szóló, 2005. augusztus 18-án kelt
előterjesztést követően a kórház vezetése egy másik lehetséges megoldást is körvonalazott a
működtetés feltételeinek kialakítására vonatkozóan. A kiegészítő előterjesztés mellékletében
ismertetett elképzelések szerint a Dischka Gy. u. 5. szám alatti ingatlanban, vagy a Rákóczi u.
2. szám alatti telephelyen felépítendő új épületben, és a létrehozandó Geriátriai Centrumban
tervezett magas szintű egészségügyi/szociális ellátások feltételrendszerének biztosítása
szakmai befektető(k) bevonásával történne úgy, hogy valamennyi kórházi telephely
önkormányzati tulajdonban maradna, nem kerülne sor vagyonértékesítésre.
Ez a konstrukció azért előnyösebb, mert az önkormányzati vagyon elidegenítése nélkül ad
esélyt az ellátási színvonal javítására és a likviditási egyensúly megteremtésére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kiegészítő előterjesztés mellékletét figyelembe véve
vitassa meg a Baranya Megyei Kórház átalakításáról szóló előterjesztést.
Módosított határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház tervezett
átalakításáról szóló tájékoztatót elfogadja, és felkéri Horváth Zoltánt, a Baranya
Megyei Kórház főigazgatóját, hogy készítse el:
a.) az Alapító okiratban és a Működési engedélyben nevesített valamennyi feladatra
vonatkozó ellátási szerződés-tervezetet,
b.) a Geriátriai Centrum kialakítására és a Dischka Gy. u. 5. sz. alatti ingatlan
hasznosítására – ennek alternatívájaként a Rákóczi u. 2. szám alatti telephelyen
megvalósítandó beruházásra – vonatkozó részletes szakmai terveket; a
megvalósítás forrásigényét, pénzügyi forrását és tervezett ütemét,
c.) a kiegészítő előterjesztés mellékletében nevesített további rekonstrukciók,
felújítások költségigényének kimunkálását, megjelölve azok pénzügyi forrását,

d.) a feladatátadáshoz kapcsolódóan valamennyi eszköz – ingatlan, gép, berendezés,
felszerelés és jármű – használatára/ bérletére vonatkozó szerződés-tervezetet,
e.) a közüzemi díjak átvállalására, valamint a működtetéssel összefüggő
szolgáltatások (élelmezés, takarítás, karbantartás, porta, stb.) ellátására
vonatkozó megállapodás-tervezetet,
f.) a feladatellátás átadásához, mint szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szabályozásának megfelelő ajánlati
felhívás és dokumentáció tervezetét,
g.) a humánpolitikai intézkedési tervet, annak várható költségkihatását, munkaköri
csoportonként munkaszerződés-tervezeteket,
h.) az új működtetési forma gazdálkodási-pénzügyi helyzetre gyakorolt hatásának
elemzését.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
Határidő: 2005. november 15.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét arra, hogy a feladatellátási forma átalakításához szükséges előzetes
egyeztetéseket folytassa le.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. november 15.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés
elnökét hogy az 1. pontban nevesített dokumentumok alapján a kórházi feladatellátás
átalakítására vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. december havi közgyűlés

Pécs. 2005. szeptember 5.

Dr. Kékes Ferenc
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Melléklet

K i e g é s z í t é s
a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításához című előterjesztés mellékletéhez
Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy az Ángyán János úti Telephely értékesítése helyett, a
teljes vagyont megtartva, a komplex feladatot működtetésre kívánja átadni, az alábbi B
alternatíva szorul kidolgozásra:
Az eredeti változat az I. pont nélkül érvényes. Az Ángyán János úti Telephelyről a
tüdőgyógyászatot vagy a Dischka Győző utcai Telephelyen (felújítás-átalakítás), vagy a
Központi Telephelyen (új épülettömb) tudjuk elhelyezni.
Mindkettő teljes beruházási igénye megközelítőleg 1 milliárd forint.
Tekintettel arra, hogy így az értékesítésből várható 1,3 milliárd forinttal számolni nem lehet, a
leendő befektetőnek kell a fenti forrást is biztosítania. A szerződéses feltételek változhatnak
az eredeti megoldáshoz képest.
Pécs, 2005. szeptember 5.

dr. Moizs Mariann s.k.

Horváth Zoltán s.k.
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ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005.SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 225-9 /2004

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció engedélyokiratának módosítása,
kiegészítő címzett támogatás közbeszerzési eljárásának indítása

ELŐTERJESZTŐ:

Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda beruházási
csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA:

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 10.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. augusztus 10.
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2003 júniusában az Országgyűlés döntése alapján, 640 millió
Ft címzett támogatást nyert a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukciójára. A
finanszírozási szerződés megkötésére 2003. október 1-én került sor.
A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására 2003. novemberében nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött a Közgyűlés és jóváhagyta a beruházás
engedélyokiratát, mely szerint az igénybejelentés dokumentumában foglaltakkal egyezően:
Építésre
Gép-műszer beszerzésre
Egyéb költségekre
Mobiliára, első fogyóeszközökre
Összesen:

483.253 e Ft
100.271 e Ft
31.089 e Ft
25.387 e Ft
640.000 e Ft fordítható.

A beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta az építésre rendelkezésre álló fedezetet, ezért az
eljárás eredménytelen volt.
2004 március 18-án a Közgyűlés hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lefolytatását rendelte el, az összességében legkedvezőbb ajánlat azonban ebben az esetben
is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet tehát a tárgyalásos eljárás is eredménytelen volt.
A beruházás megkezdésének határidejét a belügyminiszter 2004. december 20-ig
meghosszabbította, így lehetőségünk nyílt egy újabb, nyílt eljárás lefolytatására. Az új eljárásban
árversenyt hirdettünk, az összes többi feltételt (befejezési határidő, pótmunka rezsióradíj, kötbér
mértéke stb.) a kiírásban meghatároztuk. Ajánlatot csak az tehetett, aki ezeket a feltételeket
elfogadta.
A legalacsonyabb összegű árajánlat a ZÁÉV Rt. ajánlata volt, amely 1.247.000 Ft-al haladta
meg az építésre rendelkezésre álló keretet.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének 9.sz melléklete 17.000 e Ft
beruházási előirányzatot tartalmazott a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukciójára.
Ebből 10.000 e Ft előirányzat a központi támogatásból nem finanszírozható kiadások fedezetére
(pl. műszaki ellenőrzés 1%-on felüli része, közműfejlesztési hozzájárulás stb.) valamint a
beruházás tartalékaként szerepelt a költségvetésben. 7.000 e Ft az engedélyezési dokumentáció
készítés díja, amelyet az Önkormányzat 2002-ben megelőlegezett és a címzett támogatás
elnyerése után a fedezetet lehívta az állami támogatásból. A fenti összegekből 10 millió Ft-al –
az engedélyokirat 2004. szeptember 16-i módosításával – megemeltük az építésre rendelkezésre
álló keretet, és szerződést kötöttünk a ZÁÉV Rt-vel.
A munkálatok megkezdődtek, és jelenleg is ütemezetten haladnak.
engedélyokiratban építésre rendelkezésre álló keret: 493.253 e Ft volt.

A

módosított

2005. márciusában – a Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyásával - a kivitelezés
közben jelentkező állékonysági, statikai problémák miatt pótmunkák elrendelésére került sor,
bruttó 21.994.337 e Ft értékben.
E pótmunka csomagra fedezetet nyújtott a vállalkozási szerződésbe épített, valamint az építési
keret megemelésekor biztosított tartalék.
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2005. májusában további statikai problémák valamint a kórház által megfogalmazott
gyengeáramú pótigények miatt újabb pótmunka csomag került benyújtásra, amelyet
felülvizsgálat után, 2005. június 8-án elfogadott a Költségvetési és Gazdasági Bizottság.
A pótmunkákra 2005. június 16-án fedezet biztosított a közgyűlés a visszaigényelt tervezési díj
építési keretre történő ráemelésével és más beruházások maradványának átcsoportosításával.
Az építési keret az engedélyokirat 2005. június 16-i módosításával 515.751 e Ft-ra emelkedett.
2005. áprilisában a Baranya Megyei Önkormányzat 60 millió Ft kiegészítő címzett támogatást
igényelt annak érdekében, hogy a gép-műszer beszerzési keretet – az időközben változó
akkreditációs előírásokkal összhangban – megemelje.
A Magyar Közlöny 2005/88-as számában (június 28-án) megjelent közlés szerint az
önkormányzat a kiegészítő címzett támogatást megnyerte, így a beruházás állami támogatása 640
millió Ft-ról 700 millió Ft-ra módosul.
A beruházás befejezéséig – a koordinációs jegyzőkönyvek tanúsága szerint – várhatóan egy
alkalommal még pótmunka elszámolásra kerül sor, melyet a Költségvetési és Gazdasági
Bizottság fog tárgyalni. A kiegészítő címzett támogatás miatt az engedélyokiratot módosítani
kell, célszerű a várható pótmunkákra tekintettel az építési keret megemelése is. Javaslom, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló módosított rendelet beruházási
kiadásokról szóló 8. sz. mellékletében a Hivatal költségvetésében szereplő „BMÖ Boróka
Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése” beruházás 7 934 e Ft maradványát csoportosítsa át a
Közgyűlés, és ezzel az összeggel emelje meg a kórház rekonstrukció építési keretét. A
módosított engedélyokiratot a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A beruházás befejezése, az új gasztroenterológiai osztály beüzemelése 2006. januárjában
várható. Ehhez szükséges, hogy a közgyűlés döntsön az egészségügyi gép-műszerek
közbeszerzési eljárása indításáról.
Az egészségügyi gép-műszer beszerzés eredeti kerete:
Kiegészítő címzett támogatás
Összes gép-műszer beszerzés
Eddigi beszerzések:
1. közbeszerzési eljárás
2. közbeszerzési eljárás
3. közbeszerzési eljárás
Összesen:

100.271 e Ft.
60.000 e Ft
160.271 e Ft

16.704.051 Ft
17.603.125 Ft
31.269.465 Ft
65.576.641 Ft

További gépműszer beszerzések a maradványkeret terhére: 94.694 359 Ft-ért történhetnek. A
rendelkezésre álló keret meghaladja az árubeszerzés közösségi értékhatárát, így a beszerzést a
közösségi rezsim szerint, nyílt eljárással kell lebonyolítani.
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A bútorok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat: bruttó 25.387 e Ft, amely összeg nem éri
el az árubeszerzésre vonatkozó nemzeti értékhatárt, ( nettó 25 millió Ft) így egyszerű
közbeszerzési eljárással lebonyolítható, amelynek indítása a közgyűlés elnökének hatásköre.

III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház „A” épület
rekonstrukció engedélyokiratának 3.sz módosítását a melléklet szerinti értékben és tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: 2006. január 15. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Dr Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház „A” épület
rekonstrukcióhoz kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzésre – a finanszírozási szerződés
aláírása után – közösségi rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását
rendeli el 94.694.359 Ft értékben.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési
Bizottságát, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, az ajánlatok értékelésében működjön
közre, a közbeszerzési dokumentumokat (ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció, szerződés
tervezet) készítse el.
Határidő: 2005. szeptember 25. (az eljárás elindítására)
Felelős: Dr Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán főigazgató
Pécs, 2005. augusztus 8.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke

melléklet

3. sz. módosított
Beruházási engedélyokirat

1.

A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: Pécs, Széchenyi tér 9.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Kórház
és címe: Pécs, Rákóczi u. 2.

3.

A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció
helye: Pécs, Rákóczi u. 2.
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 8511

4.

A beruházás célja és szükségessége: A Baranya Megyei Kórház központi telephely
rekonstrukciójának folytatása, a gasztroenterológia osztály rekonstrukciója

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:
Rossz műszaki állapota miatt az ingatlant át kell alakítani, fel kell újítani, az akkreditációs
feltételeket biztosítani kell.

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése:
megnevezése:
mennyiségi egysége:
mennyisége:

gasztroenterológia osztály
ágyszám
70 db

7.

A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés
a) építés
b) egészségügyi gép-műszer
c) egyéb költségek
Beruházás összesen
d) mobilia, első fogyóeszköz
Beruházás mindösszesen

8.

2003.

2004.
276.748

35.000
25.000
60.000

3.252
280.000

60.000

280.000

2005.
246.937
125.271
2.837
375.045
25.387
400.432

A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés
a) intézményi forrás
b) önkormányzati tám.
c) állami támogatás
d) átvett pénzeszközök
e) hitel, stb.
Források összesen

2003

2004

2005

Összesen
e Ft.

60.000

10.000
270.000

30.432
370.000

40.432
700.000

60.000

280.000

400.432

740.432

9.

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:
építési engedély

10.

A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja: 2003. október
- szállításának időpontja: 2004. január

11.

Összesen
e Ft.
523.685
160.271
31.089
715.045
25.387
740.432

A megvalósítás
- kezdésének időpontja
2004. szeptember
- befejezésének időpontja: 2006. január
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2006. január

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat
határozatával a beruházási engedélyokirat 3. sz. módosítását jóváhagyja

............................sz.

Kelt: Pécs, 2005. szeptember 15..

................................................

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 681-12/2005

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Kórház céltámogatással megvalósuló egészségügyi
gép-műszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési
eljárásának indítása

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 10.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. augusztus 10.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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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 igényelhettek az
önkormányzatok céltámogatást az alábbi szakterületek számára:
- képalkotó-diagnosztika, kivéve CT és MRI berendezések,
- anaesthesiologiai és intenzív terápiás-sürgősségi eszközözök
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. év márciusában, a 41/2005. (III. 24.) Kgy.
határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be egy 74 925 e Ft összköltségű
beruházás céltámogatására, amelyből saját forrásként a beruházás 60 %-át, 44.955 e
Ft-ot vállalt fel. Az igényelt támogatás 29.970 e Ft volt.
A beruházáshoz az önkormányzat az igényeltnél kevesebb 18.500 e Ft támogatást
nyert.
A csökkentett támogatáshoz arányosan csökkentett – 31.962 e Ft - önrész biztosítását
javasolom a testületnek amely felhasználásával összesen 50.462 e Ft összköltségű
beszerzést lehet megvalósítani.
A Baranya Megyei Kórház javaslatát figyelembevéve a csökkentett beruházási keretből
beszerezhető:
2 db aneszteziológiai munkaállomás, magas tudásszintú
1 db lélegeztetőgép, magas tudásszintű
1 db ultrahangdiagnosztikai berendezés
Elmarad a beszerzése az eredetileg tervezettből
1 db magas tudásszintű lélegeztetőgépnek és
1 db ultrahangdiagnosztikai berendezésnek
A beszerzések önrészéből a pályázat benyújtásakor a Baranya Megyei Kórház 24.160
e Ft-ot vállalt. A csökkentett műszaki tartalom esetében a kórház 11.167 e Ft önrészt
tud vállalni. 10.000 eFt a Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház 2004 évi pályázatának
önrészeként megmaradt és átcsoportosításra kerül, mivel két berendezés a
gyermekegészségügyi központban kerül elhelyezésre. A Baranya Megyei
Önkormányzatnak további 10.795 e Ft-ot kell önrészként biztosítania.
A módosított támogatásról és önrészről szóló testületi határozatot meg kell küldeni a
MÁK-nak. ( 1. sz melléklet)
A beszerzés megkezdéséhez szükséges a finanszírozási szerződés megkötése, a
beruházási engedélyokirat jóváhagyása és döntés a közbeszerzési eljárás indításáról.
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház
egészségügyi gép-műszer beszerzése - céltámogatással megvalósuló – 50.462 ezer
forint összköltségű önkormányzati beruházással.
A Közgyűlés a beruházást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház
céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzése engedélyokiratát a
2. sz. melléklet szerinti értékben és tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2006. január 30. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Dr Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház
egészségügyi gép-műszer beszerzésére – a finanszírozási szerződés aláírása után –
közösségi rezsim szerint bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el
50.462 Ft értékben.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Kórház
Közbeszerzési Bizottságát, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, az ajánlatok
értékelésében működjön közre, a közbeszerzési dokumentumokat (ajánlati felhívás és
ajánlati dokumentáció, szerződés tervezet) készítse el.
Határidő: 2005. szeptember 25. (az eljárás elindítására)
Felelős: Dr Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán főigazgató
4. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a beszerzésre kerülő eü. gép-műszerek közül 1 db
altató és 1 db lélegeztető gép a Baranya Megyei Kórház Kerpe-Fronius Ödön Gyermekegészségügyi Központjában kerüljön elhelyezésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Horváth Zoltán, a kórház főigazgatója
2005. augusztus 10.

Bimbó István s.k.
a bizottság elnöke

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

50 462 ezer forint

I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben
31.962 ezer forintot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.
I.3. A saját forrás összegéből:
Saját bevétel:
31.962 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

11.167 . ezer forint
……-……. ezer forint
……-……. ezer forint
……-……. ezer forint
31.962 ezer forint

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.

Ebből
Összese ……. ……. ……. ……. …….
n
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)
Tőkeés
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:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással 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:
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 …szeptember …………… hó …15.…… 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. sz. melléklet

3. sz. módosított
Beruházási engedélyokirat

1.

A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: Pécs, Széchenyi tér 9.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Kórház
és címe: Pécs, Rákóczi u. 2.

3.

A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Kórház egészségügyi gépműszer beszerzés
helye: Pécs, Rákóczi u. 2.
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 8511

4.

A beruházás célja és szükségessége: A Baranya Megyei Kórház központi
telephelyén és a gyermek-egészségügyi központban eü. gép-műszerek
beszerzése, az elavult meglévők cseréje

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:
2 db altatógép,
1 db lélegeztető gép,
1 db ultrahangdiagnosztikai berendezés

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése:
megnevezése:
mennyiségi egysége:
mennyisége:

altatógép,
db
2

lélegeztető gép,
db
1

ultrahang
db
1

7.
A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves
ütemezése:
Megnevezés

2003.

2004.

a) építés
b) egészségügyi gép-műszer
c) egyéb költségek
Beruházás összesen
d) mobilia, első fogyóeszköz
Beruházás mindösszesen

8.

2005.

Összesen
e Ft.

50.462

50.462

50.462

50.462

50.462

50.462

2005
11.167
20.795
18.500

Összesen
e Ft.
11.167
20.795
18.500

50.462

50.462

A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés

2003

2004

a) intézményi forrás
b) önkormányzati tám.
c) állami támogatás
d) átvett pénzeszközök
e) hitel, stb.
Források összesen
9.

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek

10.

A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja:
- szállításának időpontja:

11.

A megvalósítás
- kezdésének időpontja
2005. szeptember
- befejezésének időpontja: 2005. december
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2005.december

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei
határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Önkormányzat

............................sz.

Kelt: Pécs, 2005. szeptember 15..

................................................

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 1912/2005

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház gázüzemű melegvíz és fűtési
energia ellátása engedélyokiratának jóváhagyása

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 10.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. augusztus 10.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.
A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatója levélben kezdeményezte, hogy a
kórházban kerüljön megvalósításra a gázüzemű fűtés és melegvízellátás. Indokai az
alábbiak:
A kórház fűtés és használati melegvízellátását jelenleg biztosító Harkányi Gyógyfürdő
Rt – főigazgató úr írásbeli megkeresésére –nem adott válasz arra, hogy a HEFOP
támogatással megvalósuló rehabilitációs program miatt felmerülő többlet energia igényt
biztosítani tudja. Ezért főigazgató úr megvizsgáltatta saját gázüzemű kazánok
telepítésének lehetőségét. 2 db kazán telepítésére kerülne sor a „B” épület
hőközpontjában.
A beruházás forrása a 2005. júniusi költségvetésmódosítás során az intézménynek
biztosított fenntartói támogatás egy részének átcsoportosításával biztosítható.
Az elmaradó feladatok – főigazgató úr előzetes tárgyalásai szerint – megvalósíthatóak a
HEFOP nagyberuházás keretein és forrásain belül.
eredeti előirányzat
Ezek: Bejárati ajtók átalakítása
1.780
Térvilágítás
500
Jármű beléptető rendszer
750
Járó beteg rendelők kialakítása
2.900
WC blokk kialakítása
14.000
Ideiglenes védelmi berendezések
5.000
Kazánház átalakítás
Összesen:
24.930

módosított előirányzat e Ft
680
6.000
18.250
24.930

A gázüzemű rendszer várhatóan az alábbi megtakarításokat jelenti éves szinten:
Alacsony hatásfokú gőzfejlesztő kazán kiváltása:
1- 1,2 MFt
Gázlekötési díj megtakarítás
3,35 MFt
Rt szolgáltatási felár elmaradása
2-2,2 MFt
Összesen:
6,3-6,7 MFt
A beruházás 2-3 éven belül megtérül.
Indokolt, hogy már 2005. évben kerüljön kialakításra az új kazánház a „B” és „C” épület
ellátására, a balneológiára vonatkozó döntés pedig 2006-ban szülessék meg, a HEFOP
beruházás előrehaladásának függvényében.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
gázüzemű melegvíz és fűtési energiaellátás kiépítésével, a kazánház átalakításával, és a
beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.
Határidő: 2005. október 15. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Kerécz Tamás, az intézmény főigazgatója
2005. augusztus 10.

Bimbó István s.k.
a bizottság elnöke

melléklet
Beruházási engedélyokirat

1.

A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
és címe: Harkány Zsigmondy sétány 1.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
és címe: Harkány Zsigmondy sétány 1.

3.

A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház gázüzemű
kazánház kialakítása
helye: Harkány Zsigmondy sétány 1.
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 8511

4.

A beruházás célja és szükségessége: A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban
a gázüzemű használati melegvíz és fűtési energia kiépítése

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:
Kazánház átalakítás a meglévő hőközpontban

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése:
megnevezése:
mennyiségi egysége:
mennyisége:

kazán
db
2

7.
A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves
ütemezése:
Megnevezés

2003.

2004.

a) építés
b) egészségügyi gép-műszer
c) egyéb költségek
Beruházás összesen
d) mobilia, első fogyóeszköz
Beruházás mindösszesen

8.

2003

2004

a) intézményi forrás
b) önkormányzati tám.
c) állami támogatás
d) átvett pénzeszközök
e) hitel, stb.
Források összesen

10.

11.

18.250

Összesen
e Ft.
18.250

18.250

18.250

18.250

18.250

2005

Összesen
e Ft.

18.250

18.250

18.250

18.250

A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés

9.

2005.

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
Gáz engedély
A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja:
- szállításának időpontja:
A megvalósítás
- kezdésének időpontja
2005. szeptember
- befejezésének időpontja: 2005. október
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2005 október

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei
határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Önkormányzat

............................sz.

Kelt: Pécs, 2005. szeptember 15.

................................................

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2005.SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 295-5 /2004

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció igénybejelentési
dokumentumának módosítása, engedélyokiratának jóváhagyása.

ELŐTERJESZTŐ:

Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda beruházási
csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA:

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 10.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. augusztus 10.
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke
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II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. áprilisában döntött arról, hogy beruházási
koncepciót nyújt be a Zsolnay múzeum rekonstrukció címzett támogatására
Az épületegyüttes –2003. őszén került a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába –Pécs
egyik legkorábbi középkori emléke, amely első osztályú műemléki védettséget élvez. A Zsolnay
anyag művészettörténeti–ipartörténeti jelentősége, valamint a fokozott közönségigény egyaránt
indokolja a múzeum építészeti, technikai, és muzeológiai korszerűsítését.
A Belügyminisztérium 2004. októberében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Zsolnay
Múzeum rekonstrukciójára benyújtott koncepció a kedvezményezett beruházások közé került.
Igénybejelentésünket 2004 december 15-ig megtettük, az alábbiak szerint.

Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatás

Összesen
e Ft
428 194
42 819
385 375

2005
33 333
3 333
30 000

2006
204 444
20 444
184 000

2007
190 417
19 042
171 375

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, 1992. évi LXXXIX.
törvény szerint a címzett támogatásokról kétlépcsős döntési mechanizmus keretében határoznak.
A kedvezményezett körbe került beruházásokról 2005. júniusában az Országgyűlés döntött és
módosította az eredetileg jelzett támogatás összegét 372.426 e Ft-ra. A 2005. június 28-i Magyar
Közlönyben megjelentek szerint a beruházást változatlan saját forrással hagyta jóvá az
Országgyűlés.
A módosított beruházás ütemezést az önkormányzatnak ismételten jóvá kell hagyni és be kell
nyújtani a Magyar Államkincstárhoz. (1. sz. melléklet)
Az Országgyűlés által jóváhagyott ütemezés:

Beruházási költség ÁFÁ-val
Saját forrás
Címzett támogatás

Összesen
e Ft
415 245
42 819
372 426

2005
40 020
4 127
35 893

2006

2007

177 661
18 320
159 341

197 564
20 372
177 192

A finanszírozási szerződést aláírásra várhatóan szeptemberben megküldi az önkormányzathoz a
kincstár.
Az előkészítő munkálatok megkezdéséhez szükséges az engedélyokirat jóváhagyása (2. sz
melléklet)
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója címzett
támogatásának módosított igénybejelentési dokumentumát az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 20. (A MÁK-hoz való megküldésre)
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója beruházási
engedélyokiratát a 2. sz melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2007. május 20. (a beruházás befejezésére)
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005 augusztus 10.
Bimbó István s.k.
a bizottság elnöke

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 Múzeumok Zsolnay Múzeumának
rekonstrukciója címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
I.

A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége

415.245 ezer forint

I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 42.819 ezer forintot –
a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.
I.3. A saját forrás összegéből:
Saját bevétel:
Lakossági hozzájárulás:
(Amennyiben a beruházás megvalósításához
víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,
úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági
hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)
Hitel:
Egyéb állami támogatások
ebből:
KAC:
VICE:
CÉDE:
TERKI:
Egyéb:
EU támogatások:
Egyéb:

… 42.819 ezer forint
……-……. ezer forint

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

I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:
Lekötött betét:
……-……. ezer forint
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:…-……. ezer forint
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű
juttatás):
……-……. ezer forint
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:
……-……. ezer forint
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):
……-……. ezer forint
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,
egyéb értékpapírok értékesítése:
……-……. ezer forint
Osztalék- és hozambevétel:
……-……. ezer forint
Egyéb (rövid megnevezéssel):
42.819. ezer forint
Összesen:
…42.819. ezer forint
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 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak
szerint igazolja (Cet.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat
hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 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
Lízing díj
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
1/2001.(I.25.) pécsi önkormányzati rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.
III.

Tulajdonjog:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve
szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti
pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak veszélyelhárítása) az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.
E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve
szennyvízcsatorna hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes
partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan) állami, önkormányzati tulajdonú
közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.
IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
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) ).
………………………………..

PH.

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

………………………………………..

2 sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1.

A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: Pécs Széchenyi tér 1.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
és címe: Pécs Káptalan u. 5.

3.

A beruházás megnevezése: Zsolnay Múzeum rekonstrukció
helye: Pécs, Káptalan u. 2.
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció,
ágazati besorolása: 9252

4.

A beruházás célja és szükségessége: A Zsolnay műtárgyak védelme, megfelelő
körülmények biztosítása a bemutatáshoz.

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:
Az épület tetőtéri bővítése, rekonstrukciója.

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése:
megnevezése:
mennyiségi egysége:
mennyisége:

múzeum
m2
1360,66

7.
A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves
ütemezése:
Megnevezés

2005.

a) építés
b) egészségügyi gép-műszer
c) egyéb költségek
Beruházás összesen
d) installáció, mobilia, első fogyóeszköz
Beruházás mindösszesen
* Tervezés, ** Restaurálás és lebonyolítás

8.

a) intézményi forrás
b) önkormányzati tám.
c) állami támogatás
d) átvett pénzeszközök
e) hitel, stb.
Források összesen

10.

11.

176.061

2007.

Összesen e Ft

151.182

354.219

*13.044

1.600

**17 539

32.183

40.020

177.661

28 843
197.564

28.843
415.245

2006

2007

Összesen
e Ft.

4.127
35.893

18.320
159.341

20.372
177.192

42.819
372.426

40.020

177.661

197.564

415.245

A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés

9.

26.976

2006.

2005

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
építési engedély
A műszaki tervdokumentáció
- megrendelésének időpontja: 2005 szeptember (kiviteli terv)
- szállításának időpontja:
2005 november
A megvalósítás
- kezdésének időpontja
2005. szeptember
- befejezésének időpontja: 2007. május
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2007. május

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat ............................sz.
határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja
Kelt: Pécs, 2005. szeptember 15.
................................................
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II.

Az Európa Kulturális Fővárosa címet 1985-ben görög javaslatra hozták létre. Az Európa
Kulturális Fővárosa elnevezésű közösségi cselekvési program célja, hogy hangsúlyozza az
európai kultúrák gazdagságát és sokféleségét, valamint közös jegyeit, továbbá, hogy ösztönözze
az európai városok lakosai körében egymás jobb megismerését. A kezdeményezés bizonyítottan
pozitív hatással van az adott városok kulturális és idegenforgalmi fejlődésére, továbbá erősíti a
helyi és a regionális szintű öntudatot és segíti az európai integráció előmozdítását.
Kezdetben egy évben több városnak is megítélték a címet, 2000-ben például kilenc kulturális
fővárosa volt Európának. Az Európai Unió májusi bővítésével azonban módosultak az odaítélés
elvei. Így 2009-től egy régi és egy új tag jelölheti egy-egy városát kulturális fővárosnak. A
kultúra fővárosát az Európai Unió Tanácsa jelöli ki rotációs alapon, meghatározott sorrendben az
egyes tagállamok közül. A Tanács 2010-re Magyarország és Németország egy-egy városának ad
lehetőséget az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére. A német kultuszminiszterek tanácsa
tíz városból (Karlsruhe, Regensburg, Postdam, Bréma, Kassel, Braunschweig, Essen, Gorlitz,
Halle/Saale és Lübeck) már jelölt az Európa Tanácsnak két német várost, mégpedig Görlitz és
Essen településeket. Közöttük az európai szervezet dönt.
Hazánkban a megtisztelő cím elnyerésére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004.
október 7-én nyilvános, két szakaszból álló pályázatot írt ki. A pályázat első szakasza 2004.
december 31-én zárult, az induló városoknak eddig kellett benyújtaniuk előpályázatukat. A
pályázatot benyújtó 11 város közül 7 maradt versenyben, mégpedig Pécs, Budapest, Miskolc,
Eger, Győr, Debrecen és Sopron.
A pályázat második szakaszára 2005 első felében meghívásos pályázati formában került sor. A
pályázat célja olyan, a vonatkozó uniós határozat elveinek megfelelő pályázati koncepció és
megvalósítási terv készítése, amely képes az adott város kulturális életének, természeti, épített és
szellemi örökségének európai dimenzióban való, innovatív megjelenítésére, valamint lehetővé
teszi hosszú távú regionális fejlesztési elképzelések megvalósítását.
A pályázati kritériumok között prioritásként szerepel:
1. A kultúra regionális húzóágazattá válására irányuló hosszú távú fejlődés biztosítása.
2. A település- és régiófejlesztési elképzelések, a regionalitás elvének megvalósulása.
3. A széles körű társadalmi részvétel biztosítása.
4. A fejlesztések, illetve a programsorozat összeurópai kontextusban való elhelyezhetősége.
5. A természeti és az épített örökségnek a fejlesztési tervekbe való bekapcsolása.
6. A kulturális, turisztikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
A jelentkező városoknak nemcsak kulturális programokkal, hagyományokkal, hanem jelentős
közlekedési, turisztikai infrastruktúrával is rendelkezniük kell, illetve ezen a téren fejlesztéseket
kell vállalniuk. A nyertes kulturális bemutatkozási lehetőséget kap, infrastruktúrája fejlesztésére
pedig EU-s pénzeket is felhasználhat. Egy éven keresztül a korábbinál sokkal nagyobb figyelem
esik majd e városra, sokkal több turistát vonz, nő a konferenciák és rendezvények száma, s a
felkészülés éveiben több pénz áramlik a magas kultúrával kapcsolatos befektetésekre (pl.
építkezésekbe, intézményalapításokba, művészeti megrendelésekbe). A város ismertté válása
serkenti a beruházó kedvet, csökken a munkanélküliség, megváltozik a város arculata.
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Pécs már jóval a pályázat kiírása előtt elkezdte az előkészítő munkát. Ehhez kapcsolódott a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 174/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában
megfogalmazottal, amelyben kinyilvánította, hogy kiemelten támogatja Pécs város pályázatát az
„Európa Kulturális Fővárosa – 2010” elnyerése érdekében, továbbá kijelentette, hogy társulni
kíván a programhoz. Az azóta eltelt időszakban a megyei önkormányzat, valamint a megyei jogú
város önkormányzata illetékes szakbizottságai és szakemberei többször áttekintették az
együttműködés lehetőségeit. A város által létrehozott Európa Kulturális Fővárosa Pályázati
Fejlesztési Tanácsának munkájában a megye részéről Tasnádi Péter alelnök és Merza Péter, az
Európa Fejlesztési Iroda vezetője már részt vesz, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala illetékes munkatársaival a kapcsolattartásra a megyei önkormányzat hivatala kulturális
ügyekkel foglalkozó vezető főtanácsosa dr. Erdődy Gyula lett megbízva. Ezzel párhuzamosan a
városi szakbizottság felajánlására a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy döntött, hogy a városi kulturális bizottság kulturális
főváros pályázattal foglalkozó napirendjein dr. Szirtes Gábor, a megyei önkormányzat
közgyűlésének tagja képviselje a bizottságot. A munka során alapérdekünknek tekintettük, hogy
a régió olyan fejlesztési lehetőségekhez jusson, amelyből a megye számára is jelentős
beruházások származhatnak, valamint új munkahelyek létesülhetnek. Az Európa Kulturális
Fővárosa program ilyen reményekre jogosít.
A pályázatokat 2005. augusztus 17-ig kellett benyújtani. A pécsi pályázatnak öt pillére van:
1. Pécs kapuváros a Balkán felé: Európa első Kulturális Fővárosa lehet, amely nyit a Balkán
és Dél-kelet Európa sokszínű kultúrája felé, beleértve az iszlám kultúráját is.
2. A pécsi Európa Kulturális Fővárosa-év az európai határvidékeknek a nyugat-európaitól
eltérő kulturális tapasztalatát kívánja megmutatni.
3. Pécs jelölése esetén 2010-ben Európa másik, német Kulturális Fővárosa olyan magyar
várossal működhet együtt, amelynek részben német az identitása.
4. Pécs regionalista város: a neve Magyarországon összefonódott a decentralizáció
eszméjével, multikulturális város, melynek régiója átnyúlik a nemzetállami határokon.
5. Pécs egyszerre városa a kulturális örökségnek és a kulturális újításnak: kétezer éves város
és a művészeti innováció városa.
A pályázat négy, egyre táguló kört érint:
1. A dél-dunántúli régiót, városait és kistérségeit, régiófejlesztési célokat is maga elé tűzve.
2. A dél-dunántúli régió peremén elhelyezkedő nagyobb városokat, így Baját, Dunaújvárost,
Keszthelyt és Nagykanizsát.
3. Szegedet, amely a pályázatban Pécs kiemelt partnervárosa.
4. A déli kulturális övezetet, amelybe Pécs és Szeged éppúgy beletartozik, mint Trieszt,
Maribor, Eszék, Tuzla, Újvidék, Szabadka, Arad, Temesvár, valamint Szliven és Kütahya
városok közreműködésével Bulgárián át egészen Törökországig képes együttműködést
generálni, hatásokat multiplikálni és kisugározni.
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A kulturális fejlesztések közül a megyei önkormányzat részéről a következő
elképzelésekkel kerültek be Pécs „Európa Kulturális Fővárosa – 2010” pályázatába.
1. „Nagy Kiállítótér”. Elsősorban a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát érinti. A
megye már pályázott címzett állami támogatásra a Papnövelde utcai volt Vármegyeháza
átalakítási tervével, amely épületrekonstrukciót, kiállítótér-kialakítást és új épületszárny
hozzáépítését tartalmazza. A rekonstrukciót és hozzáépítést követően alkalmas volna
nagyméretű nemzetközi utazó kiállítások befogadására, s egyben otthont adna a Modern
Magyar Képtár gyűjteményének is. A „Múzeum utca” meghosszabbítását és
szolgáltatásainak fejlesztését jelenti.
2. Látványraktár. Szintén a megyei múzeum fejlesztését biztosítaná. A Janus Pannonius
Múzeum anyagának több, mint 90 %-a nem megtekinthető kép, szobor, kerámia, bútor
stb. A Látványraktár olyan raktározási forma, amely – részben digitális technika
segítségével – bemutathatóvá teszi az eddig láthatatlan anyagot, nyitottá válva az oktatás
és a turizmus számára. A korszerű a raktározási feltételek mellett benne célzott szakmai,
kutatói és ifjúsági programok is megvalósíthatók. Csatlakozna hozzá egy restauráló
műhely is. Elképzelhető zöld mezős beruházásként, illetve meglévő, akár ipari épületek
átépítésével is.
3. Tudásközpont. A Csorba Győző Megyei Könyvtár jövőjét befolyásolja. A megyei és a
városi könyvtár tervezett összevonását, szükséges informatikai fejlesztését, olvasói
terének növelését, súlyos raktározási problémáinak megoldását tenné lehetővé egy új,
nagyszabású könyvtárépület megépítése vagy egy meglévő, nagy alapterületű épület
átalakítása e célra.
4. Zsolnay Kulturális Negyed. Nem megyei elképzelés és fejlesztés, de szerepel benne az
ipartörténeti témapark is. Jelentősége az, hogy 1998-ban a megyei önkormányzat a
várossal együtt hívta életre a Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum Létrehozásáért
Alapítványt, amelynek keretében közösen munkálkodunk egy „ipartörténeti múzeum”
kialakításáért.
A pályázati bírálóbizottság szeptember 15-től október elejéig minden pályázónál helyszíni
vizsgálatot tart, majd október 15-ig javaslatot tesz a nemzeti kulturális örökség miniszterének,
hogy 2010-ben melyik magyar várost tartja alkalmasnak az Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerésére. Az indítványt a miniszter terjeszti a Kormány elé, amely várhatóan október 23-án
jelenti be az eredményt, majd tovább küldi azt az Európa Tanácsnak. A Tanács ma még
közelebbről nem ismeretes időpontban, 2006-ban hozza meg végső döntését.
Augusztus elején Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere megköszönte a megyei
önkormányzat vezetésének, hivatalnokainak a pályázatban a várossal való eredményes
együttműködést, emellett kifejezte azon álláspontját, mely szerint a megye elkötelezett a pályázat
iránt, bizonyítják ezt többek között a fent leírt, a pályázatba bekerült megyei projektek is.
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Egyben kérte, hogy a pályázat elkészítését és kommunikációs kampányát pénzügyileg is
támogassa a megyei önkormányzat. Tájékoztatása szerint a pályázat menedzselésének
összköltsége meghaladja a 100 millió forintot. Az ügy jelentőségét és a város 10 millió forintos
támogatási igényét mérlegelve, áttekintve költségvetésünket javaslom a közgyűlésnek, hogy a
pályázat kommunikációs kampányát 7 millió forinttal támogassa.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a „Pécs Európa Kulturális
Fővárosa – 2010” pályázatról szóló tájékozatót és a pályázat kommunikációs kampányának
lebonyolítását 7 millió forinttal támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetésének speciális célú támogatásokra fordított összegéből.
Határidő: a támogatás biztosítására: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
P é c s, 2005. augusztus 12.
Tasnádi Péter
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II.
I. Előzmények:
A Szederkényi Időskorúak Otthona jelenleg 80 férőhelyet működtető megyei
fenntartású szociális intézmény.
Az Otthon a hagyományos intézményi ellátás mellett 38 fő számára – külön részlegben
- demenciában szenvedők intenzív gondozását biztosító ellátást, továbbá 4
apartmanban 5 fő számára emelt színtű ellátást is biztosít. Az intézmény határozatlan
idejű („végleges”) működési engedéllyel rendelkezik.
A mosodát és az irodaépületet összekötő épületrész jelenleg raktárként funkcionál,
ugyanakkor megfelelő átalakítással itt férőhelyek alakíthatóak ki. Az épületrészben – 3
szoba, 2 fürdőszoba, előtér – 9 új hagyományos elhelyezést biztosító férőhely
alakítható ki. Az átalakítást és a férőhelybővítést Kocsis József, az intézmény
igazgatója kezdeményezte.
Tekintettel a magas várakozói létszámra (a jelenlegi 80 fh-re folyamatosan78-80
igénylő vár), továbbá a szakmai és működtetési szempontokból ideálisnak tekinthető
100 fh irányába való közelítésre, az elképzelés támogatásra javasolt.
II. A bővítés pénzügyi háttere:
A 9 férőhelyes bővítést eredményező átalakítás egyszeri költsége 3.500 e Ft,
melynek fedezete az emelt szintű apartmanokban beszedett egyszeri belépési díj 90%a, amely az intézménynél keletkezett saját bevétel. Ennek jelenlegi, rendelkezésre álló
összege 5.265 e Ft. (Jogszabály értelmében 10%-ot tartalékként a fenntartó
elkülönítetten kezel, ugyanakkor az intézménynél lévő 90% is csak felhalmozási célra
fordítható.)
Az átalakítás költsége a közbeszerzési értékhatár alatti összeg, az intézményvezető
saját hatáskörben választhatja ki a kivitelezőket.
III. A működtetés pénzügyi háttere:
A tervezett új 9 fh többlet szakdolgozói igénye 2,5 fő. Jelenleg azonban az intézmény –
a 2005-ös költségvetési tárgyalások okán – a működtetéshez előírtnál 1 fővel kevesebb
szakdolgozóval rendelkezik. Ahhoz, hogy a működést engedélyező hatóság 89 fh-re
módosítsa az intézmény működési engedélyét, 3,5 fő szakdolgozói létszámbővítésre
van szükség.
Kiadások:
• A 3,5 fő szakdolgozó bére:
- alapbér:
235.900 Ft/hó (D1 kategória)
- pótlékok: 107.430 Ft/hó (munkahelyi-, illetve műszakpótlék)
- járulékok: 120.216 Ft/hó (TB, munkaadói, EHO)
- útiköltség: 31.728 Ft/hó (Pécs, Mohács távolságával számolva, - 25 km)
összesen: 512.774 Ft/hó/3,5 fő
összesen: 6.389.183 e Ft/év/3,5 szakdolgozó (a 13. havi bérrel együtt)
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•

Dologi kiadás: 4.478.400 Ft/év/9 ellátott (a 2005. I. félévi adatokkal számolva)

Mindösszesen: 10.867.583 Ft/év
Bevételek:
• Normatíva: 6.922.800 Ft/év/9 ellátott (769.200 Ft/fő/év x 9)
• Térítési díj: 4.268.700 Ft/év/9 ellátott (részösszegű személyi térítési fizetés
lehetősége miatt a jelenlegi térítési díj 85%-ával számolva)
Mindösszesen: 11.191.500 Ft/év
Különbözet:

323.917 Ft/év

Megállapítható tehát az átalakítással, illetve a férőhelybővítéssel kapcsolatban,
hogy:
- fedezete kötött felhasználású összegként az intézménynél rendelkezésre áll,
- a működtetése nyereségesként prognosztizálható,
- jelentős igénylői kör érdekeit szolgálja,
- a szakdolgozói létszám tekintetében az intézményt újra az előírt szintre emeli,
- hozzájárul az intézmény egészének rendezettségéhez, állagmegóvásához.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
Időskorúak Otthona (Szederkény) 9 fős férőhely bővítésével egyetért. Ennek
megfelelően az intézmény alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, és a
68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megnevezett
intézmény férőhelybővítésének személyi feltételeként 2005. november 15-től további
3,5 fő szakdolgozó alkalmazását engedélyezi, és annak pénzügyi fedezetére
246.000 Ft-ot – 188.000 Ft személyi jellegű kiadás, 58.000 Ft munkaadókat terhelő
járulékok - a 2005. évi költségvetésben biztosít.
Határidő: a 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy
az alapító okirat módosításának megfelelően az intézmény szabályzatainak
módosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Kocsis József, igazgató
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4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az
alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
Pécs, 2005. augusztus 23.
Tasnádi Péter
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melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény neve:

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Az intézmény székhelye:

Szederkény, Pécsi út 23.

Működési területe:

Baranya megye

Az intézményt alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1951.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

A fenntartó székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Felügyeleti szerve:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Szakágazat:

(89 fh.)

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
853100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)
85317-0

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel
- demens betegek ápolása, gondozása
- az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat
biztosító ellátás nyújtása

85323-3

Házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

75192-2

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

55241-1

Munkahelyi vendéglátás

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.
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A vagyon felett rendelkező:
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendeletében foglalt
eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat .
Pécs, 2005. szeptember 15.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke
Záradék:

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a
…/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával jóváhagyta.
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. júniusi ülésén tárgyalta „A megyei
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése” című előterjesztést. A beszámoló
bemutatta az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózatot, az
ellátásban részesülők számának alakulását, a személyi és tárgyi feltételek változását, a
szakmai ellenőrzések tapasztalatait és a jövőre vonatkozó célokat, elképzeléseket. Az
értékelés azokra a kiemelt szempontokra épült, amelyeket a „Baranya megye gyermek
és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója” fogalmazott
meg 2004-ben.
A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásában biztosítani kell a gyermekvédelmi
gondoskodásba került gyermekek megfelelő életkörülményeit és segíteni kell a
gyermekvédelem rendszeréből kikerült fiatal felnőttek önálló életkezdését. A
feladatellátásnak rugalmasnak kell lennie, a gyermekek szociális szükségletei
mellett sajátos szükségleteiket is figyelembe kell venni és reagálni kell a
felmerülő új igényekre is. A megyei gyermekvédelmi rendszer 1997-ben
megkezdett teljes körű átalakítása – a törvényi szabályozás változásait
figyelembe véve – a vártnál hosszabb folyamatot eredményezett és még jelenleg
sem fejeződött be. A társadalmi folyamatok előre nem látható változásai hatással
vannak a gyermekvédelmi rendszer átalakulására is.
Megállapítható, hogy a létszám – és férőhelyszámok alakulásában lényeges változás
nem prognosztizálható. Jelentős létszámcsökkenés 2000-től tapasztalható, azóta
stagnál. A jelenleg rendelkezésre álló megyei fenntartású férőhelyek kihasználtsága
tartósan 95%-os, ez egyben azt is jelenti, hogy az új elhelyezésekhez kevés az üres
férőhely. A férőhelyszámok csökkentése középtávon nem várható. Az ellátórendszert
a továbbiakban úgy kell átalakítani, hogy megfelelő színvonalon biztosítsuk a
törvényben megfogalmazott kötelezettségeket a feladatellátás racionalizációja
mellett.
A megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátását nagyobb részben a
Baranya
Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
keretében
működtetett
intézményrendszerben, a megyei fenntartású négy általános iskola (Pécsvárad,
Komló, Mohács, Old) mellett működő gyermekotthonban, valamint ellátási
szerződéssel civil szervezetek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, BezerédjKastélyterápia Alapítvány, Faág Baráti Kör ) együttműködésével látja el. (1.sz.
melléklet).
A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának tervezett átalakítása: (2.sz.
melléklet).
Az önkormányzat által biztosított, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
működésében lévő, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátása a nevelőszülői
hálózatból és a jelenleg 25 telephelyen működő intézményrendszerből áll.
Az otthont nyújtó ellátás egyre jelentősebb formája a gondozottak nevelőszülőknél
történő elhelyezése. A következetes szakmai munka, az eredményes felkutatás és a
magas színvonalú képzés eredményeként ma már a gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekek és fiatalok 57-58%-a nevelkedik un. hagyományos, illetve hivatásos
nevelőszülői családban. Ez országos viszonylatban is jó eredmény. A hagyományos
nevelőszülők száma 210-220 között mozog, a hivatásos nevelőszülők száma 15. A
nevelőszülői családok jelentős funkciót töltenek be a megye gyermekvédelmében, a
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befogadó-megtartó kisközösség erejével végzik gyermeknevelői munkájukat és
leginkább pótolják a hiányzó családot.
A nevelőszülői hálózat fejlesztése, képzésük, továbbképzésük biztosítása,
megbecsülésük növelése továbbra is kiemelt feladat. A hivatásos nevelőszülők
számának emelésével – négy fő - a lakásotthoni férőhelyek kiváltása érhető el.
Az intézményhálózat az ideiglenes hatállyal elhelyezettek számára működő átmeneti
otthonból, a 0-6 éves korúakat ellátó, három csoportos komlói gyermekotthonból, a
megye hét településén lévő 18 lakásotthonból és három településen 5 utógondozói
otthonból áll. Ezek közül 13 lakásotthon határozott idejű működési engedéllyel
rendelkezik, 2005. december 31-ig. A határozatlan idejű működési engedélyek
benyújtásához szükséges szakhatósági vélemények beszerzése folyamatban van.
A rendszer továbbfejlesztése során felül kell vizsgálni a nem megfelelő helyen
lévő, vagy rossz műszaki állapotú lakásotthonok megszüntetésének lehetőségét.
Ezt a folyamatot összhangba kell hozni azzal, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik
több csoportos gyermekotthon kialakítására. Az utóbbi évek statisztikája szerint
magasabb életkorú gyermekek kerülnek gondozásba, átlagosan 14 évesek, vagy
idősebbek. A serdülő korú fiatalokat nevelőszülői vagy lakásotthoni életközösségbe
illeszteni rendkívül nehéz. Azok számára, akik nem alkalmasak lakásotthoni
elhelyezésre, vagy akiket nem vállal nevelőszülői család, „zártabb”, intézményesebb
elhelyezési forma a célra vezető. A lakásotthoni rendszer átszervezését indokolja –
a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett - az is, hogy megoldásra
vár a speciális szükségletű gyermekek elhelyezéséül szolgáló gyermekotthon
kialakítása, valamint az a tény, hogy néhány lakásotthon már jelenleg sem, vagy
hosszabb távon nem alkalmas a feladat ellátására.
A Pécs, Mohácsi úti lakásotthon működési engedélye 2005. december 31-én lejár. A
szakhatóságok további működéséhez nem járulnak hozzá. Az épület állaga romlik, a
környezet rossz hatással van az ott élő gyermekekre. A lakásotthon kiváltása
azonnali megoldásra vár, a nevelőszülői hálózat fejlesztésével megoldható.
A majsi lakásotthon működtetése a Pécstől való nagy távolság miatt a
gyermekvédelmi központ irányításában nem gazdaságos. Az ott elhelyezett gyermekek
többségében különleges szükségletűek és a mohácsi általános iskola tanulói, így
indokolt a lakásotthon átadása a mohácsi általános iskola mellett működő
gyermekotthon kiváltására.
A bogádi lakásotthon a gyermekek iskoláztatása, illetve munkahely választása
szempontjából előnytelen, megszüntetése javasolt.
A Szigetvár, Batthyányi u. 11. szám alatti lakásotthon csak 8 férőhelyes, az egy főre
jutó költség így jóval magasabb, a lakásotthon bővítése jelentős összeget igényelne,
további működtetése nem célszerű.
A gyermekvédelmi törvény szerint speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés,
a pszichoaktív szerekkel küzdő és a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek
számára. A problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek
elhelyezéséről. Jelenleg a megye nem rendelkezik speciális ellátást biztosító
intézménnyel. Csak a pszichoaktív szerekkel küzdők ellátása megoldott a Bezerédj
Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján.
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára az intézmény
létrehozása, a szakmai szempontok figyelembe vételével Pécsett indokolt.
Többcsoportos, 4x8 férőhelyes gyermekotthon létrehozására van szükség. A Pécs
városi illetékességű gondozottak magas számát (35-38%) figyelembe véve az
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intézmény létrehozása a megyei és a városi önkormányzat összefogásával indokolt.
Ennek előkészítéséről 2005. június 14-én tárgyalások kezdődtek a megye és a város
vezetői, illetve szakirodái között.
Speciális ellátást igényelnek a súlyos pszichés tüneteket mutató gondozottak. Egy 16
fős, 2 csoportos gyermekotthon létrehozása számukra Szigetváron lehetséges,
regionális szinten. Tekintettel arra, hogy a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek
esetében szükséges a szoros együttműködés az egészségüggyel, a szigetvári kórház
szakmai háttere biztosítani tudja a megfelelő ellátást.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő, tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek oktatását végző négy általános iskola ( Pécsvárad, Komló, Mohács, Old)
gyermekotthona biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, különleges
ellátást igénylők otthont nyújtó ellátását. Az intézmények közül Pécsváradon a
gyermekotthon kialakítása befejeződött. A mohácsi és komlói intézménynél pályázati
támogatással folyamatban van és a megvalósítás 2006-ra várható. Az oldi
intézményben a gyermekotthon kialakítására csak ezek megvalósulása után kerülhet
sor.
A feladatellátás megosztása érdekében a megyei önkormányzat fontosnak tartja az
együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi
szakellátás feladatainak ellátását.
2001-ben a megyei önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
kötött ellátási szerződés 8 férőhelyes, speciális szükségletű gyermekek elhelyezését
biztosító lakásotthon működtetésére. Ezzel a megyei önkormányzat olyan kötelező
feladatát vállalták át, amely a megyei intézményrendszer átalakítása során még nem
oldódott meg. 2004-től a különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezését
biztosító 10 fős lakásotthon működtetésére módosult az együttműködés, ezzel
megoldódott a pécsi oktatási intézménybe járó fogyatékos gyermekek elhelyezése. Az
egyesület kifejezte szándékát, hogy újabb 10 fős lakásotthon kialakításával kívánja a
férőhelyek számát 20 főre növelni.
A megyei önkormányzat ugyancsak 2001-ben ellátási szerződést kötött a Szolgáló
Szeretet Alapítvánnyal gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó lakásotthon 8
férőhelyének igénybe vételével. Az alapítvány által működtetett Pécs-Vasas, Bencze J.
u. 2. szám alatti lakásotthon férőhelyeit a megyei önkormányzat ellátási érdekből
hosszú távon tervezte igénybe venni, különös tekintettel az ott elhelyezett gyermekek
tartós elhelyezésének, nevelésének érdekében. A lakásotthon működése – a működési
engedély visszavonása miatt – jelenleg szünetel. A megyei önkormányzat az ellátási
szerződést nem mondta fel. A férőhelyek igénybe vétele a továbbiakban is indokolt. A
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők között egyre magasabb az utógondozói
ellátást igénylő fiatal felnőttek száma. A számukra biztosítható férőhely a megyében
kevés, bővítésre forrás hiányában nincs lehetősége a megyei önkormányzatnak. Az
Alapítvány utógondozói ellátás biztosítására 10 férőhellyel kívánja tovább
működtetni a lakásotthont, melynek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A
működési engedély iránti kérelem folyamatban van. A működés megkezdéséhez
azonban visszatérítendő támogatást szükséges biztosítani az Alapítvány részére.
A pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátására 6 férőhely erejéig a Bezerédj
Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződést a megyei önkormányzat 2005ben.
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A Faág Baráti Kör komplex segítő programokat nyújt jelenlegi és volt állami
gondoskodásban részesülő fiatalok – különös tekintettel roma származásúak –
számára. A feladat ellátásához a megyei önkormányzat a Pécs, Hunyadi u. 54. szám
alatti ingatlant adta tartós használatba. Az egyesület model intézményként működtet
„tanodát” tantárgyi felkészítő foglalkozásokra, érettségi – és felvételi előkészítő
programokra, valamint a munkaerő piacon kamatoztatható tudáshoz való hozzájutás
segítségére.
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítványa (MIOK), a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályázata alapján
- két ütemben - 30 lakásos garzonház létesül Pécsett a gyermekvédelmi szakellátásból
nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek
részére. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek egy jelentős része
reménytelen helyzetben van a lakáshoz jutást és a munkahelyen való elhelyezkedést
tekintve. Ezért szükséges a fiatalok segítése a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemben a munkaerő-piacra történő belépéssel. A garzonház a gyermekvédelem
rendszerébe integrálva biztosíthatja ezen célok megvalósulását. ( A program részletes
bemutatását és a második ütem támogatását a Tájékoztató a gyermekvédelmi
szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi
integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatása című előterjesztés
tartalmazza). A garzonház lakóinak utógondozói ellátására 1 fő utógondozói
státusz létesítése indokolt.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi
feladatok ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztésének tervét
elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy a Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti
lakásotthon kiváltását a nevelőszülői hálózat fejlesztésével oldja meg, a Bogád,
Rákóczi u. 25. és a Szigetvár, Batthányi u. 11. szám alatti lakásotthonok
kiváltását a speciális gyermekotthonok létrehozásához készítse elő.
Határidő : 2006. március 31.
Felelős : dr. Barka Tamás, igazgató
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkeretét öt fővel megemeli, négy fő hivatásos nevelőszülő
alkalmazására 2005. október 1-től, egy fő utógondozó alkalmazására 2005. december 1-től. A személyi juttatásokra 896 ezer forint, a járulékokra 316 ezer forint fedezetet biztosít az általános tartalék terhére.
Határidő : a 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős : dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 25.
Tasnádi Péter

1.sz. melléklet

Megyei gyermekvédelmi feladatok ellátása
( JELENLEG )

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Nevelőszülői
hálózat :
- Nevelőszülők
- Hivatásos
nevelőszülők
_____________
- Gondozott :
560 fő
(átlag)

Megyei fenntartású általános iskolák

Komló : 20 fő
(kollégiumban)
_______________

Intézményrendszer
Átmeneti otthon :
Pécs, Szikla u. 5.
12 fő
_________________________________
Gyermekotthon ( 0-6 éves korúak ):
Komló, Damjanich u. 25.
22 fő
________________________________
Lakásotthonok:
Bogád, Rákóczi út 25.
Komló, Kodály Z. u. 16.
Komló, Munkácsy M. u. 88.
Komló, Damjanich u. 23.
Komló, Munkácsy M. u. 106.
Komló, Majális tér 3.
Majs, Ady E. u. 67.
Pécs, Mohácsi út 55.
Pécs-Hird, Szathmáry út 15.
Sellye, Korongi tér 11.
Szentlőrinc, József A. u. 11.
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.
Szigetvár, Miklós u. 1.
Szigetvár, Miklós u. 3.
Szigetvár, Batthányi u. 11.
Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.
Szigetvár, Vörösmarty u. 17.
Összesen :

12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
8 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
8 fő
12 fő
12 fő
10 fő
206 fő

Utógondozó otthon:
(telephelyek)
Komló, Nagyszántó u. 7.
Pécs, Ércbányász u. 32.
Pécs, Illyés Gy. u. 30.
Pécs, Frankel L. u. 14.
Pécs, Bocskai u. 6.
Összesen :

6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
30 fő

Külső férőhely :

25 fő

Mohács : 30 fő
(kollégiumban )
_______________
Old
: 15 fő
( kollégiumban )
_______________
Pécsvárad : 22 fő
Kossuth u. 6. I/1.
Kossuth u. 6. I/2.
November29 u.17.

Civil szervezetek

BezerédjKastélyterápia
Alapítvány
Speciális lakásotthon:
Szedres, Hidja puszta
6 fő
__________________
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
különleges lakásotth.:
Pécs, Apafi u. 99.
10 fő
__________________
Faág Baráti Kör
komplex segítő programok
Pécs, Hunyadi u. 54.

2.sz. melléklet

Megyei gyermekvédelmi feladatok ellátása
(TERVEZETT ÁLALAKÍTÁS )

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Nevelőszülői
hálózat :
-Nevelőszülők
-Hivatásos
nevelőszülők
________________
-Gondozott :
580 fő
(átlag)

Megyei fenntartású általános iskolák

Intézményrendszer
Átmeneti otthon :
Pécs, Szikla u. 5.
12 fő
_________________________________
Gyermekotthon ( 0-6 éves korúak ):
Komló, Damjanich u. 25.
22 fő
_________________________________
Speciális gyermekotthon ( Pécs )
:
32 fő
_________________________________
Speciális gyermekotthon ( Szigetvár ):
16 fő
_________________________________
Lakásotthonok:
Komló, Kodály Z. u. 16.
12 fő
Komló, Munkácsy M. u. 88.
12 fő
Komló, Damjanich u. 23.
12 fő
Komló, Munkácsy M. u. 106.
12 fő
Komló, Majális tér 3.
12 fő
Pécs-Hird, Szathmáry út 15.
12 fő
Sellye, Korongi tér 11.
12 fő
Szentlőrinc, József A. u. 11.
12 fő
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.
12 fő
Szigetvár, Miklós u. 1.
12 fő
Szigetvár, Miklós u. 3.
12 fő
Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
12 fő
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.
12 fő
Összesen :
156 fő
________________________________
Utógondozó otthon:
(telephelyek)
Komló, Nagyszántó u. 7.
6 fő
Pécs, Ércbányász u. 32.
6 fő
Pécs, Illyés Gy. u. 30.
6 fő
Pécs, Frankel L. u. 14.
6 fő
Pécs, Bocskai u. 6
6 fő
Pécs, Vörösmarty u.17.
10 fö
Összesen :
40 fő
Garzonház
Külső férőhely :

30 fő
25 fő

Civil szervezetek

Komló :
20 fő
(kollégiumban)
Gyermekotthon
belső átalakítással
( 2 csoport )
________________
Mohács :
30 fő
2 csoportos
lakásotthon 20 fő
Majs ,Ady E. u. 67.
10 fő
________________
Old
: 15 fő
( kollégiumban )
Gyermekotthon
belső átalakítással
_______________
Pécsvárad : 22 fő
Kossuth u. 6. I/1.
Kossuth u. 6. I/2.
November29 u.17.

BezerédjKastétyterápia
Alapítvány
speciális lakásotthon:
Szedres, Hidja puszta
6 fő
__________________
Máltai
Szeretetszolgálat
különleges lakásotth.:
Pécs, Apafi u. 99.
2 csoport
20 fő
__________________
Szolgáló Szeretet
Alapítvány
utógondozó otthon
Pécs-Vasas, Bencze J.
u. 2.
10 fő
__________________
Faág Baráti Kör
komplex segítő programok
Pécs, Hunyadi u. 54.

Megszűnt lakásotthonok:
Bogád, Rákóczi út 25.
Pécs, Mohácsi út 55.
Szigetvár, Batthányi u. 11.

Mohácsi intézményhez
csatolva:
Majs, Ady E. u. 67.
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II.
I.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. §. (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a
Szervezeti és Működési Szabályzatról (továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletében
határozza meg. E szabályozás körébe tartozik az Ötv. 9 §. (3) bekezdése alapján a
képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházása a közgyűlés elnökére, a
bizottságaira. Ennek alapján ruházta át egyes hatásköreit a közgyűlés az általa
lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének, felelősségének rendjét tartalmazó közbeszerzési szabályzatában,
illetve az SZMSZ 4. számú mellékletében.
A jelenleg hatályos rendelkezések alapján a közösségi értékhatárt meghaladó
beszerzések esetén az eljárás során keletkező minden döntést a közgyűlés hoz meg.
A gyakorlati tapasztalataink azt bizonyítják, hogy – különösen árubeszerzések és
szolgáltatások terén egyre több eljárást kell közösségi szabályok szerint bonyolítanunk,
mely a közgyűlés gyakori összehívását eredményezheti.
A rugalmas és gyors intézkedések megtétele érdekében indokolt - hasonlóan a nemzeti
értékhatár esetén bonyolított eljárásokhoz - az eljárást lezáró döntés átruházása a
Költségvetési és Gazdasági Bizottságra a közösségi rezsimszint esetén is.
Ezért teszek javaslatot az előterjesztés határozati javaslatában a közbeszerzési
szabályzat módosítására, valamint az SZMSZ 4. számú mellékletében a Költségvetési
és Gazdasági Bizottság hatáskörének bővítésére, a közgyűlés elnöke átruházott
hatáskörének módosítására. Ezzel egyidejűleg, mivel a hatásköri rendelkezéseket
vagyonrendeletünk is tartalmazza, a Vagyonrendelet módosítása is szükséges.
II.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) bevezetése kapcsán szükséges megvizsgálni a helyi
önkormányzati rendeleteket az önkormányzati hatósági eljárásra vonatkozó
rendelkezések tekintetében.
Az önkormányzati rendeletekben több tárgykört érintően találhatók olyan szabályok,
amelyek a Ket. által hatályon kívül helyezett, az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Áe.) rendelkezésein alapulnak,
ezért felülvizsgálatot igényelnek. A Ket. hatályba lépéséig, 2005. november 1-ig minden
helyi önkormányzatnak feladata, hogy „átvilágítsák” rendeleteiket, és harmonizálják
azokat a Ket.-tel.
Az előterjesztés elkészítésének időpontjában közgyűlésünknek 20 hatályos rendelete
van, melyből a megye jelképeiről, valamint azok használatáról -, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről,
és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletek, továbbá az SZMSZ 9. számú melléklete
tartalmaz Áe.-re utaló rendelkezéseket. Ezek módosítására a rendelettervezetben
teszek javaslatot.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, alkossa meg fenti javaslatomnak megfelelően az SZMSZ
módosításáról szóló rendeletet.

3

III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 142/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának
melléklete (Közbeszerzési Szabályzat) III. fejezetének 2. 5. és 13. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 2.) A Közgyűlés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján a Kbt.
Második részében szabályozott – kivéve a Kbt. 4. sz. mellékletében foglalt
szolgáltatások beszerzése esetén lefolytatandó egyszerűsített eljárásokat:
továbbiakban egyszerűsített eljárások – eljárások során dönt az eljárások
indításáról és a lefolytatandó eljárások fajtájáról.”
„5.) A Közgyűlés elnöke egyetértési jogot gyakorol a közbeszerzési eljárások során az
ajánlat érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítása és az eljárást
lezáró valamennyi döntés meghozatala során.”
„13.) A Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után – a közgyűlés elnökével
egyetértésben – dönt az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy
érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról és valamennyi közbeszerzési eljárás esetén meghozza az eljárást
lezáró döntést.”
Határidő: 2005. szeptember 20.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.
Dr. Kékes Ferenc
a közgyűlés elnöke

Melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyes rendeleteinek
módosításáról szóló .../2005. (...) Kgy. rendelet megalkotása
1. §
(1)

Az SZMSZ 4. számú melléklete, Költségvetési és Gazdasági Bizottság I. A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Dönt – a Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után – a közgyűlés
elnökével egyetértésben a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmatlanságáról, és meghozza az eljárást lezáró döntést.

(2)

Az SZMSZ 4. számú melléklete a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök 10.
b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
A Gazdasági Bizottsággal egyetértésben dönt – a Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után – a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok
érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződésteljesítésre való alkalmatlanságáról, és meghozza az eljárást lezáró döntést.
2. §

(1)

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet – továbbiakban Vagyonrendelet – 3. § (2) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:)
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján közbeszerzési
eljárás megindítása – kivéve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény, továbbiakban Kbt. 4. számú mellékletében foglalt szolgáltatások beszerzése esetén lefolytatandó egyszerűsített eljárásokat.

(2)

A Vagyonrendelet 3. § (3) bekezdése j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(A Költségvetési és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik)
A Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után – a közgyűlés elnökével egyetértésben – döntés a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmatlanságról, és az eljárást lezáró döntés meghozatala.

(3)

A Vagyonrendelet 3. § (4) bekezdése e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(A közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik)
A Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után – a Költségvetési és
Gazdasági Bizottsággal egyetértésben – döntés a közbeszerzési eljárásban
résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők
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szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságról, és az eljárást lezáró döntés meghozatala.
(4)

A Vagyonrendelet 3. § (2) bekezdés j) pontja hatályát veszti.

3. §
(1)

A megye jelképeiről, valamint azok használatáról szóló 6/1991. (V. 31.) Kgy.
rendelet 6. § (1) bekezdése második mondatában „az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt” szövegrész helyébe, továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet 1. § (6)
bekezdésében „a többször módosított 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit” szövegrész lép.

(2)

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 9. sz. melléklete B/1. pontjának első
mondata helyébe „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási hatósági ügyben döntés meghozatalára jogosult köztisztviselők:” szövegrész lép.
4. §

(1)

A jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján lép
hatályba, kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

(2)

A jelen rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés 2005. november 1-jén lép hatályba.

Pécs, 2005. augusztus 22.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző
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Indokolás
1-2. §
A jelenleg hatályos rendelkezések alapján a közösségi értékhatárt meghaladó beszerzések esetén az eljárás során keletkező minden döntést a közgyűlés hoz meg.
A gyakorlati tapasztalataink azt bizonyítják, hogy – különösen árubeszerzések és
szolgáltatások terén egyre több eljárást kell közösségi szabályok szerint bonyolítanunk, mely a közgyűlés gyakori összehívását eredményezheti.
A rugalmas és gyors intézkedések megtétele érdekében indokolt - hasonlóan a nemzeti értékhatár esetében bonyolított eljárásokhoz - az eljárást lezáró döntés átruházása a Költségvetési és Gazdasági Bizottságra a közösségi rezsimszint esetén is. A
hatásköri szabályokat az SZMSZ 4. számú melléklete, valamint a Vagyonrendelet 3.
§-a tartalmazza, így ezen jogszabály helyek módosítása szükséges.
3. §
A javaslat a Ket. 2005. november 1-jei hatályba lépésére tekintettel – a korábban hatályos Áe.-re utaló rendelkezéseket harmonizáló pontosításokat tartalmaz.
4. §
A javaslat a rendelet hatályba lépésére és kihirdetésére vonatkozó rendelkezéseket
tartalmaz.
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II.
Tisztelt Közgyűlés !
A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet eddig 2
alkalommal módosult, 2005. április 28-án a 8/2005 (IV. 29.) Kgy. rendelettel és június 16-án a
10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendelettel.
Jelen módosítás tételeit részletesen az előterjesztés mellékletét képező segédletek tartalmazzák:
¾ az 1. sz. segédlet mutatja a fenntartói támogatás előirányzatának módosítását,
¾ a 2. számú segédlet a céltartalékok és az általános tartalék változását (melyek magukba
foglalják a közgyűlési döntésen alapuló változásokat és az átruházott hatáskörű
döntéseket is)
¾ a 3. és a 4. számú segédlet a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak változását.
A módosítás eredményeként a pénzügyi mérleg főösszege 15.937.468 ezer forintról 16.511.643
ezer forintra, 3,6 %-kal emelkedik. A növekmény összege 574.175 ezer forint.
Az előterjesztés főbb, kiemelést érdemlő témakörei:
Létszámkeret változás
A közgyűlés 8/2005. (II.17.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) feladatának
speciális szakiskolai képzéssel való bővítéséről döntött szeptember 1-jétől, melyhez 3 fő
létszámkeretet határozott meg.
A Közgyűlés mai (szeptember 15-i) ülésén tárgyalta a megyei gyermekvédelmi feladatok
ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést. Ez alapján a
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) létszámkerete 5 fővel emelkedik. Ebből 4 fő
hivatásos nevelőszülő státusz biztosítása (október 1-jétől) a lakásotthoni férőhelyek kiváltását
célozza, 1 fő utógondozó foglalkoztatása (december 1-jétől) a garzonház lakóinak ellátása
érdekében történik.
A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény intézmény 9 férőhelyes
bővítéséhez kapcsolódóan (november 15-től) 3,5 fővel bővül a szakdolgozói létszám.
Saját hatáskörű módosítások
Az intézményi saját hatáskörű módosítások a pénzügyi mérleg főösszegét 438.038 ezer forinttal
növelik, mely 12 intézmény előirányzat növekménye. A többletbevételek döntő mértékben átvett
pénzeszközökből származnak, melyek 85 %-ban működési kiadások, 15 %-ban felhalmozási
kiadások fedezetéül szolgálnak. A működési kiadásokon belül a plusz források 87 %-a a dologi
kiadások és 13 %-a a személyi juttatások és járulékok előirányzatát emelik.
Állami támogatás többletek
Az állami támogatások összesen 119.822 ezer forinttal növekedtek. Ebből a beruházási célokat
szolgáló cél- és címzett támogatás 84.393 ezer forint, meghatározott célra felhasználható
központosított támogatás 6.898 ezer forint, a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos
egyszeri hozzájárulásra elnyert támogatás 28.531 ezer forint. (Utóbbi a pályázott összegnél a
Tárcaközi Bizottság eddigiekben alkalmazott gyakorlattól eltérő elbírálása miatt 27.569 ezer
forinttal kevesebb.)
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Céltartalék felosztás
Céltartalékba – funkciójának megfelelően - azon előirányzatok különülnek el az eredeti
költségvetés szintjén, amelyek felhasználása később várható, illetve amelyek felosztásáról,
megoszlásáról később szándékozik vagy tud dönteni a Közgyűlés.
E módosítás keretében – ahogy az előző módosítások során - is történik előirányzat
átcsoportosítás a létszámleépítések egyszeri terhei, valamint az Intézményi- és Önkormányzati
Pályázati Alap felhasználás miatt (19.407 ezer forint és 57.733 ezer forint).
A Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 81/2005. OKISB határozatával felosztotta az
oktatási intézmények között a szakmai fejlesztési beszerzésekre fordítható, kötött normatívával
fedezett előirányzatot (8.768 ezer forintot). Az intézmények részére megvalósítandó informatikai
fejlesztési feladatok előirányzata (10.322 ezer forint) – a beszerzés kötelező módjára tekintettel a Hivatal költségvetésébe kerül. Továbbá a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára Vasas,
Petőfi-aknán lévő irat együttesének költöztetésére elkülönített összegből a Levéltár előirányzata
növekszik (615 ezer forinttal). Az „Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben
felmerülő igények fedezetére” elkülönített keret maradványa (20.154 ezer forint) az általános
tartalék feltöltésére szolgál.
Jelen rendeltről való döntéssel a költségvetésbe kerülő előirányzatok:
¾ A Baranya Megyei Gyermekkórház megszűnésével a Baranya Megyei Kórház használatába
került az Orfű, Hermann O. u. 73. szám alatti ingatlan, melynek gáz közműfejlesztés
hozzájárulására a Baranya Megyei Kórház költségvetésbe a Közgyűlés 150 ezer forintot
biztosít.
¾ A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által 2005. februárjában készített intézkedési
tervben – mely tartós bér- és járulék megtakarítással járt – az intézmény több olyan
közalkalmazott leépítésével számolt, akik 65. életévüket betöltik, ezért június 30-tól egyszeri
teher nélkül elbocsáthatók. Mivel a Kjt. júniusi módosítása során e szakaszt törölték, ezért
egy fő leépítésének egyszeri terheihez 1.907 ezer forint fedezet biztosít a fenntartó.
¾ A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona Görcsöny
keresztespusztai telephelyére július 25-én ismeretlen tettesek betörtek, a felmerült károk
helyreállítására, enyhítésére 940 ezer forint támogatással járul hozzá a Közgyűlés.
¾ „Európa Kulturális Főváros – 2010” pályázat elkészítésének és kommunikációs
kampányának költségeiből a Baranya Megyei Önkormányzat részt vállal, e célra Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 7.000 ezer forint (speciális célú) támogatást
nyújt.
¾ A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház tevékenységének közhasznú társasági formába
történő átszervezéséhez június 16-i ülésén 6.250 ezer forinttal járult hozzá a Közgyűlés. Az
átalakulási mérleg könyvvizsgálatára további 2.000 ezer forint szükséges.
¾ A 68/2005. (VII.26.) FVM rendelet alapján a 2005/2006. tanév szeptember-december
hónapjára a minisztérium iskolatej-ellátás biztosításához programot hirdetett. A Baranya
Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő oktatási intézményekben az óvodai
nevelésben, valamint az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók részére 2005. szeptember 1.
és december 22. között biztosítja az iskolatejet, melynek fedezetére 1.153 ezer forintot
különít el a Hivatal dologi kiadásai között. Ehhez központi forrásból 1.002 ezer forint
támogatás várható, támogatási kérelem alapján 2006. első negyedévében.
¾ A Mecsek Táncegyüttes 50. évfordulójára rendezett rendezvényt 250 ezer forinttal támogatja
a Közgyűlés.
¾ A Mappa Technika Kft. megváltozott munkaképességű munkavállalók részére biztosít
foglalkoztatást, a Dél-Dunántúli Régióban két térségben alakított ki új telephelyet. A
szigetvári telephely beindítására a Baranya Megyei Önkormányzat 1.200 ezer forint összeget
biztosít.
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¾ A Baranya Megyei Önkormányzat 500 ezer forinttal támogatja a Szentlőrinc Város
Önkormányzata által szervezett „Lobbi-party” című rendezvényt, melynek célja, hogy a
régió városainak, cégeinek, szervezeteinek lehetőségeit, kapcsolatait bővítse, sokoldalú
partneri találkozók valósulhassanak meg.
¾ Az Elnöki keret 2.000 ezer forinttal nő annak érdekében, hogy az év hátralévő részében a
pozitív elbírálású igényekre biztosítható legyen a fedezet.
¾ A Közgyűlés 1.000 ezer forinttal támogatja a „Rács helyett háló” program megvalósítását a
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján.
¾ Bessenyei Vendelné, a Zsolnay Múzeum házfelügyelője lakásbérleti jogviszonyának
megváltására 1.000 ezer forint támogatást biztosít a Közgyűlés a Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésébe.
¾ Kovászna Megye Tanácsának és vezetőinek törekvése, hogy Székelyföld regionális
fejlesztése, a térség versenyképességének növelése, az Európai Unióhoz történő közeli
csatlakozás lehetőségének minél erőteljesebb kihasználása érdekében létrehozzák a
Székelyföldi Fejlesztő Kutatások Intézetet, valamint Árkoson az Európai Uniós Képző
Központot. Kovászna Megye Tanácsának elnöke levélben fordult a magyarországi testvér
megyék – Baranya, Békés, Heves, Veszprém, Zala – vezetőihez, hogy az előbbiekben
meghatározott cél elérését segítsék, elsősorban a Képző Központ létrehozásához szükséges
épület rehabilitációját anyagi eszközökkel is támogassák.
A magyarországi testvérmegyékből kapott információk szerint valamennyien – többségében
3.000 ezer forint összegben – támogatják a Kovászna Megye Tanácsa elképzeléseinek
megvalósítását. A közös erőfeszítéssel megvalósítható célt indokolt támogatni a többi
megyéhez hasonlóan 3.000 ezer forint összeggel. A határozati javaslatban megfogalmazódik
az a cél (feltétel), hogy erre a többi megyékkel együtt kerüljön sor.
¾ A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 1.368 ezer forinttal emelkedik
a személyi juttatatás és 357 ezer forint forinttal a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata a megbízási díj jogcímen. A megbízási díj előirányzatának növelése a Baranya
Megyei Önkormányzat eddig sikeres pályázatainak pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos
többletfeladatok részbeni ellátásához szükséges.
A természetbeni kifizetéseket terhelő járulékokra vonatkozó jogszabály változás miatt 100
ezer forint munkaadókat terhelő járulék előirányzat növelés indokolt a Hivatal
költségvetésében.
¾ A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
(Mohács) címzett támogatással megvalósuló tornaterem és tanműhely rekonstrukciójának
műszaki átadása előreláthatólag 2005. október 5-én lesz. Tekintettel arra, hogy az
engedélyokirat szerint erre 2006-ban került volna sor, működésére nincs fedezet az
intézmény 2005. évi költségvetésben. A használatba vételre 2006. januárban fog sor kerülni,
addig azonban a fűtést és a kiszáradáshoz a szellőző ventillátorok üzemeltetését biztosítani
kell, a felmerülő energia költségekre a fenntartó 550 ezer forint támogatást nyújt.
¾ A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló - Mecsekjánosi-puszta)
ágyainak cseréjére a 2005. évi költségvetés 450 ezer forint beruházási előirányzatot
biztosított fejlesztési célú hitel fedezettel. A beszerzésre azonban nincs szükség, mivel az
intézmény külföldi adományból jó minőségű ágyakat kapott. Az ágyak cseréje során viszont
kiderült, hogy a korhadt padló cseréje feltétlenül szükséges, mivel az új ágyakat nem képes
megtartani. Tekintettel arra, hogy ezen kiadások nem teljesíthetők a megjelölt fedezettel, a
közgyűlés az intézménynek 450 ezer forint fenntartói támogatás biztosít.
¾ A Zsolnay kerámia kiállítás bontásához és a redukált kiállítás megrendezéséhez a Káptalan
u. 4. szám alatt lévő Múzeum Galériában 3.643 ezer forint támogatást biztosít a Közgyűlés a
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésbe.
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¾ A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum Városház u.-i ingatlanán szükséges homlokzat
felújításhoz 200 ezer forinttal járul hozzá a Közgyűlés a 78/2005. OKISB határozat
javaslatára, mely szintén a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésébe
kerül.
Ezen döntések fedezete az általános tartalék, melyből e feladatokra összesen 22.768 ezer forint
átcsoportosítása szükséges. A költségvetési rendelet jelen módosítása után a felhasználható
általános tartalék 33.165 ezer forint lesz.
Egyebek
A költségvetési rendeletben a pályázatok önrészére, illetve az önrészek kiegészítésére létrehozott
Intézményi- és Önkormányzati Pályázati Alap igénybevételére jogosultak köre kibővül azon
önkormányzati alapítású és többségi önkormányzati tulajdonú Kht-ék, illetve önkormányzati
alapítású alapítványok körével, amelyek önkormányzati feladatok ellátását végzik. A
felhasználás a továbbiakban is – az eddigiekkel megegyezően – a költségvetési rendeletben és az
SZMSZ-ben szabályozott módon történik.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet
megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
III.
Határozati javaslat:
1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovászna Megye Tanácsa részére, a
Székelyföldi Fejlesztő Kutatások Intézete illetve az árkosi Európai Uniós Képző Központ
elhelyezésére szolgáló épület rehabilitációjára 3.000 ezer forint összegű támogatást biztosít
akkor, ha a magyarországi testvér megyék is hasonló összeggel támogatják a továbbképző
központ létrehozását.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc
Határidő: 2005. október 30.
Dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2005. (…….) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1. §
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
a/ kiadási főösszegét 16.511.643 ezer forintban, azaz Tizenötmilliókilencszázharminchétezer-négyszázhatvannyolc ezer forintban,
b/ bevételi főösszegét 15.236.201 ezer forintban, azaz Tizennégymillióhatszázhatvankettőezer-huszonhat ezer forintban,
c/ hiányát 1.275.442 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenötezernégyszáznegyvenkettő ezer forintban
állapítja meg.
(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a
- a működési célú bevételt
14.396.486 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat
14.172.904 ezer forintban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
7.129.082 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat
2.219.162 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat
3.901.798 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
91.383 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat
510.402 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat
321.077 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét
- a dologi kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- az egyéb kiadásokat
továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

2.115.157 ezer forintban,
2.338.739 ezer forintban,
161.194 ezer forintban,
1.590.198 ezer forintban,
134.692 ezer forintban,
121.966 ezer forintban,
330.689 ezer forintban,
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- a működési célú hitelt
- a fejlesztési célú hitelt
állapítja meg.”

802.524 ezer forintban,
472.918 ezer forintban

2. §
A „R” 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„13. § (1) A hivatal költségvetésében tervezett 16.000 ezer forint bizottsági, elnöki
keretből a Kulturális Bizottság 1.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottság
1.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 1.000 ezer
forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 1.000 ezer forint, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 1.000 ezer forint, a
Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 1.000 ezer
forint, a Gazdasági Bizottság 1.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság
1.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 10.000 ezer forint előirányzat erejéig –
átruházott hatáskörben – kötelezettséget vállalhat.”
3. §
A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul:
„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 33.165 ezer
forint összegben állapítja meg.”
4. §
A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„17. §
(A közgyűlés)
(l) az önkormányzat céltartalékát 405.142 ezer forint összegben állapítja meg, a
12. számú melléklet részletezése szerint.”
5. §
A „R” 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„19. §
(A közgyűlés)
(1) A/ az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, az önkormányzat által
alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok, az
önkormányzat által alapított alapítványok, melyek önkormányzati feladatok
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ellátását végzik, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás
alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészének kiegészítésére
a) 50.000 ezer forint önkormányzati,
b) 40.000 ezer forint intézményi,
c) 5.000 ezer forint civil szervezeti
pályázati alapot;
B/ a turisztikai fejlesztések támogatására 5.000 ezer forint Turizmusfejlesztési
támogatási alapot
hoz létre.”
6. §
A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint
tartalmazzák:
Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei” a
költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege” a
költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.
A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és
kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.
A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.
A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet
6. számú melléklete helyébe lép.
Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének
2005. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében
tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú
melléklete helyébe lép.
A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a
költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.
A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai
feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.
A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai” a
költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.
A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép.
A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat
felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.
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7. §
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző
gondoskodik.

Pécs, 2005. szeptember 15.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz
A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt
állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban.
2. §-hoz
Az elnöki keret 2.000 ezer forinttal került kiegészítésre a javaslat szerint.
3-4. §-hoz
A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz.
5. §-hoz
A pályázók körének kibővítése lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati feladatot
ellátó, az önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú
társaságok és az önkormányzat által alapított alapítványok is támogatást nyerjenek
pályázataik önrészéhez önkormányzati forrásból.
6-7. §-hoz
A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes
szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei
Cím

Cím

száma
megnevezése
Baranya Megyei Kórház
1.
Pécs
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
2.
Harkány
1 - 2.
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
3.
Komló-Mecsekjánosi-puszta
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
4.
Bóly
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona
5.
Görcsöny
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
6.
Szederkény
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
7.
Helesfa
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
8.
Mozsgó
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
9.
Szigetvár-Turbékpuszta
3 - 9.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona
Mohács
11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona
Pécsvárad
12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Old
13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Komló
14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
Pécsvárad
15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
Mohács
16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Komló
17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Pécs
10 - 17.
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
18.
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
19. Csorba Győző Megyei Könyvtár
Pécs
20. Baranya Megyei Levéltár
Pécs
21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Pécs
M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret
22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Pécs
23. Művészetek Háza
Pécs
19 - 23.
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
Pécs
25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás
Pécs
24 - 25.
EGYÉB INTÉZMÉNYEK
26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*
Pécs
MINDÖSSZESEN:
* Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám
(fő)

Ebből:
pedagógus
létszám

1153
207
1360
17
199

10

99
49
147
82
63
656

10

91

45

86

44

28

11

62

30

47

38

81

67

174

121

72

51

641
249
249

407
75
75

50
29
110
60
16
11
276
24
7
31
143
3356

492

2. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételi főösszeg (1-9):
Hitelműveletek bevételei
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (10):
Bevételek együtt ( 1-10):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadások
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadási főösszeg (1 - 2):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

618 799
459 119

618 799
481 258

1 991 614
2 315 473
52 371

1 991 614
2 315 473
114 536

2 078 706
176 046
493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

2 078 706
176 046
559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

5 569 024
4 938 707
194 063
7 720

495 736

494 143

14 662 026

15 236 201

802 524
472 918
1 275 442
15 937 468

802 524
472 918
1 275 442
16 511 643

12 182 774
6 201 662
1 955 924
3 214 011
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

12 699 865
6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
198 021
118 879
434 122
22 541

3 754 694
855 402
235 467
423 228
426 084
42 315
1 024 792

3 811 778
860 093
238 303
451 419
434 347
42 315
1 156 076

520 770
35 718
190 918

405 142
33 165
190 918

15 937 468

16 511 643

3. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Központosított támogatás
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételi főösszeg (1-8):
Hitelműveletek bevételei
Működési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (9):
Bevételek együtt (1-9):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadások
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet
Kiadási főösszeg (1 - 3):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

618 799
459 119

618 799
481 258

1 991 614
2 202 567

1 991 614
2 202 567
62 165

2 078 706
162 683
39 793

2 078 706
162 683
75 398

5 250 532
4 938 707
5 760

5 569 024
4 938 707
5 760

347 581

345 988

13 157 154

13 593 962

802 524
802 524
13 959 678

802 524
802 524
14 396 486

11 669 773
6 201 662
1 955 924
3 214 011
92 356
172 152
33 668

12 125 697
6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
176 854
22 541

2 085 349
855 402
235 467
288 536
363 445

2 047 207
860 093
238 303
316 727
333 548

241 221
35 718
65 560

199 811
33 165
65 560

204 556
13 959 678

223 582
14 396 486

4. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Működési többlettel fedezett hiány
Bevételi főösszeg (1-7):
Hitelműveletek bevételei
Fejlesztési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (8):
Bevételek együtt (1-8):
KIADÁSOK
Önkormányzat felújítási kiadásai
Intézmények felújítási kiadásai
Önkormányzat beruházási kiadásai
Intézmények beruházási kiadásai
Felhalmozási célú dologi kiadások
Felhalmozási célú speciális támogatások
Felhalmozási célú céltartalék
Fejlesztési célú hitel visszafizetés
Kiadási főösszeg (1 - 8):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

112 906
52 371

112 906
52 371

13 363
493 677
317 228
3 000
3 000
218 123

13 363
559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
218 123

141 089
1 960

194 063
1 960

148 155

148 155

204 556
1 709 428

223 582
1 865 821

472 918
472 918
2 182 346

472 918
472 918
2 338 739

42 315
118 479
1 024 792
360 362
134 692
96 799
279 549
125 358
2 182 346

42 315
118 879
1 156 076
434 122
134 692
121 966
205 331
125 358
2 338 739

5. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

5
6
Baranya Megyei Kórház Pécs

37 063
125 489

37 063
112 496

72 500

77 591

4 353 707
4 353 707

4 353 707
4 353 707

85 937

85 937

2 092 603
703 060
1 658 706

2 093 654
703 368
1 658 706

154 160
20 924
45 243

144 749
20 924
45 393

4 674 696

4 666 794

412 522
139 959
252 367

412 598
139 983
254 367

40 000
27 910
66 970

40 000
27 910
66 970

939 728

941 828

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

2.
1.

Módosított
előirányzat

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

3

Kiemelt előirányzat
száma

2

Módosított
előirányzat

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

1
1.

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

ezer forint

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

4 674 696
4 666 794
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány

110 000
25 000

110 000
25 000

159 460

161 560

585 000
585 000
48 178

585 000
585 000
48 178

12 090

12 090

939 728

941 828

Kiadások összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
7.
6.
1.
2.
4.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
20 461
20 461
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
39 224
39 674
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
477
832
4

Módosított
előirányzat

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
3.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

31 539
10 564
17 950

31 808
10 650
18 400

450
71

450
71

60 574

61 379

330 117
110 962
98 844

330 117
110 962
99 000

16 263

16 263

556 186

556 342

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
412
412
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
60 574
61 379
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
84 910
84 910
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
7 039
7 039
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
464 146
464 302
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

91

91

556 186

556 342

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
6.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
79 242
79 242
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 800
3 800
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
183 438
184 378
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
4

9

10

158 831
51 494
50 953
411

158 831
51 494
51 893
411

6 012
3 238
10 842

6 012
3 238
10 842

281 781

282 721

88 110
28 228
26 717
300

88 298
28 286
27 517
300

1 200
740

4 700
740

145 295

149 841

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
15 301
15 301
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
281 781
282 721
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
37 050
37 050
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 166
3 166
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
103 424
104 470
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3 500

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
5.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

1 655

1 655

145 295

149 841

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított
előirányzat

1.

5
6
7
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa
1.
2.
105 206
105 206
3.
4 000
4 000
4.
5.
266 824
266 824
6.
7.
8.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
7.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

214 775
74 589
92 546
562

214 775
74 589
92 546
562

141
4 817
302

141
4 817
302

387 732

387 732

139 175
46 084
49 653
500

139 175
46 084
49 653
500

2 499
1 110

2 499
1 110

239 021

239 021

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
11 702
11 702
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
387 732
387 732
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
55 646
55 646
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
2 683
2 683
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
176 982
176 982
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 710

3 710

239 021

239 021

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
10.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
64 009
64 009
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 780
3 780
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
134 594
135 903
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
507
507
4

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
9.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

110 339
36 823
39 498
100

110 339
36 823
39 615
873

18 100

18 519

204 860

206 169

175 511
58 003
49 598
2 393

175 511
58 003
50 323
2 393

4 338
5 788
1 482

4 338
5 788
1 482

297 113

297 838

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1 970
1 970
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
204 860
206 169
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 000
1 000
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
2 560
2 560
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
267 130
267 855
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

26 423

26 423

297 113

297 838

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
12.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
4 552
4 552
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
675
675
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
258 770
259 274
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
11.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

167 442
53 259
50 560
1 500

167 442
53 259
51 064
1 500

272 761

273 265

55 917
18 532
12 610
338

55 917
18 532
12 782
338

8 199

8 199

95 596

95 768

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8 764
8 764
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
272 761
273 265
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 020
1 020
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
1 000
1 000
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
90 471
90 643
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 105

3 105

95 596

95 768

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
14.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 000
1 000
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
1 626
1 626
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
173 941
175 345
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

9

10

112 097
35 593
23 514
1 352

112 803
35 819
25 913
1 352

1 950
2 844
1 927

1 950
2 844

179 277

180 681

107 458
34 263
20 925
5 813

109 347
34 995
24 161
4 360

62 738
3 021

62 998

234 218

235 861

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 710
2 710
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
179 277
180 681
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
190
190
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
5 769
5 769
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
164 350
165 621
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
372
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
15 000
15 000

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
13.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

48 909

48 909

234 218

235 861

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 400
1 400
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 802
3 802
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
290 102
292 617
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10 000
10 000

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
54 521
54 521
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
359 825
362 340
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
11 294
11 294
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
17 945
17 989
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
619 817
623 061
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
432
1 026
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
7 000
8 662

1.
2.
16.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

26 537

26 537

683 025

688 569

Kiadások összesen:

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
15.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

192 159
61 921
53 481
3 400

192 159
61 921
55 996
3 400

3 000
45 030
834

3 000
45 030
834

359 825

362 340

407 763
133 057
108 349
10 715

407 898
133 542
113 556
10 715
1 120
1 290
20 448

1 290
18 786
3 065

683 025

688 569

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
60 499
60 499
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
238 403
239 143
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
300
800
4

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

9

10

214 119
58 578
48 840

200 119
58 578
64 080

3 840
6 490

3 840
6 490

331 867

333 107

723 622
146 716
128 653
64 972
12 152
1 100
5 860
67

738 762
150 241
128 653
64 679
12 152
1 100
5 860
67

1 083 142

1 101 514

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

18.
1.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
17.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

32 665

32 665

331 867
333 107
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
1.
2.
4 450
4 450
3.
1 600
1 600
4.
5.
1 061 541
1 079 913
6.
7.
8.
6 600
6 600

Kiadások összesen:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

8 951

8 951

1 083 142

1 101 514

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

20.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

190
14 646

190
19 734

141 724

145 122

4 990
551

10 175
1 001

7 297

7 297

Módosított
előirányzat

1.

5
6
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
19.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

169 398
183 519
Baranya Megyei Levéltár Pécs

10 706

10 706

108 925

112 875

1 805

5 712

5 594

5 594

127 030

134 887

Kiadások összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

91 222
31 099
34 366

92 872
31 529
45 957

1 070
11 038
603

1 070
11 488
603

169 398

183 519

73 414
23 821
24 275

75 920
24 650
28 797

2 459
3 061

2 459
3 061

127 030

134 887

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
22.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8 487
8 487
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
347 887
771 484
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
Működési bevételek
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Alaptevékenység bevételei
3.
Egyéb különféle bevételek
30 300
30 300
4.
Támogatások
5.
Fenntartói támogatás
52 754
67 972
6.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Működési célú pénzeszköz átvétel
7 819
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
398
553

Módosított
előirányzat

1.

5
6
7
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
1.
2.
116
116
3.
67 390
97 390
4.
5.
215 215
230 612
6.
7.
8.
43 502
361 502
13 177
73 377

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
21.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

172 707
57 947
78 637

226 339
75 069
369 557

29 419
9 177

29 819
70 700

347 887

771 484

39 661
13 098
34 415

42 061
13 765
50 785

1 686

5 441

88 860

112 052

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5 408
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
88 860
* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

5 408
112 052

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
24.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése

9 494

9 494

30 554

34 114

2 933
250

4 933
250

Módosított
előirányzat

1.

5
6
Művészetek Háza Pécs

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
23.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 179
2 179
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
45 410
50 970
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
50 955
50 955
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
284 920
293 004
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

20 300
6 511
16 299

20 300
6 511
21 458

450
1 850

450
2 251

45 410

50 970

50 697
15 981
236 989

50 993
16 076
243 042

2 153
37 948

2 153
39 588

343 768

351 852

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

7 893

7 893

343 768

351 852

Kiadások összesen:

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított
előirányzat

5
6
7
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs
1.
2.
3.
5 195
5 195
4.
5.
17 701
17 701
6.
7.
8.
9 758
9 758

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
25.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

19 562
5 782
7 466

20 951
6 130
7 250

3 114

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 270

1 677

35 924

34 331

Kiadások összesen:

35 924

34 331

6 201 662
1 955 924
3 216 211
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
198 021
118 879
434 122
22 541

12 184 974

12 699 865

Intézmények összesen
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

618 799
459 119

618 799
481 258

5 616 910

5 706 556

5 010 011
4 938 707

5 348 743
4 938 707

94 554

160 521

385 581

383 988

12 184 974

12 699 865

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
26.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások

856 202
235 676
422 228

860 093
238 303
451 419

424 884
42 315
1 024 792

434 347
42 315
1 156 076

519 536
35 943
190 918

405 142
33 165
190 918

3 752 494

3 811 778

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
1.
1.
2.

2.
1.
2.
3.
4.

3.
4.

1.
2.
5.
6.

1 991 614
2 315 473
52 371

1 991 614
2 315 473
114 536

4.
5.
6.

7.
2 078 706
176 046

2 078 706
176 046

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

240 521
46 535
7 720

220 281
33 542
7 720

802 524
472 918

802 524
472 918

110 155

110 155

9 369 404

9 518 334

8.

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei

1.
2.
7.

1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

Módosított
előirányzat

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

3

Kiemelt előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat
száma

2

Módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

1

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Cím száma

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

5

6

7

8

9

10

618 799
459 119

618 799
481 258

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 991 614
2 315 473
52 371

1 991 614
2 315 473
114 536

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások

7 057 864
2 191 600
3 638 439
92 356
631 196
160 794
1 385 154

7 129 082
2 219 162
4 036 490
91 383
632 368
161 194
1 590 198

5 616 910
2 078 706
176 046

5 706 556
2 078 706
176 046

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- intézményi egyéb kiadások

33 668
519 536
35 943
190 918

405 142
33 165
190 918

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

5 569 024
4 938 707
194 063
7 720

802 524
472 918

802 524
472 918

495 736

494 143

21 554 378

22 218 199

21 554 378
5 616 910
15 937 468

22 218 199
5 706 556
16 511 643

Mindösszesen
1.
1.

2.

2.
1.
2.
3.
4.

3.
4.
1.
2.
5.
6.

7.
8.

22 541

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
1.
2.

7.
1.

2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

Kiadások összesen:

15 937 468

16 511 643

6. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
személyi jellegű kifizetések
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások

ezer forint
942 633
693 281
2 430
2 405
205 491
43 861

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
személyi jellegű kifizetések
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)
3/2 Nemzetközi kapcsolatok
személyi jellegű kifizetések
munkáltatókat terhelő járulékok
dologi kiadások
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások
személyi jellegű kifizetések
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök
4. Felújítási kiadások

188 849
148 635
28 254
11 960
852 680
332 293
62 421
7 985
1 777
52 659
457 966
10 192
2 781
342 939
102 054
42 315

5. Beruházási kiadások

1 156 076

6. Céltartalék

405 142

7. Általános tartalék

33 165

8. Hitel törlesztés

190 918
Kiadások mindösszesen

3 811 778

6/a. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett
speciális célú támogatások részletezése
ezer forint
SorMegnevezése
szám
1.
Turizmusfejlesztési Alap
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
2.
Élősport támogatása
3.
Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra
4.
Települések település rendezésének tervei támogatására
5.
Kisebbségi szervezetek, programok támogatása
6.
Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére
Területfejlesztési Alap*
7.
8.
Elnöki, bizottsági keretek
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
9.
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás
10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás
11. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás
12. "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
13. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*
14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére
15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás
16. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására
17. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására
18. Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására
19. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására
20. PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására
21. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására
22. INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás
23. MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására
24. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához
25.
"Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*
26. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása
27. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*
Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és
28.
etnikai kisebbségekről
29. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés
30. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon
31. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére
32. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira
33. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának
34.
támogatására
35. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására
36. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása
37. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján
Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
38.
kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
39.
elkészítésére
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
40.
elkészítésével kapcsolatos pályázat önrészére
41. Jelenkor Alapítvány működési támogatására
42. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása
43. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására
44. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására
45. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés

Összeg
5 030
130
11 200
5 500
4 000
4 000
800
10 637
19 949
2 917
6 000
1 500
12 000
6 970
2 970
1 956
3 000
7 000
250
12 000
2 000
3 500
1 000
300
5 000
2 500
1 000
1 000
1 000
2 000
1 923
4 791
7 875
5 750
7 275
1 000
5 425
82 117
5 832
110
4 000

2 000
121
2 500
2 000
5 000

SorMegnevezése
szám
46. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának
47.
pályázati önrészére
48. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására
49. A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás
50. Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására
51. Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira
52. POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez
53. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási
54. Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási
55. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai
56. Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére
57. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás
58. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására
59. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására
60. Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására
61. AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás
62. Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására
Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat
63.
támogatására
Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati
64.
támogatására*
65. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési
66.
támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi
67.
ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására
"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos
68.
helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására
69. Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására
70. Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására
71. Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre
"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának
72.
támogatása
73. Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására
74. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására
75. Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására
Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása
76.
Szentendrén c. rendezvényre
77. Sport feladatok támogatására
78. Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára
79. Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására
80. Szentlőrinc város önkormányzata részére rendezvény támogatás
Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához
81.
szükséges épület rehabilitációjához)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez
82.
és kommunikációs kampányához hozzájárulás
83. Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására
Speciális célú támogatások összesen
* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg
4 000
6 000
2 000
1 000
1 200
300
1 500
3 000
1 500
880
150
200
1 000
500
200
1 000
1 000
400
5 552
200
200
200
2 000
500
1 300
300
250
600
5 000
1 000
300
4 300
250
1 200
500
3 000
7 000
4 000
332 293

7. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

Megnevezés

Összeg

1

2

Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- "A" épület meglévő felvonó felújítása
- egészségügyi gép-műszer felújítások
- altatógépek felújítása
- lélegeztetőgépek felújítása
- HOLTER rendszer felújítása
- vérgázanalizátor felújítása
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db
- műszervizsgálatok
- 2 db UH felújítás
- 2 db laparoszkóp felújítás
- sebészeti kéziműszer felújítás
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje
- konyha gázvezeték cseréje
- ételmaradék tároló felújítása
- orvosi gép-műszer felújítás

ezer forint
Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4

20 924
3 250

20 325
3 250

20 325
3 250

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500
599

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)
- medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo)
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)
- lift felújítás
- terasz szigetelésének felújítása
- villamos hálózat felújítása
- nővérszálló vízvezeték felújítása
- nyílászárók felújítása "C" épületben
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása
- mosdó, fürdő kialakítása

27 910
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280
5 160

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
- belső utak javítása
- lapostetők szigetelése
- kapu porta felújítás
- fűtésrendszer felújítása

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

141
141

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Mohács
- vizesblokk szerelvényezés
- párkány kialakítás
- ablakok külső takarólécezése
- két tanterem melegburkolása
- munkavédelmi korlátok

4 338
1 850
1 595
257
506
130

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása

1 950
1 950

1 950
1 950

0

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- főépület vízvezeték csere
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása
BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- II. számú épület rendelő felújítás

Megnevezés
1
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- "B" épület tetőhéjazat csere

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása

1 290
1 000
290

1 000
1 000

1 000
1 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése

1 100
250
600
250

1 100
250
600
250

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- mellékhelyiségek felújítása

1 070
1 070

1 070
1 070

1 070
1 070

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása
- Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása

2 459
376
300
1 483
300

2 459
376
300
1 483
300

1 483

29 819
544
12 000
10 000
6 875
400

22 744
544
12 000
10 000

22 000

450
450

450
450

450
450

2 153
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

153
118 879

101 123

96 353

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása
- Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás
Művészetek Háza Pécs
- vizesblokkok felújítása
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat
kiépítése
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi
épület lapostető felújítása
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Felújítási kiadások mindösszesen:
* 2004. évről áthúzódó feladat

12 000
10 000

200

3 650
15 000
19 965
3 700
42 315
161 194

1 483

3 650
15 000
19 965

0
101 123

3 700
42 315
138 668

8. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

Megnevezés
1
Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés
- 1 db légkeveréses pároló sütő
- 1 db nagyüzemi cutter
- 2 db nagyüzemi turmixgép
- 2 db 15 literes duplafalú ételszállító
- 1 db fóliázógép
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése
- 1 db inkubátor beszerzése
- alváslabor kialakítása
- "A" épület új személyfelvonó létesítése
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése
- HOSPICE részleg kialakítása*
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás

Összeg
2

ezer forint
Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4

45 393
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055
150

45 393
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055
150

45 243
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055

66 970
300
24 500
3 680
680
500

45 819
300
3 349
3 680
680
500

42 470
300

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

450
450

450
450

450
450

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása
- program beszerzés
- módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia

3 238
2 000
600
190
448

2 600
2 000
600

2 600
2 000
600

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása
- 9 személyes lakrész kialakítása

4 700
1 200
3 500

1 200
1 200

1 200
1 200

BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése
- mindkét telephelyen belső utak akadálymentesítése
- szemeteskonténer vásárlás
- 1 db fénymásoló
- II. számú épület vizesblokk kialakítás
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj

4 817
500
1 000
1 000
239
100
1 938
40

2 500
500
1 000
1 000

2 500
500
1 000
1 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
- 1 db fénymásoló
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése
- fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény

2 499
500
1 500
199
300

2 300
500
1 500

2 000
500
1 500

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- szoftver vásárlása
- rehabilitációs központ kialakítása
- "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás
- bejárati ajtók átalakítása
- fényterápia áttelepítés
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások
- előcsarnok átalakítás
- "C" épület V. emelet, irodák kialakítása
- labor áttelepítés
- iszap és elektroterápia átköltöztetése
- WC blokk kialakítása
-Kazánház átalakítás
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta
- 15 db heverő beszerzése

300

3 680
680
500

Megnevezés
1
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
- 1 db mikrobusz csere
- 1 db személygépkocsi csere
- régi épület gáz központi fűtése
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre
- motoros fűkasza
- páncélszekrény

Összeg
2
18 519
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500
69
350

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4
18 519
18 100
7 200
7 200
4 000
4 000
1 400
1 400
3 000
3 000
2 500
2 500
69
350

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítógép beszerzés
- iskolai bútorok beszerzése

5 788
2 500
308
2 980

2 500
2 500

2 500
2 500

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
- féltetős garázs kialakítása
- gázfűtéses melegvizes bojler
- mikrobusz beszerzés

8 199
1 200
1 223
5 776

5 311
1 200
1 223
2 888

2 423
1 200
1 223

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- 40 db heverő cseréje
- kollégiumi bútorok beszerzése
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése

2 844
700
644
1 500

2 844
700
644
1 500

2 844
700
644
1 500

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
- kollégiumi bútorok beszerzése
- tanterem bővítés
- informatikai eszköz beszerzés
- élelmiszeripari gép beszerzés
- laboratóriumi eszközök beszerzése
- szaktantermi berendezés
- tűzjelző rendszer

62 998
917
39 100
10 078
5 000
4 500
2 100
1 303

5 720
917
3 500

4 417
917
3 500

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- tornaterem és építőipari tanműhely
- "A" épület tetőhéjazat csere
- "B" épület tetőhéjazat csere
- mikrobusz vásárlás
- építőipari tanműhely önrész és berendezések
- informatikai eszköz beszerzés
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése

45 030
250
10 000
5 000
2 000
6 400
12 000
5 000
3 000
1 380

250
250

250
250

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szakmai gép vásárlása
- projektor
- zsírfogó akna építés
- faipari gépek

20 448
2 500
7 697
7 997
292
300
1 662

2 500
2 500

2 500
2 500

3 840
500
313
325
338
50
300
1 354
660

1 138
500
313
325

1 138
500
313
325

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra
- projektor
- lapolvasó
- szoftverek
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szünetmentes áramforrásban akku csere

1 303

Megnevezés

Összeg

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4
4 860
1 000
1 000
1 000
500
200
900
400
400
900

1
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- komlói irodahelyiség elválasztása
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés
- Pécs, Szikla u. 5. fűtéskorszerűsítés
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés
- számítástechnikai eszközök beszerzése
- számítógép beszerzés

2
5 860
1 000
500
200
900
400
400
900
1 000
560

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- villamoshálózat korszerűsítés
- mikrobusz beszerzés
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés
- központi nyomtató
- Internet Fiesta program számítástechnikai eszközök beszerzése

11 488
500
2 388
7 599
551
350
100

10 487
500
2 388
7 599

10 487
500
2 388
7 599

3 061
605
300
500
300
170
498
60
400
228

2 833
605
300
500
300
170
498
60
400

1 100
300
300
500

70 700
2 923
4 170
3 192
2 328
9 886
2 626
3 493
1 572
3 750
1 287
1 650
25 000
552
1 392
736
4 620
1 000
523

0

0

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db nyomtató
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás
- világítástechnika korszerűsítése
- kültéri hangtechnika
- utánfutó
- számítástechnika, irodatechnika

5 441
220
180
675
611
1 500
435
1 820

4 675
220
180
675

1 075
220
180
675

Művészetek Háza Pécs
- színpadtechnika
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése

2 251
250
1 350

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- 2 db számítógép konfiguráció
- internetes kapcsolat kiépítése
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse
- 1 db fax
- 1 db fénymásoló
- nyomtató, scanner
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék
- Notebook
- fényképezőgép + tart.
- GPS navigációs műszer
- 2 db számítógép + monitorok
- fiókos konténerek
- fénymásoló
- ásatási mérőműszer
- ásatási mérőműszer - mérőállomásk.
- irodakonténer ásatáshoz
- lakókocsi
- terepjárók
- szerver
- nyomtatók
- scanner
- telefonközpont + hálózati képítés
- Bessenyei Vendelné ingatlan használati jogának kiváltása (Zsolnay Múzeum udvar)
- Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény

560

1 500
435
1 665
2 001
1 350

0

Megnevezés
1
- scanner lámpa
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db fénymásoló
- 1 db fénymásoló Hivatal részére
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés
- Illetékhivatal bútorbeszerzések
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás
- Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás
- Pécs, Tímár u. 21. szám alatti ingatlan tervezési költség
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*
- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség
- önrész 2005. évi ütem
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai fóliázó gép beszerzés*
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- demens részleg pótmunkái*
- demens részleg jóteljesítési garancia
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon
átalakítása*
- saját erő
- ESZCSM támogatás
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett
támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*
- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség)
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész
- kezelési költség
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás
- önrész
- kezelési költség
Tervezési keret
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás
Hivatali informatikai fejlesztés
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés
- informatikai rendszer fenntartása
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj
- 1 db szerver
- 8 db számítógép szoftverrel
- vírusirtó szerver licens
- Microsoft szerverek license

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
651
651
39 588
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340
658
1 600
40
434 122

285 972
11 279
370 000
1 665
31 756
27 700
565
11 359
962

39 588
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340
658
1 600
40
203 488

37 290
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340

181 587

18 852
27 700

1 000
740

3 150
9 000

31 256
5 467
153 677
862
17 173
692
35 893
4 127
162
4 974
8 647
5 445
26 884
50 462
3 580
10 639
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675

3 150

862

4 974
8 647
5 445
26 884

3 580
9 825
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675

1
- 6 db nyomtató
- WEB szolgáltatás fejlesztése
- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése
Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás
Paktum pályázat eszköz beszerzés
Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából)

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
600
600
1 500
1 500
1 500
1 500
8 300
2 400
2 260
9 428

Pénzügyi befektetések
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Beruházási mindösszesen:

1 000
1 156 076
1 590 198

Megnevezés

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
- kollégiumi bútorok
643
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Tervezési keret
395
Összesen
1 038
* 2004. évről áthúzódó feladat

0
203 488

127 519
309 106

643

643

643

395
1 038

9. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

Sorszám
1

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összeg

Működési

ezer forint
Felhalmozási

célú
Államháztartási tartalék

85 757

85 757

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

17 525

17 525

43 024

43 024

2
3
4
5
6

Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 fő
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 2 fő
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - 5 fő
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 9 fő
- Baranya Megyei Levéltár Pécs - 1 fő
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) - 1 fő
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) - 6 fő
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - 4 fő
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház" (Pécs) - 38 fő*
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) - 18 fő*

140
1 716
2 600
12 328
200
800
2 000
3 724
9 834
7 894
1 788

7
8

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

2 000

2 000

9

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)
- l fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)

1 901

1 901

10

11

Intézményi pályázati alap összesen
Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
- Világ-Nyelv Program (8. Satöbbi)
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- CARDS program megvalósítására*
- József Attila emlékév megrendezése
- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének
fémszekrényben való elhelyezése
- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
- Európa jövője - Jövő kultúrája c. konferencia
Önkormányzati pályázati alap összesen
Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap
- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása
- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti
régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)
- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*
- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*
- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*
- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*
- INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)*
- Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán*
- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*
- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*
- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya közöt

32 822

32 822

65 130

65 130

19 594
334
1 000
556
106
6 250
2 000
484
349

280
529
1 340

0
3 350
457
12 000
1 840
852
444
7 000
500
4 570
595
2 500

Sorszám

CÉLTARTALÉK

12

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja

13
14

16

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú
- INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje
- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt
- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása
- INTERREG III B Matriosca
- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása
- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben
- Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró kiépítése
- Fűtéskorszerűsítés-energiaracionalizálás a Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti épületben
- Szociális intézmények minőségirányítási rendszerének kiépítése

15

Részösszeg
2 500
2 500
1 500
3 000
9 497
1 400
250
1 500
1 500
7 375

5 000

5 000

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott
pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

2 379

2 379

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete
Céltartalék összesen
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

2 184
195
49 604

49 604

405 142

199 811

33 165

205 331

10. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban
ezer forint
Sorszám
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

Megnevezés
BEVÉTELEK
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)
(2009. febr. 28-ig)
- illetékbevétel
Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti
elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*
- működési célú hitel
Munka- és tűzvédelmi feladatok
- illetékbevétel (határozatlan időre)
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
- fejlesztési célú hitel
2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2005. évi működési célú hitel kamatterhe
- működési célú hitel
2005. évi működési célú hitel visszafizetése
- működési célú hitel
2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai
Fejlesztési Program
- illetékbevétel
Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat
- illetékbevétel
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és
tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás
- címzett támogatás
- intézményi működési bevétel
- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás
létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**
- működési célú hitel
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás
- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás
- pályázati támogatás
- illetékbevétel
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő
működési támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési
támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010.
márc. 31-ig)
- illetékbevétel
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának
támogatása
- illetékbevétel
Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat)
- pályázati támogatás
- illetékbevétel
Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés
- illetékbevétel

2005.

2006.

2007.

2008.

Bevételek összesen
* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2008.

KIADÁSOK

4 791

1 923

4 983

2 000

5 157

2 070

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

50 990

35 228

360

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

4 791

4 983

5 157

5 337

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti
elhelyezésére 5 fh igénybevétel

1 923

2 000

2 070

2 142

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 832

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

360

360

360

2 142

5 832

360

1
5 337

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat
2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe

34 121
16 869
56 198

35 228
41 130

25 476

18 561

8

2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

125 358

162 588

61 225

42 588

9

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

22 000

5 400

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

360

7
56 198

41 130

25 476

18 561

125 358

162 588

61 225

42 588

22 000

5 400
10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

11

2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

12

2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai
Fejlesztési Program

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

15

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és
tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

16

802 524

802 524
24 802

2 576

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

320

320

153 677
17 173
692

137 656
6 745
10 619

100 000 100 000 100 000

35 893
4 289

159 341 177 192
19 037 21 170

48 178
3 349

914 855
63 600

7 566

7 831

1 694

320

320

171 542

155 020

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő
állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

50 000

100 000

100 000

17

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukciója

40 182

178 378

198 362

18

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása

51 527

978 455

19

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő
működési támogatása (határozatlan időre)

7 275

7 566

7 831

8 105

20

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési
támogatása (határozatlan időre)

5 425

5 642

5 839

6 043

21

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele
(2010. márc. 31-ig)

7 875

10 440

10 440

10 440

22

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű
létrehozásának támogatása

1 300

1 200

23

Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)

2 769

5 642

5 839

6 043

7 875

10 440

10 440

10 440

1 300

1 200
2 711
2 097

4 808

24

Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés

25

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért
projekt

320

2 681
2 429

100 000

8 105

5 425

537
2 232

2 576

320

50 000

7 275

24 802

1 694

5 110

1 847
-1 847
30 000

30 000

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt
- átvett pénzeszköz

Sorszám

12 039
10 351
5 597
695 084 2 659 523 579 718 340 130

Kiadások összesen

12 039

10 351

5 597

695 084 2 659 523

579 718

340 130

1. számú segédlet
A fenntartói támogatás előirányzatának változása
Növekedések
Céltartalékból
 Létszámleépítések egyszeri terheire 19.407 ezer forint (Baranya Megyei Kórház Pécs 4.741
ezer forint, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 11.331 ezer forint, Baranya
Megyei Levéltár Pécs 3.335 ezer forint);
 Intézményi pályázati alap felhasználás 8.978 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat
Időskorúak Otthona Szederkény 800 ezer forint, Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ Pécs 6.178 ezer forint, Művészetek Háza Pécs 2.000 ezer forint);
 Önkormányzati pályázati alap felhasználás (érdekeltségnövelő támogatás) 3.800 ezer forint
(Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 3.000 ezer forint, Művészetek
Háza Pécs 800 ezer forint); Baranya Megyei Kórház (Pécs) egészségügyi gép-műszer
beszerzéshez kapcsolódó önrész korrekciója -12.993 ezer forint.
 Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára Vasas, Petőfi-aknán lévő irategyüttesének
költöztetése 615 ezer forint (Baranya Megyei Levéltár Pécs);
 Szakmai fejlesztési feladatok 8.768 ezer forintos tartalékának felosztása a 81/2005. OKISB
határozat alapján (Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 156
ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,
Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 725 ezer forint, Baranya
Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma
és Gyermekotthona Pécsvárad 455 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 164 ezer forint, Baranya Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Komló 445 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1.194 ezer forint,
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
1.945 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 3.244 ezer forint, Baranyai
Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 440 ezer forint).
Általános tartalékból
 A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy.
rendelet 9. § (1) bekezdése szerint nevelőszülői ellátások VI.-VIII. havi elszámolása
3922 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs);
 8/2005. (II.17.) Kgy. határozat 4. pontja alapján speciális szakiskolai képzés beindításához
kapcsolódó létszámfejlesztésre 932 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló);
 Baranya Megyei Kórház használatában lévő Orfű, Hermann O. u. 73. szám alatti ingatlan gáz
közműfejlesztés hozzájárulás150 ezer forint (Baranya Megyei Kórház Pécs);
 Zsolnay Múzeum rekonstrukciója miatt szükségessé váló költözés kiadásaira 10.000 ezer
forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs);
 Intézményvezetői bérfejlesztésre 454 ezer forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Pécs);
 Betöréses lopás miatti károk enyhítésére 1.309 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat
Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta);
 Átalakulási mérleg könyvvizsgálatára 2.000 ezer forint. (Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
Harkány);
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 Padló burkolat cseréjére 450 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Komló - Mecsekjánosi-puszta);
 Betöréses károk helyreállítására 940 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat
„Kastélypark” Módszertani Otthona Görcsöny);
 3,5 fő létszámfejlesztésre 246 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak
Otthona Szederkény);
 Tornaterem és tanműhely 2005. évi működési kiadásira 550 ezer forint (Baranya Megyei
Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács);
 Zsolnay kerámia kiállítás bontása és a redukált kiállítás megrendezése 3.643 ezer forint
(Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs);
 Ingatlan kiváltás miatt Bessenyei Vendelné lelépési díja 1.000 ezer forint (Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága Pécs);
 Férőhely bővítéshez kapcsolódó létszámfejlesztés 246 ezer forint (Baranya Megyei
Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény);
 1 fő létszámleépítéséhez az egyszeri terhek fedezete 1.907 ezer forint (Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ Pécs);
 4 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 1.212 ezer forint (Baranya Megyei Gyermekvédelmi
Központ Pécs);
 Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház utcai ingatlan homlokzatjavítása 200 ezer
forint (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs).
Hivatal költségvetéséből
 Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozása 141 ezer forint (Baranya Megyei
Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Pécsvárad 29 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 8 ezer forint, Baranya Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Komló 27 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 77 ezer forint);
 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás 6.898 ezer forint (Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 3.298 ezer forint; Baranya
Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 2.840 ezer forint, Művészetek Háza Pécs
760 ezer forint);
 56/2005. (V.25.) OKISB Határozat alapján 40 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat
Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Pécsvárad 20 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája
és Szakiskolája Mohács 20 ezer forint);
 Megyei Védelmi Bizottság részére védelmi felkészítés és országmozgósítás éves feladatainak
végrehajtására 2.000 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó
Szervezete Pécs);
 Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira
rendelkezésre álló keret felosztása 3.900 ezer forint (Semmelweis-nap megrendezésére 300
ezer forint, Ünnepi Könyvhét 100 ezer forint, Megyei tanévnyitó 100 ezer forint, Tehetséges
tanulók fogadása 200 ezer forint, Megyei múzeumigazgatók országos értekezlete 100 ezer
forint, Szent István Napi Megyei Ünnepség 800 ezer forint, Köztisztviselők Napja 800 ezer
forint, Határon Túli Magyarok Fesztiválja 300 ezer forint, Baranyai Mediterrán Ősz 400 ezer
forint, Megyenap 800 ezer forint);
 Esélyek Háza működési kiadásaira 3.900 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
 Illetékjutalék 391 ezer forint (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
Pécs);
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 Esélyek Háza 2005. első félévi elszámolása alapján dologi kiadásokra 1.753 ezer forint
(Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs);
 „Vendégváró Baranya 2005. turisztikai konferencia” tanulmány megjelentetésére 100 ezer
forint (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs);
 Pécs, Tímár u. 21. szám alatti ingatlan felújítás tervezési költségeire 40 ezer forint (Baranya
Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs).
Csökkenések
 Egészségügyi gép-műszer céltámogatás elnyert részének csökkenése miatti önrész
csökkentés 12.993 ezer forint (Baranya Megyei Kórház Pécs).

2. számú segédlet
Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

Céltartalék eredeti előirányzata
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
- Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)
- Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
- Baranya Megyei Kórház (Pécs)
- Intézményi pályázati alap felhasználás
- BMÖ Időskorúak Otthona (Szederkény)
- Innovatív módszerek támogatása
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
- Baranyai Kulturális Szabadegyetem
- Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 - nyári tábor
- Amatőr művészeti fesztivál
- Kézművesvasárnap
- Művészetek Háza (Pécs)
- 2005. évi zenei programok méltó megrendezése
- 2005. évi képzőművészeti kiállítási programok méltó megrendezése
- Önkormányzati pályázati alap feltöltés
- Önkormányzati pályázati alap felhasználás
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) technikai-műszaki felszereltség javítására
érdekeltségnövelő pályázat
- Művészetek Háza (Pécs) technikai-műszaki felszereltség javítására érdekeltségnövelő pályázat
- Baranya Megyei Kórház Pécs egészségügyi gép-műszer beszerzés
- Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete
- Baranya Megyei Levéltár (Pécs) részére Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára költöztetése
- Intézményi szakmai fejlesztési feladatok
- Intézményi informatikai feladatok
- Átcsoportosítás az "Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezete" jogcímen
elkülönített céltartalék terhére
Céltartalék módosított előirányzata

Általános tartalék eredeti előirányzata
8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
10/2005. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 9. § (1)
bekezdése szerint nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása
- 5/2005. (II.17.) Kgy. hat. alapján a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója Kollégiuma és
Gyermekotthona (Komló) feladatának bővítéséhez 3 fő személyi juttatása és járuléka
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója kiegészítő támogatás utáni kezelési költség
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció
kezelési költség + önrész kiegészítés
- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) férőhelybővítéséhez kapcsolódó létszám
személyi juttatása és járuléka
- 4 hivatásos nevelőszülő személyi juttatása a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központnak
Átruházott hatáskörben hozott döntések
- Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén
c. rendezvényre
- Zsolnay Múzeum rekonstrukciója miatt szükségessé váló költözés kiadásaira
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény vezetőjének bérfejlesztésére
- Önkormányzati pályázati alap feltöltése a szociális intézmények minőségirányítási rendszerének kiépítésére
benyújtandó pályázat önrészére biztosítandó fedezet miatt
- Baranya Megyei Önkormányzat Horizont otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) lopás miatti károk kompenzálására
- Kovászna megyei árvízkárosultak megsegítése
Döntést igénylő költségvetési igények
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ tv. módosítás miatt fedezet nélkül maradt létszámleépítésének terhei
- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) lopás miatti károk
kompenzálására
- "Európa Kulturális Fővárosa - 2010" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányának költségeihez való
hozzájárulás
- A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház átalakulási mérlegének könyvvizsgálatára

ezer forint
585 985
649 658
519 536
-11 331
-3 335
-4 741

-800
-1 350
-880
-3 610
-338
-1 000
-1 000
2 605

-3 000
-800
-44 955
-615
-8 768
-10 322
-20 154
405 142

100 000
47 011
35 943

-3 922
-932
-270
-821
-246
-1 212

-300
-10 000
-454
-2 605
-1 309
-1 000
-150
-1 907
-940
-7 000
-2 000

- Iskolatej program 2005/2006. tanév IX-XII. hó
- Mecsk Táncegyüttes jubileumának támogatása
- Mappa Kft.-nek megváltozott munkaképességű munkavállalók részére új telephely indítására támogatás
- Szentlőrinci "Lobbi party" támogatása
- Elnöki keret emelés
- "Rács helyett háló" program támogatása
- Bessenyei Vendelné lelépési díja ( Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága , Zsolnay Múzeum)
- Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület
rehabilitációjához)
- Megbízási díj a sikeres pályázatok pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos többletfeladatok részbeni ellátására
(megtérüléssel)
- Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosítása miatt Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében TB
járulék előirányzatának növelése
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és építőipari tanműhely 2005. évi
működési költségeire
- BMÖ Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi-puszta) 10 lakószoba burkolása
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) Zsolnay kerámia kiállítás bontása és a redukált kiállítás
megrendezése
- Mohács, Városház u. Kanizsai Dorottya Múzeum homlokzat felújítása
Általános tartalékot növelő tételek
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása
- Átcsoportosítás az "Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezete" jogcímen
elkülönített céltartalék terhére
- Ifjúsági koncepció elkészítéséhez kapcsolódó pályázat önrészének visszapótlása
- Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok hozzájárulása
Általános tartalék módosított előirányzata

-1 153
-250
-1 200
-500
-2 000
-1 000
-1 000
-3 000
-1 725
-100
-550
-450
-3 643
-200
28 531
20 154
200
176
33 165

3. számú segédlet
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi költségvetésének bevételi előirányzata
a következőkkel változott:
Működési bevételek
Egyéb sajátos bevételek
• A „Magyarországi Régiók Hete Brüsszelben” című nemzetközi rendezvény kapcsán
kifizetett költségek megtérülésének összege 165 ezer forint.
Támogatások
Címzett támogatás
• A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett
támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról,
valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.
évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvény 3. számú
mellékletének 1. pontja alapján a Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója további
60.000 ezer forint támogatásban részesült;
• A fent hivatkozott jogszabály 1. számú mellékletének 9. pontja szerint elnyert
pályázatként szerepel a Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, bővítése. A pályázatra
kapott támogatás 372.426 ezer forint, mely összegből 2005. évben – kiegészítve a már
tervezett 30.000 ezer forintot – 5.893 ezer forint kerül előirányzatosításra.
Céltámogatás
• Az Önkormányzatok Közlönye 7. számában került kihirdetésre a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2005. évi új
céltámogatásokról. A Baranya Megyei Önkormányzat 18.500 ezer forint egészségügyi
gép-műszerre fordítandó támogatást nyert el.
Központosított támogatás
• A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról
szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján könyvtári feladatokra 3.298 ezer forint;
audiovizuális, színpad és oktatástechnika fejlesztésre 3.600 ezer forint támogatás;
Létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott
pályázatra elnyert támogatás 28.531 ezer forint;
• A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a Magyar Köztársaság 2005.évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 11. pontja
szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz. Az előirányzat
valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatot egységesen megillet. A
támogatás összege 176 ezer forint.
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célra átvett pénzeszközök
• Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból „Minőség Módszertan Európai Kulturális és
Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért” – Qualicity – project
keretében 2005. évben 1.817 ezer forint kerül lehívásra utófinanszírozás formájában;
• Szintén az Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert „Baranya Paktum”
Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat
támogatásaként 2005. évben 12.039 ezer forint kerül lehívásra utófinanszírozás
keretében;
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az országmozgósítás, gazdasági felkészülés
központi előirányzatból 1.500 ezer forint összeget biztosít
meghatározott
gazdaságfejlesztési feladatok elvégzéséhez;
2005. év iskola egészségügy támogatására 141 ezer forint;
A Kormány a védelmi felkészítés és országmozgósítás éves feladatainak végrehajtására
a megyei védelmi bizottságok támogatására ez évben 2.000 ezer forintot biztosít. A
beszerzések lebonyolítására a Kincstáron keresztül kerül sor a Belügyminisztérium
segítségével;
A 2005. évi Alpok-Adria Téli Sportjátékok – az 5 fő résztvevő – önköltségi
hozzájárulása 125 ezer forint;
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium az „Országos
Esélyegyenlőségi Hálózat” program keretében a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2005. II. félévi működtetéséhez 7.800 ezer
forint összegben nyújt támogatást;
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal a 2006. évi
országgyűlési választásokra történő felkészülés érdekében területi szinten képzés
megtartására 1.785 ezer forint összeget biztosított;
A HÍD – alternatív foglalkoztatás és humán-erő fejlesztés a Dél-Dunántúli régió rurális
mikro-térségeiben elnevezésű project előkészítő munkáihoz 5.000 ezer forint
támogatást biztosított a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács;
A Nemzeti Sporthivataltól „Szabadidősport” támogatására kapott 4.300 ezer forint;
A Baranya Megyei Önkormányzat által a romániai árvíz Kovászna megyei
károsultjainak támogatására indított segélyakcióra befolyt támogatás összege 2.450
ezer forint;
Esélyek Háza 2005. első félévi elszámolása alapján 2.803 ezer forint.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
• Csökkentő tétel az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez benyújtott céltámogatási
igénybejelentés módosításához kapcsolódóan az önrészként tervezett összegből 12.993
ezer forint.
A bevételi előirányzat tartalmaz olyan belső átcsoportosítást is, melyek a bevételi előirányzat
fő összegét nem befolyásolja csak technikai jellegű.

4. számú segédlet
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a kiadási előirányzatok
változása illetve a költségvetését érintő átcsoportosítások:
Személyi juttatások előirányzat változásai:
Növelő tételek
• Az országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi előirányzatból biztosított
összegből 760 ezer forint meghatározott gazdaságfejlesztési feladatok elvégzéséhez;
• „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű
elnyert pályázat alapján 3.080 ezer forint humán erőforrás finanszírozására;
• A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 80. § -ban meghatározott megyei de
nem önkormányzati intézmények kötelező törvényességi ellenőrzésének elvégzésére
200 ezer forint;
• Az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat” program keretében a Baranya Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2005. második félévi
személyi jellegű kiadásainak fedezetére 2.418 ezer forint;
• Qualicity – project keretében 2005. évi humán erőforrás finanszírozására 444 ezer
forint;
• „Mit ér a bor, ha Hungaricum?” országos borverseny és szakmai konferencia szakértői
díjának összegére 100 ezer forint;
• 2 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott díjára 1.368 ezer forint;
• Esélyek Háza 2005. I. félévi elszámolás alapján 278 ezer forint.
Csökkentő tételek
• A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére jutalom
kifizetésére biztosított 296 ezer forint;
• Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla
benyújtása végett – 4.461 ezer forint átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz.
Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.
Dologi kiadások
Növelő tételek
• A 2005. évi Alpok-Adria Téli Sportjátékok – az 5 fő résztvevő – önköltségi
hozzájárulása 125 ezer forint;
• Védelmi feladatokra 500 ezer forint;
• A HÍD – alternatív foglalkoztatás és humán-erő fejlesztés a Dél-Dunántúli régió
rurális mikro-térségeiben elnevezésű project előkészítő munkáihoz 5.000 ezer forint;
• Tervezéssel kapcsolatos többletpéldányok készítésére 210 ezer forint;
• „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű
elnyert pályázat alapján 5.806 ezer forint dologi jellegű kiadások finanszírozására;
• A 2006. évi országgyűlési választásokra történő felkészülés érdekében területi szinten
képzés megtartására 1.785 ezer forint;
• A „Magyarországi Régiók Hete Brüsszelben” című nemzetközi rendezvény kapcsán
külföldi kiküldetésre kifizetett költségek megtérülésének összege 165 ezer forint;
• 46/2005. (VII.20.) TIIFB határozatban foglaltak szerint 200 ezer forint – a bizottság
saját kerete terhére - a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
által rendezett Fotóművészeti Egyetem kiadásainak fedezetére;
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Az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat” program keretében a Baranya Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2005. második félévi
dologi jellegű kiadásainak fedezetére 646 ezer forint;
Qualicity – project keretében 2005. évi dologi költségek finanszírozására 1.257 ezer
forint;
Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla benyújtás
alapján – 4.461 ezer forint;
A MÁV Rt. által üzemeltetett „Zengő” InterCity 18.37-es járat naponkénti
menetrendszerinti beállítására kötött szolgáltatási szerződés összege 10.000 ezer
forint. A költség hozzájárulás számla ellenében kerül kifizetésre;
Civil szervezetek pályázatainak önrészére, önrészek kiegészítésére vonatkozó
pályázati felhívás költségére 94 ezer forint;
A Baranya Megyei Önkormányzat által a romániai árvíz Kovászna megyei
károsultjainak támogatására 3.450 ezer forint, mely a Védelmi Iroda által megrendelt
és beszerzett ruházatokra, élelmiszerekre és tisztítószerekre került felhasználásra;
A 68/2005. (VII.26.) FVM rendelet alapján a 2005/2006. tanév szeptember-december
hónapjára kiegészítő támogatás igényelhető iskolatej ellátás biztosításához, tanítási
naponként 0,2 liter tej az általános iskolák 1-8 évfolyamos tanulói számára. A
jogosultak iskolatej ellátásának érdekében 1.153 ezer forint biztosítása szükséges;
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 8.
számú mellékletének I. rész 3. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a
közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású
támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005.
(III.1.) OM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által
fenntartott közoktatási intézményekben - meghatározott minimális műszaki
követelmények figyelembevételével – hosszú távú, használati és hasznosítási
jogosultságot biztosító konstrukcióban történő hardvereszköz bérletéhez és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokra tervezett összegből 894 ezer forint anyagbeszerzésre;
Esélyek Háza 2005. I. félévi elszámolása alapján 223 ezer forint.

Csökkentő tételek
• Pécs, Komlói úti ingatlan használatának kiváltására 2.400 ezer forint;
• Megyei de nem önkormányzati intézmények kötelező törvényességi ellenőrzésének
elvégzésére 252 ezer forint;
• Pécs-Baranya Gazdaságfejlesztési koncepció és program megvalósítására tervezett
4.000 ezer forint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának – megállapodás alapján
- átadott pénzeszközként kerül kifizetésre;
• „Mit ér a bor, ha Hungaricum?” országos borverseny és szakmai konferencia szakértői
díjának fedezetére 126 ezer forint.
Speciális célú támogatások
Növelő tételek
• A 2005. június 23-án Szentendrén megrendezésre került Dél-dunántúli tájegység
bemutatkozása című eseménysorozat keretében Hidas-Drávacsehi-Zádor községek
bemutatkozására 300 ezer forint;
• Pécs-Baranya Gazdaságfejlesztési koncepció és program megvalósításának
támogatására 4.000 ezer forint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;
• Nemzeti Sporthivataltól „Szabadidősport” támogatására kapott 4.300 ezer forint, mely
összeg felosztásáról - a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és

•
•
•
•
•
•
•
•

Működési Szabályzata 6/2003. (VI.16.) Kgy. rendeletben rögzített átruházott
hatáskörében eljárva – a 77/2005 (VIII.24.) OKISB határozat döntött;
A romániai Kovászna megye árvízzel kapcsolatos kiadásainak mérséklésére 3.000
ezer forint;
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 7.000 ezer forint „Európa Kulturális
Főváros – 2010” pályázat elkészítésének és kommunikációs kampányának költségeire;
Mecsek Táncegyüttes 50. évfordulójára rendezett rendezvény támogatására 250 ezer
forint;
Szentlőrinc Város Önkormányzata részére szakmai rendezvény támogatására 500 ezer
forint;
Mappa Technika Kft. a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére biztosít
foglalkoztatást. A Dél-Dunántúli Régióban új telephely beindítására a Baranya
Megyei Önkormányzat 1.200 ezer forint összeget biztosít;
Elnöki keret növelésére 2.000 ezer forint;
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére pályázati önrész fedezetének
biztosítására 1.000 ezer forint;
Esélyek Háza 2005. I. félévi elszámolása alapján az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium részére visszafizetendő összeg 447 ezer forint.

Csökkentő tételek
• Nagyrendezvényi alapból 3.900 ezer forint, mely az alábbiak szerint került felosztásra:
- Megyei tanévnyitó – Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja részére 100 ezer forint;
- Tehetséges tanulók fogadása Pécs várossal közösen – Baranyai Pedagógiai
Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére 200 ezer forint;
- Ünnepi könyvhét – Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs részére 100 ezer forint;
- Megyei múzeumigazgatók országos értekezlete – Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Pécs részére 100 ezer forint;
- Szent István Napi megyei ünnepség – Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ részére 800 ezer forint;
- Köztisztviselők Napja – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
részére 800 ezer forint;
- Határon Túli Magyarok Fesztiválja – Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ részére 300 ezer forint;
- Baranya Mediterrán Ősz rendezvény – Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ részére 400 ezer forint;
- Megyenap – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére 800
ezer forint;
- Semmelweis Nap – Baranya Megyei Kórház részére 300 ezer forint;
• 56/2005. (V.25) OISB határozata alapján 20 ezer forintot biztosított a Baranya Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Mohács részére vízi táboroztatás valamint 20 ezer forint a BMÖ
Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona, Pécsvárad részére „Az iskola és a család, a lakóhely sokoldalú
kapcsolatrendszerének kialakítása” célzó program költségeinek finanszírozására;
• 46/2005. (VII.20.) TIIFB határozatban foglaltak szerint 200 ezer forint – a bizottság
saját kerete terhére - a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
által rendezett Fotóművészeti Egyetem kiadásainak fedezetére;
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A MÁV Rt. által üzemeltetett „Zengő” InterCity 18.37-es járat naponkénti
menetrendszerinti beállítására kötött szolgáltatási szerződés összege 10.000 ezer
forint. A költség hozzájárulás számla ellenében – dologi kiadásként - kerül kifizetésre;
Civil szervezetek pályázatainak önrészére, önrészek kiegészítésére vonatkozó
pályázati felhívás költségére 94 ezer forint;
Baranya Ifjúságáért Kht. – pályázat benyújtására tervezett 200 ezer forint;
43/2005. (VII.20.) TIIFB határozata alapján felosztásra került a 2005. évi Turisztikai
Alap. Az Alap 100 ezer forint támogatást biztosít – intézményfinanszírozás keretében
– a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére „Vendégváró
Baranya 2005. turisztikai konferencia – tanulmány megjelentetéséhez.

Beruházási kiadások
Növelő tételek
• A Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukciója kiegészítésre került 60.270 ezer
forint összeggel, mely tartalmazza a lehívás költség összegét is;
• A Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, bővítésére 6.714 ezer forint, mely
tartalmazza a kezelési költség összegét is;
• „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű
elnyert pályázat keretében 2.260 ezer forint tárgyi eszközök beszerzésének
finanszírozására;
• Pécs, Komlói úti ingatlan használatának kiváltására 2.400 ezer forint;
• 2005. évi induló új céltámogatás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat 50.462
ezer forint összeget fordíthat egészségügyi gép-műszer beszerzésére;
• A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 8.
számú mellékletének I. rész 3. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a
közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású
támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005.
(III.1.) OM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által
fenntartott közoktatási intézményekben - meghatározott minimális műszaki
követelmények figyelembevételével – hosszú távú, használati és hasznosítási
jogosultságot biztosító konstrukcióban történő hardvereszköz bérletéhez és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokra tervezett összegből 9.428 ezer forint informatikai
beszerzésekre.
Csökkentő tételek
• 2005. évi tervezési keretből 250 ezer forint.
A kiadási előirányzatok tartalmaznak olyan belső átcsoportosításokat is, melyek a kiadási
előirányzat fő összegét nem befolyásolják, csak technikai jellegűek.

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em.
E-mail: prompt@dravanet.hu
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére
PÉCS
Széchényi tér 9.
Könyvvizsgálói véleményezés
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy.
rendeletének módosításáról készített előterjesztésről

A 2005. évi költségvetés módosítására 2005.augusztus 30-i keltezéssel előterjesztést
késztettek. A tervezett módosítások egy része a létszámkeret változásának pénzügyi kihatásait
jelzi, továbbá 12 intézmény kezdeményezett saját hatáskörű módosítást, az állami
támogatások változásához igazodó igények, a céltartalék felhasználásának aktualizálása,
valamint 18 pontban összefoglalva a jelenlegi előterjesztés elfogadásával összefüggő
feladatok előirányzatait.
A módosítási igények érintik a céltartalékokat az általános tartalékot és a Hivatal
költségvetését, a hatásokat az 1-4. segédletekben bemutatják. Nemcsak a nagyobb összegű
változások, hanem a kisebb pontosítások is követhetők. Az általános tartalék fennmaradó
összege 33.165 e Ft.
A pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet elfogadása esetén 16.511.643 e Ft-ra 3,6 %kal emelkedik. A működési és felhalmozási célú hitel előirányzatát a tervezett módosítás nem
érinti.
Az előterjesztés jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges
összefüggést tartalmaz, javasoljuk az elfogadását.
Pécs, 2005. szeptember 2.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK igazolvány szám: 001556

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága
Szám: 1740-31/2005.

Vélemény
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2005. szeptember 15-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításának előterjesztéséről

A Pénzügyi Bizottság a 2005. szeptember 6-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a
kiegészítő előterjesztésekkel együtt a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2005. szeptember 6.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága
Szám: 1740-31/2005.

Vélemény
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2005. szeptember 15-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításának előterjesztéséről

A Pénzügyi Bizottság a 2005. szeptember 6-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a
kiegészítő előterjesztésekkel együtt a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2005. szeptember 6.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

11. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve
ezer forint
Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1 Személyi juttatások

838 215

564 797

620 168

575 521

552 976

575 266

604 415

536 785

559 562

554 854

574 793

571 730

7 129 082

2 Munkaadókat terhelő járulékok

263 816

184 479

185 525

170 112

173 371

175 735

191 829

169 393

167 841

172 137

178 262

186 662

2 219 162

3 Dologi kiadások

265 253

256 443

375 529

265 050

281 779

371 990

389 113

326 076

378 478

402 050

409 093

315 636

4 036 490

6 493

6 760

6 311

6 465

6 251

6 550

7 282

7 023

16 406

10 210

6 360

5 272

91 383

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék
6 Működési célú támogatások
7 Felhalmozási célú támogatások
8 Felújítási kiadások
9 Beruházási kiadások
10 Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás
11 Hiteltörlesztések
12 Kiadások összesen

(1+...+11)

0

0

0

0

71 576

98 163

68 498

48 133

35 067

39 967

45 700

51 261

458 365

25 967

36 663

88 586

73 375

53 261

76 847

41 634

20 346

30 397

40 149

22 653

3 007

512 885

7 000

3 100

6 000

4 800

36 160

7 000

15 000

6 152

6 769

7 000

2 300

20 685

121 966

404

464

9 006

8 955

12 466

55 195

21 194

6 117

29 485

10 502

2 203

5 203

161 194

115 646

102 058

95 558

139 746

136 440

112 930

126 358

162 373

135 538

134 682

217 350

117 819

1 596 498

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

500 910

462 347

463 597

532 701

451 892

456 672

443 653

5 710 856

65 560

0

25 000

0

14 711

25 000

0

0

25 000

0

10 647

25 000

190 918

2 235 032

1 548 818

1 860 662

1 693 093

1 799 295

2 005 586

1 927 670

1 745 995

1 917 244

1 823 443

1 926 033

1 745 928

22 228 799

13 Intézményi működési bevételek

86 742

79 779

95 356

86 297

132 967

128 661

101 665

94 685

125 890

115 571

91 336

75 644

1 214 593

14 Illetékbevétel

65 164

160 000

180 000

185 000

190 000

190 000

110 000

180 000

180 000

190 000

184 300

181 450

1 995 914

15 Személyi jövedelem adó bevétel

399 643

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 320

2 315 473

16 Működési célú pénzeszközátvétel

531 753

496 106

423 297

419 990

410 134

432 832

416 914

412 594

469 040

476 304

636 332

443 728

5 569 024

0

0

3 131

31 187

2 162

13 250

21 762

14 177

3 500

74 695

0

32 199

196 063

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
18 Felhalmozási bevételek

1 800

1 650

1 687

1 580

65 179

40 793

793

793

9 992

43 833

48 193

1 830

218 123

1 085 102

911 686

877 622

898 205

974 593

979 687

825 285

876 400

962 573

1 074 554

1 134 312

909 171

11 509 190

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

516 714

177 585

227 585

228 114

267 585

247 585

238 114

248 585

287 595

288 819

297 595

205 572

3 231 448

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

500 910

462 347

463 597

532 701

451 892

456 672

443 653

5 710 856

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

647

7 720

0

0

17 173

0

1 005

195 786

165 930

91 312

22 937

0

0

0

494 143

0

0

0

40 000

140 000

140 000

140 000

140 000

150 000

160 000

170 000

195 442

1 275 442

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

102 524

802 524

19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

22 Támogatások, kölcsönök visszatérülése
23 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
24 Hitelfelvétel

(25+26)

25 működési célú hitelfelvétel
26 felhalmozási célú hitelfelvétel
27 Bevétel összesen
28 Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

50 000

60 000

70 000

92 918

472 918

(19+…+24)

2 249 137

1 483 968

1 572 002

1 616 031

1 844 130

2 064 611

1 832 319

1 820 537

1 956 449

1 975 908

2 059 222

1 754 485

22 228 799

(27-12)

14 105

-64 850

-288 660

-77 062

44 835

59 025

-95 351

74 542

39 205

152 465

133 189

8 557

0

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 1740-26/2005.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet módosítása

A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés elkészítése óta felmerült feladatok
további előirányzat változások átvezetését indokolják:
1. A Szolgáló Szeretet Alapítvány a tervek szerint 2005. október 1-jétől 10 fő részére – a
megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó - utógondozói ellátás biztosítását kezdi meg.
E tevékenységet az Alapítvány ellátási szerződés alapján látja el, a Baranya Megyei
Önkormányzat támogatásával, mely 2005. évben (3 hóra az állami normatíva 50 %-os
mértékének megfelelő összegben) 983 ezer forint forrás biztosítását igényli a
költségvetésből.
Emellett a gyermekvédelmi szakellátás zavartalan megkezdése miatt egy egyszeri 1.500
ezer forint támogatás biztosítása is szükséges, melyet 2006. szeptember 31-ig térít vissza
az Alapítvány a megyei önkormányzatnak.
Mindkét támogatás fedezete az általános tartalék, melynek mértéke ezzel 30.682 ezer
forintra változik.
Mivel a működési engedély kiadása még folyamatban van, a tervezett támogatásra
csak annak megszerzését követően válik jogosulttá az Alapítvány.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a Baranya Ifjúságáért Kht.
feladatellátásának kiegészítő támogatására, mellyel kapcsolatosan – az önrész biztosítása
érdekében - az Intézményi Pályázati Alap terhére az Önkormányzati Pályázati Alap
50.000 ezer forintos előirányzatának megemelése szükséges 1.500 ezer forinttal.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Kérem, hogy a költségvetés módosítást a kiegészítő előterjesztéssel együtt szíveskedjenek
megvitatni, a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról
szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Módosított Határozati javaslat:
1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovászna Megye Tanácsa részére, a
Székelyföldi Fejlesztő Kutatások Intézete illetve az árkosi Európai Uniós Képző Központ
elhelyezésére szolgáló épület rehabilitációjára 3.000 ezer forint összegű támogatást
biztosít akkor, ha a magyarországi testvér megyék is hasonló összeggel támogatják a
továbbképző központ létrehozását.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc
Határidő: 2005. október 30.
2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szolgáló Szeretet Alapítvány részére
10 fő utógondozói ellátásának biztosítására 2005. évben 983 ezer forint támogatást,
valamint 1.500 ezer forint 2006. szeptember 1-jéig visszatérítendő támogatást
biztosít. A támogatások igénybevételére csak érvényes működési engedély
birtokában kerülhet sor.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc
Határidő: 2005. október 30.

Pécs, 2005. szeptember 5.
Dr. Kékes Ferenc

MÓDOSÍTOTT II.
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2005. (…….) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1. §
A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
a/ kiadási főösszegét 16.517.943 ezer forintban, azaz Tizenhatmillióötszáztizenhétezer-kilencszáznegyvenhárom ezer forintban,
b/ bevételi főösszegét 15.242.501 ezer forintban, azaz Tizenötmilliókettőszáznegyvenkettőezer-ötszázegy ezer forintban,
c/ hiányát 1.275.442 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenötezernégyszáznegyvenkettő ezer forintban
állapítja meg.
(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a
- a működési célú bevételt
14.400.786 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat
14.172.904 ezer forintban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
7.129.082 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat
2.219.162 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat
3.901.798 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
91.383 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat
512.885 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat
318.594 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét
- a dologi kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- az egyéb kiadásokat
továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

2.117.157 ezer forintban,
2.345.039 ezer forintban,
161.194 ezer forintban,
1.596.498 ezer forintban,
134.692 ezer forintban,
121.966 ezer forintban,
330.689 ezer forintban,
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- a működési célú hitelt
- a fejlesztési célú hitelt
állapítja meg.”

802.524 ezer forintban,
472.918 ezer forintban

2. §
A „R” 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„13. § (1) A hivatal költségvetésében tervezett 16.000 ezer forint bizottsági, elnöki
keretből a Kulturális Bizottság 1.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottság 1.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 1.000 ezer
forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 1.000 ezer forint, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 1.000 ezer forint, a
Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 1.000 ezer
forint, a Gazdasági Bizottság 1.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság
1.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 10.000 ezer forint előirányzat erejéig –
átruházott hatáskörben – kötelezettséget vállalhat.”
3. §
A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul:
„16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.682 ezer
forint összegben állapítja meg.”
4. §
A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„17. §
(A közgyűlés)
(l) az önkormányzat céltartalékát 405.142 ezer forint összegben állapítja meg, a
12. számú melléklet részletezése szerint.”
5. §
A „R” 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„19. §
(A közgyűlés)
(1) A/ az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, az önkormányzat által
alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok, az
önkormányzat által alapított alapítványok, melyek önkormányzati feladatok
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ellátását végzik, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás
alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészének kiegészítésére
a) 51.500 ezer forint önkormányzati,
b) 38.500 ezer forint intézményi,
c) 5.000 ezer forint civil szervezeti
pályázati alapot;
B/ a turisztikai fejlesztések támogatására 5.000 ezer forint Turizmusfejlesztési
támogatási alapot
hoz létre.”
6. §
A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint
tartalmazzák:
Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei” a
költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege” a
költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.
A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és
kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.
A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.
A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet
6. számú melléklete helyébe lép.
Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének
2005. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében
tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú
melléklete helyébe lép.
A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a
költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.
A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai
feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.
A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai” a
költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.
A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép.
A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat
felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.
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7. §
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző
gondoskodik.

Pécs, 2005. szeptember 15.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

1. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei
Cím

Cím

száma
megnevezése
Baranya Megyei Kórház
1.
Pécs
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
2.
Harkány
1 - 2.
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
3.
Komló-Mecsekjánosi-puszta
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
4.
Bóly
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona
5.
Görcsöny
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
6.
Szederkény
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
7.
Helesfa
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
8.
Mozsgó
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
9.
Szigetvár-Turbékpuszta
3 - 9.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona
Mohács
11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona
Pécsvárad
12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Old
13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Komló
14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
Pécsvárad
15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
Mohács
16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Komló
17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Pécs
10 - 17.
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
18.
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
19. Csorba Győző Megyei Könyvtár
Pécs
20. Baranya Megyei Levéltár
Pécs
21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Pécs
M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret
22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Pécs
23. Művészetek Háza
Pécs
19 - 23.
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
Pécs
25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás
Pécs
24 - 25.
EGYÉB INTÉZMÉNYEK
26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*
Pécs
MINDÖSSZESEN:
* Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám
(fő)

Ebből:
pedagógus
létszám

1153
207
1360
17
199

10

99
49
147
82
63
656

10

91

45

86

44

28

11

62

30

47

38

81

67

174

121

72

51

641
249
249

407
75
75

50
29
110
60
16
11
276
24
7
31
143
3356

492

MÓDOSÍTOTT II. 2. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételi főösszeg (1-9):
Hitelműveletek bevételei
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (10):
Bevételek együtt ( 1-10):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadások
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadási főösszeg (1 - 2):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

618 799
459 119

618 799
481 258

1 991 614
2 315 473
52 371

1 995 914
2 315 473
114 536

2 078 706
176 046
493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

2 078 706
176 046
559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

5 569 024
4 938 707
196 063
7 720

495 736

494 143

14 662 026

15 242 501

802 524
472 918
1 275 442
15 937 468

802 524
472 918
1 275 442
16 517 943

12 182 774
6 201 662
1 955 924
3 214 011
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

12 706 165
6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
198 021
118 879
440 422
22 541

3 754 694
855 402
235 467
423 228
426 084
42 315
1 024 792

3 811 778
860 093
238 303
451 419
436 830
42 315
1 156 076

520 770
35 718
190 918

405 142
30 682
190 918

15 937 468

16 517 943

MÓDOSÍTOTT II. 3. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Központosított támogatás
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételi főösszeg (1-8):
Hitelműveletek bevételei
Működési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (9):
Bevételek együtt (1-9):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadások
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet
Kiadási főösszeg (1 - 3):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

618 799
459 119

618 799
481 258

1 991 614
2 202 567

1 995 914
2 202 567
62 165

2 078 706
162 683
39 793

2 078 706
162 683
75 398

5 250 532
4 938 707
5 760

5 569 024
4 938 707
5 760

347 581

345 988

13 157 154

13 598 262

802 524
802 524
13 959 678

802 524
802 524
14 400 786

11 669 773
6 201 662
1 955 924
3 214 011
92 356
172 152
33 668

12 125 697
6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
176 854
22 541

2 085 349
855 402
235 467
288 536
363 445

2 047 207
860 093
238 303
316 727
336 031

241 221
35 718
65 560

199 811
30 682
65 560

204 556
13 959 678

227 882
14 400 786

MÓDOSÍTOTT II. 4. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Működési többlettel fedezett hiány
Bevételi főösszeg (1-7):
Hitelműveletek bevételei
Fejlesztési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (8):
Bevételek együtt (1-8):
KIADÁSOK
Önkormányzat felújítási kiadásai
Intézmények felújítási kiadásai
Önkormányzat beruházási kiadásai
Intézmények beruházási kiadásai
Felhalmozási célú dologi kiadások
Felhalmozási célú speciális támogatások
Felhalmozási célú céltartalék
Fejlesztési célú hitel visszafizetés
Kiadási főösszeg (1 - 8):

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. évi
módosított
előirányzat

112 906
52 371

112 906
52 371

13 363
493 677
317 228
3 000
3 000
218 123

13 363
559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
218 123

141 089
1 960

196 063
1 960

148 155

148 155

204 556
1 709 428

227 882
1 872 121

472 918
472 918
2 182 346

472 918
472 918
2 345 039

42 315
118 479
1 024 792
360 362
134 692
96 799
279 549
125 358
2 182 346

42 315
118 879
1 156 076
440 422
134 692
121 966
205 331
125 358
2 345 039

MÓDOSÍTOTT II. 5. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

5
6
Baranya Megyei Kórház Pécs

37 063
125 489

37 063
112 496

72 500

77 591

4 353 707
4 353 707

4 353 707
4 353 707

85 937

85 937

2 092 603
703 060
1 658 706

2 093 654
703 368
1 658 706

154 160
20 924
45 243

144 749
20 924
45 393

4 674 696

4 666 794

412 522
139 959
252 367

412 598
139 983
254 367

40 000
27 910
66 970

40 000
27 910
66 970

939 728

941 828

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

2.
1.

Módosított
előirányzat

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

3

Kiemelt előirányzat
száma

2

Módosított
előirányzat

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

1
1.

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

ezer forint

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

4 674 696
4 666 794
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány

110 000
25 000

110 000
25 000

159 460

161 560

585 000
585 000
48 178

585 000
585 000
48 178

12 090

12 090

939 728

941 828

Kiadások összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
7.
6.
1.
2.
4.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
20 461
20 461
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
39 224
39 674
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
477
832
4

Módosított
előirányzat

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
3.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

31 539
10 564
17 950

31 808
10 650
18 400

450
71

450
71

60 574

61 379

330 117
110 962
98 844

330 117
110 962
99 000

16 263

16 263

556 186

556 342

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
412
412
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
60 574
61 379
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
84 910
84 910
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
7 039
7 039
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
464 146
464 302
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

91

91

556 186

556 342

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
6.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
79 242
79 242
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 800
3 800
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
183 438
184 378
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
4

9

10

158 831
51 494
50 953
411

158 831
51 494
51 893
411

6 012
3 238
10 842

6 012
3 238
10 842

281 781

282 721

88 110
28 228
26 717
300

88 298
28 286
27 517
300

1 200
740

4 700
740

145 295

149 841

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
15 301
15 301
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
281 781
282 721
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
37 050
37 050
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 166
3 166
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
103 424
104 470
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3 500

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
5.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

1 655

1 655

145 295

149 841

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése

Módosított
előirányzat

1.

5
6
7
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa
1.
2.
105 206
105 206
3.
4 000
4 000
4.
5.
266 824
271 124
6.
7.
8.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
7.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

214 775
74 589
92 546
562

214 775
74 589
92 546
562

141
4 817
302

141
11 117
302

387 732

394 032

139 175
46 084
49 653
500

139 175
46 084
49 653
500

2 499
1 110

2 499
1 110

239 021

239 021

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

2 000

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
11 702
11 702
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
387 732
394 032
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
55 646
55 646
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
2 683
2 683
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
176 982
176 982
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 710

3 710

239 021

239 021

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
10.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
64 009
64 009
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 780
3 780
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
134 594
135 903
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
507
507
4

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
9.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

110 339
36 823
39 498
100

110 339
36 823
39 615
873

18 100

18 519

204 860

206 169

175 511
58 003
49 598
2 393

175 511
58 003
50 323
2 393

4 338
5 788
1 482

4 338
5 788
1 482

297 113

297 838

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1 970
1 970
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
204 860
206 169
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 000
1 000
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
2 560
2 560
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
267 130
267 855
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

26 423

26 423

297 113

297 838

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
12.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
4 552
4 552
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
675
675
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
258 770
259 274
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
11.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

167 442
53 259
50 560
1 500

167 442
53 259
51 064
1 500

272 761

273 265

55 917
18 532
12 610
338

55 917
18 532
12 782
338

8 199

8 199

95 596

95 768

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8 764
8 764
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
272 761
273 265
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 020
1 020
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
1 000
1 000
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
90 471
90 643
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 105

3 105

95 596

95 768

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
14.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 000
1 000
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
1 626
1 626
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
173 941
175 345
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

9

10

112 097
35 593
23 514
1 352

112 803
35 819
25 913
1 352

1 950
2 844
1 927

1 950
2 844

179 277

180 681

107 458
34 263
20 925
5 813

109 347
34 995
24 161
4 360

62 738
3 021

62 998

234 218

235 861

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 710
2 710
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
179 277
180 681
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
190
190
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
5 769
5 769
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
164 350
165 621
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
372
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
15 000
15 000

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
13.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

48 909

48 909

234 218

235 861

Kiadások összesen:

2.
1.
3.
4.
1.

2.

4
5
6
7
8
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
1 400
1 400
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
3 802
3 802
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
290 102
292 617
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10 000
10 000

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
54 521
54 521
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
359 825
362 340
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
11 294
11 294
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
17 945
17 989
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
619 817
623 061
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
432
1 026
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
7 000
8 662

1.
2.
16.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

1.
2.

26 537

26 537

683 025

688 569

Kiadások összesen:

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
15.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

192 159
61 921
53 481
3 400

192 159
61 921
55 996
3 400

3 000
45 030
834

3 000
45 030
834

359 825

362 340

407 763
133 057
108 349
10 715

407 898
133 542
113 556
10 715
1 120
1 290
20 448

1 290
18 786
3 065

683 025

688 569

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

5
6
7
8
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
60 499
60 499
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
238 403
239 143
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
300
800
4

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

9

10

214 119
58 578
48 840

200 119
58 578
64 080

3 840
6 490

3 840
6 490

331 867

333 107

723 622
146 716
128 653
64 972
12 152
1 100
5 860
67

738 762
150 241
128 653
64 679
12 152
1 100
5 860
67

1 083 142

1 101 514

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

18.
1.

Módosított
előirányzat

1.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

1.

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
17.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

32 665

32 665

331 867
333 107
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
1.
2.
4 450
4 450
3.
1 600
1 600
4.
5.
1 061 541
1 079 913
6.
7.
8.
6 600
6 600

Kiadások összesen:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

8 951

8 951

1 083 142

1 101 514

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

20.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

190
14 646

190
19 734

141 724

145 122

4 990
551

10 175
1 001

7 297

7 297

Módosított
előirányzat

1.

5
6
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
19.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

169 398
183 519
Baranya Megyei Levéltár Pécs

10 706

10 706

108 925

112 875

1 805

5 712

5 594

5 594

127 030

134 887

Kiadások összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

91 222
31 099
34 366

92 872
31 529
45 957

1 070
11 038
603

1 070
11 488
603

169 398

183 519

73 414
23 821
24 275

75 920
24 650
28 797

2 459
3 061

2 459
3 061

127 030

134 887

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
22.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8 487
8 487
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
347 887
771 484
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
Működési bevételek
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Alaptevékenység bevételei
3.
Egyéb különféle bevételek
30 300
30 300
4.
Támogatások
5.
Fenntartói támogatás
52 754
67 972
6.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Működési célú pénzeszköz átvétel
7 819
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
398
553

Módosított
előirányzat

1.

5
6
7
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
1.
2.
116
116
3.
67 390
97 390
4.
5.
215 215
230 612
6.
7.
8.
43 502
361 502
13 177
73 377

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
21.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

172 707
57 947
78 637

226 339
75 069
369 557

29 419
9 177

29 819
70 700

347 887

771 484

39 661
13 098
34 415

42 061
13 765
50 785

1 686

5 441

88 860

112 052

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.
7.

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5 408
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
88 860
* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

5 408
112 052

Kiadások összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.
24.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése

9 494

9 494

30 554

34 114

2 933
250

4 933
250

Módosított
előirányzat

1.

5
6
Művészetek Háza Pécs

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
23.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 179
2 179
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:
45 410
50 970
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
50 955
50 955
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
284 920
293 004
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel

20 300
6 511
16 299

20 300
6 511
21 458

450
1 850

450
2 251

45 410

50 970

50 697
15 981
236 989

50 993
16 076
243 042

2 153
37 948

2 153
39 588

343 768

351 852

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

7 893

7 893

343 768

351 852

Kiadások összesen:

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított
előirányzat

5
6
7
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs
1.
2.
3.
5 195
5 195
4.
5.
17 701
17 701
6.
7.
8.
9 758
9 758

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
25.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

8

9

10

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

19 562
5 782
7 466

20 951
6 130
7 250

3 114

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

3 270

1 677

35 924

34 331

Kiadások összesen:

35 924

34 331

6 201 662
1 955 924
3 216 211
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

6 268 989
1 980 859
3 585 071
91 383
198 021
118 879
440 422
22 541

12 184 974

12 706 165

Intézmények összesen
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.

2.
5.
6.
7.
1.
2.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen:

618 799
459 119

618 799
481 258

5 616 910

5 710 856

5 010 011
4 938 707

5 348 743
4 938 707

94 554

162 521

385 581

383 988

12 184 974

12 706 165

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat

4

Kiemelt előirányzat
száma

3

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat
száma

2

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

Cím száma

1
26.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások

856 202
235 676
422 228

860 093
238 303
451 419

424 884
42 315
1 024 792

436 830
42 315
1 156 076

519 536
35 943
190 918

405 142
30 682
190 918

3 752 494

3 811 778

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
1.
1.
2.

2.
1.
2.
3.
4.

3.
4.

1.
2.
5.
6.

1 991 614
2 315 473
52 371

1 995 914
2 315 473
114 536

4.
5.
6.

7.
2 078 706
176 046

2 078 706
176 046

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

240 521
46 535
7 720

220 281
33 542
7 720

802 524
472 918

802 524
472 918

110 155

110 155

9 369 404

9 522 634

8.

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei

1.
2.
7.

1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

Módosított
előirányzat

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

3

Kiemelt előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat
száma

2

Módosított
előirányzat

Elő irányzat csoport
száma

1

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet szerint
módosított
előirányzat

Cím száma

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

5

6

7

8

9

10

618 799
459 119

618 799
481 258

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 991 614
2 315 473
52 371

1 995 914
2 315 473
114 536

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások

7 057 864
2 191 600
3 638 439
92 356
631 196
160 794
1 385 154

7 129 082
2 219 162
4 036 490
91 383
634 851
161 194
1 596 498

5 616 910
2 078 706
176 046

5 710 856
2 078 706
176 046

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- intézményi egyéb kiadások

33 668
519 536
35 943
190 918

405 142
30 682
190 918

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

559 570
317 228
18 500
3 000
3 000
75 398
218 123

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

5 569 024
4 938 707
196 063
7 720

802 524
472 918

802 524
472 918

495 736

494 143

21 554 378

22 228 799

21 554 378
5 616 910
15 937 468

22 228 799
5 710 856
16 517 943

Mindösszesen
1.
1.

2.

2.
1.
2.
3.
4.

3.
4.
1.
2.
5.
6.

7.
8.

22 541

Hitelműveletek, értékpapírok bevételei
1.
2.

7.
1.

2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Céltámogatás
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok
megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

Kiadások összesen:

15 937 468

16 517 943

MÓDOSÍTOTT 6. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
személyi jellegű kifizetések
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások

ezer forint
942 633
693 281
2 430
2 405
205 491
43 861

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
személyi jellegű kifizetések
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)
3/2 Nemzetközi kapcsolatok
személyi jellegű kifizetések
munkáltatókat terhelő járulékok
dologi kiadások
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások
személyi jellegű kifizetések
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök
4. Felújítási kiadások

188 849
148 635
28 254
11 960
855 163
333 276
62 421
7 985
1 777
52 659
459 466
10 192
2 781
342 939
103 554
42 315

5. Beruházási kiadások

1 156 076

6. Céltartalék

405 142

7. Általános tartalék

30 682

8. Hitel törlesztés

190 918
Kiadások mindösszesen

3 811 778

MÓDOSÍTOTT 6/a. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett
speciális célú támogatások részletezése
ezer forint
SorMegnevezése
szám
1.
Turizmusfejlesztési Alap
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
2.
Élősport támogatása
3.
Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra
4.
Települések település rendezésének tervei támogatására
5.
Kisebbségi szervezetek, programok támogatása
6.
Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére
Területfejlesztési Alap*
7.
8.
Elnöki, bizottsági keretek
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
9.
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás
10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás
11. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás
12. "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
13. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*
14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére
15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás
16. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására
17. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására
18. Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására
19. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására
20. PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására
21. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására
22. INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás
23. MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására
24. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához
25.
"Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*
26. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása
27. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*
Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és
28.
etnikai kisebbségekről
29. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés
30. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon
31. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére
32. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására
33. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira
34. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának
35.
támogatására
36. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására
37. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása
38. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján
Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
39.
kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
40.
elkészítésére
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
41.
elkészítésével kapcsolatos pályázat önrészére
42. Jelenkor Alapítvány működési támogatására
43. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása
44. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására
45. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására

Összeg
5 030
130
11 200
5 500
4 000
4 000
800
10 637
19 949
2 917
6 000
1 500
12 000
6 970
2 970
1 956
3 000
7 000
250
12 000
2 000
3 500
1 000
300
5 000
2 500
1 000
1 000
1 000
2 000
1 923
4 791
7 875
983
5 750
7 275
1 000
5 425
82 117
5 832
110
4 000

2 000
121
2 500
2 000

SorMegnevezése
szám
46. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés
47. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának
48.
pályázati önrészére
49. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására
50. A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás
51. Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására
52. Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira
53. POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez
54. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási
55. Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási
56. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai
57. Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére
58. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás
59. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására
60. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására
61. Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására
62. AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás
63. Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására
Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat
64.
támogatására
Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati
65.
támogatására*
66. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési
67.
támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi
68.
ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására
"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos
69.
helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására
70. Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására
71. Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására
72. Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre
"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának
73.
támogatása
74. Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására
75. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására
76. Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására
Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása
77.
Szentendrén c. rendezvényre
78. Sport feladatok támogatására
79. Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára
80. Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására
81. Szentlőrinc város önkormányzata részére rendezvény támogatás
Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához
82.
szükséges épület rehabilitációjához)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez
83.
és kommunikációs kampányához hozzájárulás
84. Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására
Speciális célú támogatások összesen
* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg
5 000
4 000
6 000
2 000
1 000
1 200
300
1 500
3 000
1 500
880
150
200
1 000
500
200
1 000
1 000
400
5 552
200
200
200
2 000
500
1 300
300
250
600
5 000
1 000
300
4 300
250
1 200
500
3 000
7 000
4 000
333 276

7. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként

Megnevezés

Összeg

1

2

Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- "A" épület meglévő felvonó felújítása
- egészségügyi gép-műszer felújítások
- altatógépek felújítása
- lélegeztetőgépek felújítása
- HOLTER rendszer felújítása
- vérgázanalizátor felújítása
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db
- műszervizsgálatok
- 2 db UH felújítás
- 2 db laparoszkóp felújítás
- sebészeti kéziműszer felújítás
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje
- konyha gázvezeték cseréje
- ételmaradék tároló felújítása
- orvosi gép-műszer felújítás

ezer forint
Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4

20 924
3 250

20 325
3 250

20 325
3 250

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500
599

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500

2 500
3 000
1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)
- medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo)
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)
- lift felújítás
- terasz szigetelésének felújítása
- villamos hálózat felújítása
- nővérszálló vízvezeték felújítása
- nyílászárók felújítása "C" épületben
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása
- mosdó, fürdő kialakítása

27 910
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280
5 160

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
- belső utak javítása
- lapostetők szigetelése
- kapu porta felújítás
- fűtésrendszer felújítása

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

16 263
1 500
7 000
3 000
4 763

6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

141
141

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Mohács
- vizesblokk szerelvényezés
- párkány kialakítás
- ablakok külső takarólécezése
- két tanterem melegburkolása
- munkavédelmi korlátok

4 338
1 850
1 595
257
506
130

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása

1 950
1 950

1 950
1 950

0

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- főépület vízvezeték csere
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása
BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- II. számú épület rendelő felújítás

Megnevezés
1
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- "B" épület tetőhéjazat csere

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása

1 290
1 000
290

1 000
1 000

1 000
1 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás
- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése

1 100
250
600
250

1 100
250
600
250

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- mellékhelyiségek felújítása

1 070
1 070

1 070
1 070

1 070
1 070

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása
- Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása

2 459
376
300
1 483
300

2 459
376
300
1 483
300

1 483

29 819
544
12 000
10 000
6 875
400

22 744
544
12 000
10 000

22 000

450
450

450
450

450
450

2 153
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

153
118 879

101 123

96 353

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása
- Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás
Művészetek Háza Pécs
- vizesblokkok felújítása
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat
kiépítése
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi
épület lapostető felújítása
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Felújítási kiadások mindösszesen:
* 2004. évről áthúzódó feladat

12 000
10 000

200

3 650
15 000
19 965
3 700
42 315
161 194

1 483

3 650
15 000
19 965

0
101 123

3 700
42 315
138 668

MÓDÓSÍTOTT II. 8. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként

Megnevezés
1
Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés
- 1 db légkeveréses pároló sütő
- 1 db nagyüzemi cutter
- 2 db nagyüzemi turmixgép
- 2 db 15 literes duplafalú ételszállító
- 1 db fóliázógép
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése
- 1 db inkubátor beszerzése
- alváslabor kialakítása
- "A" épület új személyfelvonó létesítése
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése
- HOSPICE részleg kialakítása*
- Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás

Összeg
2

ezer forint
Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4

45 393
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055
150

45 393
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055
150

45 243
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055

66 970
300
24 500
3 680
680
500

45 819
300
3 349
3 680
680
500

42 470
300

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

3 500
1 800
4 100
3 660
6 000
18 250

450
450

450
450

450
450

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása
- program beszerzés
- módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia

3 238
2 000
600
190
448

2 600
2 000
600

2 600
2 000
600

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása
- 9 személyes lakrész kialakítása

4 700
1 200
3 500

1 200
1 200

1 200
1 200

11 117
500
1 000
239
100
1 938
40
7 300

6 800
500
1 000

2 500
500
1 000

5 300

1 000

2 300
500
1 500

2 000
500
1 500

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- szoftver vásárlása
- rehabilitációs központ kialakítása
- "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás
- bejárati ajtók átalakítása
- fényterápia áttelepítés
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások
- előcsarnok átalakítás
- "C" épület V. emelet, irodák kialakítása
- labor áttelepítés
- iszap és elektroterápia átköltöztetése
- WC blokk kialakítása
-Kazánház átalakítás
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta
- 15 db heverő beszerzése

BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése
- szemeteskonténer vásárlás
- 1 db fénymásoló
- II. számú épület vizesblokk kialakítás
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj
- mikrobusz vásárlás
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
- 1 db fénymásoló
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése
- fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény

2 499
500
1 500
199
300

300

3 680
680
500

Megnevezés
1
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
- 1 db mikrobusz csere
- 1 db személygépkocsi csere
- régi épület gáz központi fűtése
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre
- motoros fűkasza
- páncélszekrény

Összeg
2
18 519
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500
69
350

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4
18 519
18 100
7 200
7 200
4 000
4 000
1 400
1 400
3 000
3 000
2 500
2 500
69
350

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítógép beszerzés
- iskolai bútorok beszerzése

5 788
2 500
308
2 980

2 500
2 500

2 500
2 500

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
- féltetős garázs kialakítása
- gázfűtéses melegvizes bojler
- mikrobusz beszerzés

8 199
1 200
1 223
5 776

5 311
1 200
1 223
2 888

2 423
1 200
1 223

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- 40 db heverő cseréje
- kollégiumi bútorok beszerzése
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése

2 844
700
644
1 500

2 844
700
644
1 500

2 844
700
644
1 500

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
- kollégiumi bútorok beszerzése
- tanterem bővítés
- informatikai eszköz beszerzés
- élelmiszeripari gép beszerzés
- laboratóriumi eszközök beszerzése
- szaktantermi berendezés
- tűzjelző rendszer

62 998
917
39 100
10 078
5 000
4 500
2 100
1 303

5 720
917
3 500

4 417
917
3 500

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- tornaterem és építőipari tanműhely
- "A" épület tetőhéjazat csere
- "B" épület tetőhéjazat csere
- mikrobusz vásárlás
- építőipari tanműhely önrész és berendezések
- informatikai eszköz beszerzés
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése

45 030
250
10 000
5 000
2 000
6 400
12 000
5 000
3 000
1 380

250
250

250
250

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szakmai gép vásárlása
- projektor
- zsírfogó akna építés
- faipari gépek

20 448
2 500
7 697
7 997
292
300
1 662

2 500
2 500

2 500
2 500

3 840
500
313
325
338
50
300
1 354
660

1 138
500
313
325

1 138
500
313
325

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra
- projektor
- lapolvasó
- szoftverek
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szünetmentes áramforrásban akku csere

1 303

Megnevezés

Összeg

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
tám.-al
fedezett
fedezett
3
4
4 860
1 000
1 000
1 000
500
200
900
400
400
900

1
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- komlói irodahelyiség elválasztása
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés
- Pécs, Szikla u. 5. fűtéskorszerűsítés
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés
- számítástechnikai eszközök beszerzése
- számítógép beszerzés

2
5 860
1 000
500
200
900
400
400
900
1 000
560

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- villamoshálózat korszerűsítés
- mikrobusz beszerzés
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés
- központi nyomtató
- Internet Fiesta program számítástechnikai eszközök beszerzése

11 488
500
2 388
7 599
551
350
100

10 487
500
2 388
7 599

10 487
500
2 388
7 599

3 061
605
300
500
300
170
498
60
400
228

2 833
605
300
500
300
170
498
60
400

1 100
300
300
500

70 700
2 923
4 170
3 192
2 328
9 886
2 626
3 493
1 572
3 750
1 287
1 650
25 000
552
1 392
736
4 620
1 000
523

0

0

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db nyomtató
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás
- világítástechnika korszerűsítése
- kültéri hangtechnika
- utánfutó
- számítástechnika, irodatechnika

5 441
220
180
675
611
1 500
435
1 820

4 675
220
180
675

1 075
220
180
675

Művészetek Háza Pécs
- színpadtechnika
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése

2 251
250
1 350

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- 2 db számítógép konfiguráció
- internetes kapcsolat kiépítése
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse
- 1 db fax
- 1 db fénymásoló
- nyomtató, scanner
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék
- Notebook
- fényképezőgép + tart.
- GPS navigációs műszer
- 2 db számítógép + monitorok
- fiókos konténerek
- fénymásoló
- ásatási mérőműszer
- ásatási mérőműszer - mérőállomásk.
- irodakonténer ásatáshoz
- lakókocsi
- terepjárók
- szerver
- nyomtatók
- scanner
- telefonközpont + hálózati képítés
- Bessenyei Vendelné ingatlan használati jogának kiváltása (Zsolnay Múzeum udvar)
- Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény

560

1 500
435
1 665
2 001
1 350

0

Megnevezés
1
- scanner lámpa
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db fénymásoló
- 1 db fénymásoló Hivatal részére
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés
- Illetékhivatal bútorbeszerzések
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás
- Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás
- Pécs, Tímár u. 21. szám alatti ingatlan tervezési költség
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*
- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség
- önrész 2005. évi ütem
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai fóliázó gép beszerzés*
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- demens részleg pótmunkái*
- demens részleg jóteljesítési garancia
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon
átalakítása*
- saját erő
- ESZCSM támogatás
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett
támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*
- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség)
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész
- kezelési költség
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás
- önrész
- kezelési költség
Tervezési keret
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás
Hivatali informatikai fejlesztés
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés
- informatikai rendszer fenntartása
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj
- 1 db szerver
- 8 db számítógép szoftverrel
- vírusirtó szerver licens
- Microsoft szerverek license

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
651
651
39 588
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340
658
1 600
40
440 422

285 972
11 279
370 000
1 665
31 756
27 700
565
11 359
962

39 588
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340
658
1 600
40
207 788

37 290
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
3 660
8 340

181 587

18 852
27 700

1 000
740

3 150
9 000

31 256
5 467
153 677
862
17 173
692
35 893
4 127
162
4 974
8 647
5 445
26 884
50 462
3 580
10 639
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675

3 150

862

4 974
8 647
5 445
26 884

3 580
9 825
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675

1
- 6 db nyomtató
- WEB szolgáltatás fejlesztése
- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése
Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás
Paktum pályázat eszköz beszerzés
Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából)

Ebből
Fejlesztési
Fenntartói
célú hitellel
Összeg
tám.-al
fedezett
fedezett
2
3
4
600
600
1 500
1 500
1 500
1 500
8 300
2 400
2 260
9 428

Pénzügyi befektetések
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Beruházási mindösszesen:

1 000
1 156 076
1 596 498

Megnevezés

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
- kollégiumi bútorok
643
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Tervezési keret
395
Összesen
1 038
* 2004. évről áthúzódó feladat

0
207 788

127 519
309 106

643

643

643

395
1 038

MÓDOSÍTOTT 9. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

Sorszám
1

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összeg

Működési

ezer forint
Felhalmozási

célú
Államháztartási tartalék

85 757

85 757

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

17 525

17 525

43 024

43 024

2
3
4
5
6

Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 fő
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 2 fő
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - 5 fő
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 9 fő
- Baranya Megyei Levéltár Pécs - 1 fő
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 1 fő
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) - 1 fő
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) - 6 fő
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - 4 fő
- Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház" (Pécs) - 38 fő*
- Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) - 18 fő*

140
1 716
2 600
12 328
200
800
2 000
3 724
9 834
7 894
1 788

7
8

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

2 000

2 000

9

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)
- l fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)

1 901

1 901

10

11

Intézményi pályázati alap összesen
Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
- Világ-Nyelv Program (8. Satöbbi)
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- CARDS program megvalósítására*
- József Attila emlékév megrendezése
- Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés: szünetmentes áramforrás és központi nyomtató vásárlása
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének
fémszekrényben való elhelyezése
- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
- Európa jövője - Jövő kultúrája c. konferencia
- Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig
Önkormányzati pályázati alap összesen
Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap
- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása
- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti
régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)
- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*
- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*
- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*
- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*
- INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)*
- Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán*
- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*

31 322

31 322

66 630

66 630

16 175
334
1 000
556
106
6 250
2 000
484
349

280
529
1 340
1 919

0
3 350
457
12 000
1 840
852
444
7 000
500
4 570

Sorszám

CÉLTARTALÉK

12

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja

13
14

16

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú
- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*
- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya közöt
- INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje
- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt
- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása
- INTERREG III B Matriosca
- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása
- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben
- Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró kiépítése
- Fűtéskorszerűsítés-energiaracionalizálás a Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti épületben
- Szociális intézmények minőségirányítási rendszerének kiépítése
- Baranya Ifjúságáért Kht-nál foglalkoztatott megyei ifjúsági referens éves bére, Tett-Hely Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése

15

Részösszeg
595
2 500
2 500
2 500
1 500
3 000
9 497
1 400
250
1 500
1 500
7 375
1 500

5 000

5 000

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott
pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

2 379

2 379

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete
Céltartalék összesen
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

2 184
195
49 604

49 604

405 142

199 811

30 682

205 331

10. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban
ezer forint
Sorszám
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

Megnevezés
BEVÉTELEK
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)
(2009. febr. 28-ig)
- illetékbevétel
Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti
elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*
- működési célú hitel
Munka- és tűzvédelmi feladatok
- illetékbevétel (határozatlan időre)
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
- fejlesztési célú hitel
2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2005. évi működési célú hitel kamatterhe
- működési célú hitel
2005. évi működési célú hitel visszafizetése
- működési célú hitel
2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai
Fejlesztési Program
- illetékbevétel
Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat
- illetékbevétel
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és
tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás
- címzett támogatás
- intézményi működési bevétel
- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás
létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**
- működési célú hitel
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás
- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítás
- pályázati támogatás
- illetékbevétel
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő
működési támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési
támogatása (határozatlan időre)
- illetékbevétel
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010.
márc. 31-ig)
- illetékbevétel
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának
támogatása
- illetékbevétel
Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat)
- pályázati támogatás
- illetékbevétel
Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés
- illetékbevétel

2005.

2006.

2007.

2008.

Bevételek összesen
* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2008.

KIADÁSOK

4 791

1 923

4 983

2 000

5 157

2 070

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

50 990

35 228

360

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

4 791

4 983

5 157

5 337

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti
elhelyezésére 5 fh igénybevétel

1 923

2 000

2 070

2 142

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 832

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

360

360

360

2 142

5 832

360

1
5 337

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
- 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat
2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe

34 121
16 869
56 198

35 228
41 130

25 476

18 561

8

2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

125 358

162 588

61 225

42 588

9

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

22 000

5 400

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

360

7
56 198

41 130

25 476

18 561

125 358

162 588

61 225

42 588

22 000

5 400
10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

11

2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

12

2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai
Fejlesztési Program

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

15

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és
tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

16

802 524

802 524
24 802

2 576

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

320

320

153 677
17 173
692

137 656
6 745
10 619

100 000 100 000 100 000

35 893
4 289

159 341 177 192
19 037 21 170

48 178
3 349

914 855
63 600

7 566

7 831

1 694

320

320

171 542

155 020

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő
állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

50 000

100 000

100 000

17

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukciója

40 182

178 378

198 362

18

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása

51 527

978 455

19

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő
működési támogatása (határozatlan időre)

7 275

7 566

7 831

8 105

20

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési
támogatása (határozatlan időre)

5 425

5 642

5 839

6 043

21

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele
(2010. márc. 31-ig)

7 875

10 440

10 440

10 440

22

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű
létrehozásának támogatása

1 300

1 200

23

Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)

2 769

5 642

5 839

6 043

7 875

10 440

10 440

10 440

1 300

1 200
2 711
2 097

4 808

24

Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés

25

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért
projekt

320

2 681
2 429

100 000

8 105

5 425

537
2 232

2 576

320

50 000

7 275

24 802

1 694

5 110

1 847
-1 847
30 000

30 000

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt
- átvett pénzeszköz

Sorszám

12 039
10 351
5 597
695 084 2 659 523 579 718 340 130

Kiadások összesen

12 039

10 351

5 597

695 084 2 659 523

579 718

340 130
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II.
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) átfogó felülvizsgálatára és módosítására legutóbb 2004-ben
került sor. Az azóta eltelt időben néhány rendelkezést érintően felmerült a szabályozás
aktualizálásának, változtatásának igénye.
Az idős emberekkel való foglalkozás, az emberi élet során a függetlenség, a részvétel,
a gondoskodás, az önmegvalósítás és a méltóság ENSZ által megfogalmazott alapelvei
érvényre juttatása nemcsak országos, hanem helyi szinten is aktív időspolitika
kimunkálását, és a mindennapok gyakorlatába való átültetését igényli. A Baranya
Megyei és Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 2005. augusztus 19-én tartott
alakuló ülése - fentiekkel azonosulva - az idősügy területén szemléletváltás
szükségességét fogalmazta meg. A megyei célok elérése, a feladatok eredményes
végrehajtása ösztönzése érdekében teszek javaslatot a „Baranya Megyei
Önkormányzat Idősekért Díja” kitüntető díj alapítására, adományozásának feltételeire
és rendjére.
Az új kitüntetés az idősügyet szolgáló - különösen az idősek hátrányainak leküzdése,
életminőségük javítása érdekében végzett kiemelkedő - tevékenység elismerésének
lehetőségét teremti meg.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága 2005. április 25-én tartott ülésen - a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető
igazgatója indítványára - az ifjúsági munka területén végzett kimagasló tevékenység
elismeréseként megyei kitüntetés alapítását javasolta.
Az ifjúsággal való foglalkozás, a fiatalokkal való fokozott törődés napjainkban is kiemelt
feladat, hiszen a fiatalok lesznek azok, akik tovább viszik az elért eredményeinket, ők
lesznek azok, akik gyarapíthatják értékeinket.
Baranya megyében számos szervezet és magánszemély végez olyan munkát e
területen (önként felvállalva, vagy hivatását gyakorolva), mely elismerésre méltó lehet.
Ezért, a bizottsági felvetéssel egyet értve, javaslatot teszek a „Baranya Megyei
Önkormányzat Ifjúságért Díja” kitüntető díj alapítására, adományozásának feltételeire
és rendjére.
Az új kitüntetés az ifjúság lehetőségeinek bővítése, életminőségük javítása érdekében
végzett kimagasló tevékenység elismerését jelenti.
Fentiek alapján indítványozom, hogy a közgyűlés vitassa meg az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező rendelet tervezetet és alkossa meg rendeletét a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.
Pécs, 2005. augusztus 18.

Dr. Kékes Ferenc
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1. sz. melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……./2005. (
) Kgy. rendelete a
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet
módosításáról

1. §
A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:
(A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye társadalmi életében kifejtett
kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek elismerésére a
„Baranya Megyei Önkormányzat Idősekért Díja,
Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúságért Díja”
(kitüntető díjakat alapítja.)
2. §
A Rendelet 6. §-a a következő f) és g) pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg az f)-p)
pontok számozása h)-s) pontokra változik
(A Baranya Megyei Önkormányzat)
„f) Idősekért Díja
a megyei idősügyi tevékenység során nyújtott kimagasló teljesítményért;
g) Ifjúságért Díja
a megyei ifjúsági munka területén végzett kiemelkedő tevékenységért;”
(magánszemélynek, közösségnek adományozható.)

3. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
4. §
A Rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző
gondoskodik.
Pécs, 2005. szeptember 15.
Dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

4
Indokolás
1-2 . §-hoz
A javaslat meghatározza az Idősekért és az Ifjúságért kitüntető díjak adományozásának
célját, adományozásának feltételeit
3-4. §-hoz
A javaslat a rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 1745-5/2005.

MELLÉKLETEK: 7 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi
teljesítéséről

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
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II.
Tisztelt Közgyűlés !
A költségvetés kereteit az 5/2005 (II.15.) Kgy. rendelet határozza meg. Az eredeti költségvetési
rendelet – a teljesség igénye nélkül - kiemelésre méltó főbb jellemzői voltak:
¾ A szabályozás változásából adódóan csökkent a megyei önkormányzat központi
költségvetésből való hozzájárulása, mivel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésről
szóló 2004. évi CXXXV. törvény az önkormányzatoknak államháztartási céltartalék
(felszabadításáig fel nem használható kiadási előirányzat) képzését írta elő, a megyei
önkormányzatnál ez 85.757 ezer forint elkülönítését jelentette.
¾ A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében átlagosan 6,8
%-os keresetnövekedést eredményező személyi juttatást biztosított.
¾ Ugyanakkor a költségvetés stabilitása érdekében – azon intézmények kivételével, ahol a
költségvetési keretszám már szigorításokat tartalmazott- 2,5 %-os személyi juttatás
mérséklésére került sor.
¾ A dologi kiadásokat a 2004. évi előirányzat egyedi tételekkel korrigált szintjén határozta meg
a rendelet.
¾ A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében - mind a fejlesztésben, mind a
működésben – a bevételi oldalon hitel forrás tervezése vált szükségessé, összességében
1.196.080 ezer forint értékben.
¾ A közgyűlés költségvetési rendeletében a főösszeg 0,6 %-ának megfelelő, 100 millió Ft-os
általános tartalék keretet határozott meg.
A költségvetési rendelet módosítására az I. félévben kétszer került sor, az áprilisi és a júniusi
közgyűlésen. Összesen a főösszeg 607.641 ezer forinttal emelkedett, mely döntő mértékben a
pénzmaradvány beépítésének, illetve a saját hatáskörű módosításoknak következménye. Az
általános tartalék rendelkezésre álló kerete június végén 35.943 ezer forint volt. A
szükségleteknek megfelelően a céltartalékba helyezett előirányzatok egy része a megfelelő
kiadási jogcímek előirányzataiba épült (pl. pályázati alap felhasználás, létszámleépítés egyszeri
terhei, kjt. bértábla változás fedezete stb.)
Az előirányzat időarányos teljesítésének értékelésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
féléves tényszámok a június 30-i, míg a módosított előirányzatok kb. a május közepe szerinti
állapotot tükrözik (a közgyűlés időpontja és az ahhoz kapcsolódó technikai feldolgozások ideje
miatt). Jellemzően az egyszeri jellegű saját bevételek (köztük a pályázati pénzek) és a belőlük
megvalósított kiadások jogcímein emiatt időarányos túlteljesítések jelentkeznek, amik a saját
hatáskörű előirányzat módosítások későbbi átvezetését következtében éves szinten
kiegyenlítődnek.
Ahol az előterjesztés a továbbiakban előirányzatot említ, ott mindenhol a 10/2005. (VI. 21.) Kgy.
rendelet szerinti módosított előirányzatot kell érteni. Az összkiadások és bevételek – és ezek
teljesítési arányai - mindig a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások nélkül értendők. Az ábrák és
grafikonok – ahol a címben nem szerepel időpontra hivatkozás – a féléves adatokból készültek.
Az I. félévi teljesítés fő számokban
Az önkormányzat I. félévi bevétele 7.629.945 ezer forint, kiadása 7.498.685 ezer forint volt, a
tervezett bevételek 47,9 %-ban, a kiadások 47,1 %-ban teljesültek.(2004 év ugyanezen adatai:
51,7 % és 47 %).
A június 30-i állapot szerint a működési bevételek 237.072 ezer forinttal haladták meg a
működési kiadásokat, a fejlesztés deficites volt, azaz a fejlesztési kiadások többlete 105.812 ezer
forint volt.

(Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. számú, működési mérlegét a 2. számú, felhalmozási
mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.)
Likviditási helyzet, hitelállomány
Az önkormányzat bevételei fedezetet nyújtottak a kiadásokra, a likviditási helyzet azonban
márciustól növekvő jelleggel feszített volt
.
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2005. I. félévi átlagos folyószámla (likvid) hitel állomány
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A folyószámla hitelállománya májusban több napon át meghaladta az 500 millió forintot,
júniusban néhány napon közelítette a 600 millió forintos folyószámla hitelkeretet. Ennek
elsődleges okai a fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárás miatt II. félévre tolódott
igénybevételi lehetősége, a felhalmozási jellegű bevételek kiesése és az illetékbevétel időarányos
alulteljesítése. (Ezekről később részletesebben szólunk.)
A bevételi elmaradások mellett a kiadások időarányosan teljesültek és kb. 50.000 ezer forint –
nem halasztható - beruházás, felújítás bonyolódott átmenetileg folyószámla hitel terhére.
A hitelállomány alakulása:
Rulirozó/Folyószámla hitel január 1-én 65.560 ezer Ft, június 30-án 0 ezer Ft,
Fejlesztési célú hitel
január 1-én 560.492 ezer Ft, június 30-án 495.781 ezer Ft.
A 2005. június 30.-i fejlesztési célú hitelállomány részletezése az alábbi:
- a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 133.637 ezer forint;
- a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére 55.000 ezer forint;
- a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 307.144 ezer forint.
Létszámkeret változása
Az Hivatala létszámkerete az I. félévben nem változott (143 fő), az intézményeké 57 fővel nőtt
(3201 fő). Ez a növekedés tartalmazza az M6-M60-as autóút építéséhez kapcsolódó régészeti
feltárásokhoz, átmeneti jelleggel a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére jóváhagyott
60 fős létszámnövekedést. Több intézmény már a költségvetés készítése során megvalósított
létszámcsökkentést (a 2004-es záró létszámkeret 3225 volt, a 2005-ös nyitó 3144 volt) és ez a
2005. év során is tovább folytatódott. A költségvetési rendelet megalkotása során szeptember 1jétől létszámfejlesztésekről – 4 intézményt érintően 6 fő - is döntött a közgyűlés, mely a júniusi
költségvetés során épült a rendeletbe.
A megüresedő álláshelyek betöltésének engedélyezése a közgyűlés 31/2004.(III.18). Kgy
határozata alapján elnöki hatáskörbe tartozik. A szakiroda által felülvizsgált kérelmek alapján a
beszámolási időszakban 9 intézménynél került sor 20 átmenetileg megüresedett állás
betöltésének engedélyezésére.
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2005. június 30-i fordulónappal az önkormányzati finanszírozású intézményeknél egy intézmény
jelzett 4 hónapon túli üres álláshelyet. Az üres állások, a betegszabadságok, a táppénzes
állományok, a fizetés nélküli szabadságok miatt távollévők személyi juttatási előirányzat
maradványának együttes összege a fél év alatt 31.617 ezer forint volt. Az átmeneti
bérmegtakarításból a szociális ágazat 59,0 %, az oktatási ágazat 22,3 %, a gyermek- és
ifjúságvédelem 13,0 %, a közművelődési ágazat pedig 5,7 % részarányt képvisel.
Bevételek
Az önkormányzat bevételeinek 38 %-a származott állami támogatásból, illetve központilag
átengedett személyi jövedelemadóból, mely teljes egészében a Hivatal költségvetésében
realizálódik. Csaknem teljes egészében (93,2 %-ban) a hivatalnál jelentkező bevétel a
felhalmozási és tőke jellegű bevétel is. Szintén itt jelenik meg az illetékbevétel, amely a
működési bevételek 80,4 %-át adja.
Az összbevétel 34 %-a származik OEP-től átvett pénzből, ami a 2 egészségügyi intézmény
költségvetésében jelenik meg működési támogatásként.
Az önkormányzat bevételeinek megoszlása
Felhalmozási és Felhalmozási
tőke jellegű bev. célra átvett pe.
1%
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Pénzmaradvány
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(A hivatali, valamint az intézményi költségvetések kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését
a 4. számú melléklet részletezi.)
Hivatal bevételei
eFt

BMÖ Hivatala bevételi előirányzatai és I. félévi teljesítése jogcímenként
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A hivatali költségvetés összes bevételi előirányzata 44 %-ra teljesült.

3

150%

Egyéb
7720
11596

Működési bevételek
Az illetékbevételek 47,3 %-ra realizálódtak, ami abszolút értékben 53.704 ezer forinttal marad el
a költségvetés előirányzatának időarányos részétől.
Az illetékbevételek 2005. évi alakulásának összehasonlítása a 2004. évi azonos időszakának
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Az egyéb sajátos bevételek – bérleti díjak, ingatlanértékesítési bevételek ÁFÁ-ja – előirányzata
az ingatlaneladásokból, az ingatlanhasznosításokból realizálódó bevétel függvényében 95 %-ban
teljesült. A teljesítés tartalmazza a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének
átvételével kapcsolatos feladatokra a Bányászati Szerkezetátalakítási Központtól átadott 33.513
ezer forint összeget is.
Támogatások és átengedett központi adók
Az átengedett központi adók (SZJA bevétel) és a normatív támogatások 53,4 %-ban, illetve
54,9 %-ban realizálódtak, melynek a finanszírozás sajátosságaiból fakadó technikai, az előre
finanszírozásból eredő oka van.
Címzett támogatás igénybevétele a Baranya Megyei Kórház „A” épület beruházás tervezési és
műszer beszerzési kiadásaira 252.511 ezer forint; a BMÖ Radnóti Miklós Középiskolája és
Szakiskolája, Mohács malomépület átalakításra 93.671 ezer forint került lehívásra. A teljesítés
összességében 42,7 %.
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3.000 ezer forint összege a helesfai
szociális intézményben az ivóvízvezeték kiépítésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosított
támogatás, mely az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel.
A céljellegű decentralizált támogatásként szereplő 3.000 ezer forint a szederkényi szociális
intézményben a mosodai gépek beszerzését segítő támogatás, mely szintén az előző évben
megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel.
Központosított támogatás 55.326 ezer forint összegéből a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének
¾ 8. pontjában „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímen
elkülönített előirányzat terhére 6.898 ezer forint,
¾ 10. pontjában „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”
jogcímen elkülönített előirányzat terhére 28.531 ezer forint,
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¾ 27. pontjában „Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz” jogcímen
elkülönített előirányzat terhére 19.897 ezer forint
került átutalásra a beszámolási időszakban.
A még nem tervezett bevételek előirányzatosítása a Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Területi Igazgatóságának értesítése alapján a költségvetés szeptemberi módosításáról szóló
rendelet tervezetben szerepel.
Állami támogatás és az átengedett központi adók megoszlása
jogcímenként
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A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
fejlesztési bevételeinek megoszlása
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Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
A 2005. évi költségvetésben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzata az
ingatlanértékesítések és a bérleti díjbevételek várható teljesítése alapján 209.800 ezer forint volt.
A költségvetés évközi módosítása e bevételek előirányzatát 218.123 ezer forintra emelte, amely
2005. június 30-ig ténylegesen 46.588 ezer forintra -21,4 % - ban - teljesült.
Az előirányzat és a teljesítés összegei részleteiben az alábbiak:
Megnevezés
I. Bérleti díj
II. Ingatlanértékesítések összesen
Csertői szolgálati lakások értékesítése
Bakócai kastély értékesítése
Orfű, Dollár u. üdülő
Orfű, 797/9 Hrsz. ingatlan - földterület
Révfülöp ingatlan értékesítése
Pécs, Szigeti u. 39/1 sz. ingatlan értékesítése
Harkány, Zalka M. u. 2 értékesítése
Mohács, Szerb u. 2 ingatlan értékesítése
III. Egyéb bevételek összesen
Privatizációs bevételek
„Forrás” részvény osztalékából származó bevétel
Mindösszesen:

ezer forint
Előirányzat Teljesítés
8.640
421
209.483
44.826
26
40.000
40.000
40.000
8.323
47.400
4.800
43.040
14.400
16.320

218.123

1.341
1.284
57
46.588

Bérleti díj bevételek
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek éves szintű eredeti előirányzatában a bérleti
díjbevételek 4 %-ot képviselnek. Az időarányos bevételi szinttől való elmaradás alapvető oka,
hogy a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. – bevételeinek elmarása okán –
kérvényezte fizetési kötelezettségének halasztását, így több hónapos fizetési hátralékba került.
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Ingatlanértékesítés bevételei
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzatában 96 %-ot, jelentős többséget
képviselt az ingatlanértékesítés bevétele, amely összességében 2005. június 30-ig 44.826 ezer
forintra teljesült. A 21,4 %-os teljesülés okait elemezve megállapítható, hogy a bakócai kastély
értékesítése realizálódott, míg a Révfülöpi üdülő ingatlan értékesítésére részletfizetési adásvételi
szerződés köttetett meg. A vevő 2005-ben bruttó 18 millió forintot fizet meg, a teljes vételárat
2007. szeptember 30-ig fizeti ki, kamatokkal terhelten.
A Harkány, Zalka M. u. 2 szám alatti ingatlan értékesítési kijelölése már visszavonásra került,
míg a Pécs, Szigeti út 39/1 szám alatti volt Illetékhivatal épület ingatlan értékesítése jelen
közgyűlésen kerül átmenetileg felfüggesztésre.
Véglegesen átvett pénzeszközök , támogatási kölcsönök visszatérülése, kamat
Működési célú pénzeszköz átvétel: az év első felében 120.636 ezer forint realizálódott, amelynek
részletezését az 1. számú segédlet tartalmazza. A teljesítés 50,2 %-os.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesített összege – melyet jogcímenként a 2. számú
segédlet részletez – 2.733 ezer forint, a tervezett előirányzat 5,9 %-a.
A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen realizálódott 2.803 ezer forint bevételt a
dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése eredményezte.
A kamatbevételek 8.793 ezer forint összegben teljesültek, kismértékben hozzájárulva a likviditási
helyzet kedvezőbb alakulásához.
eFt

BMÖ Hivatala bevételei 2004. és 2005. I. félévi teljesítésének összehasonlítása
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Az illetékbevétel – előirányzathoz viszonyított elmaradása mellett – abszolút nagyságban a
tavaly félévi szintet mindössze 1 %-kal haladja meg, ami 9.291 ezer forint többletet jelent.
Jelentősen kisebb a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a felhasználható pénzmaradvány
szintje, nőtt viszont az – egyszeri jellegű – működési bevételek és átvett pénzeszközök mértéke.
Az állami támogatás jelentős növekedése teljes egészében az elnyert felhalmozási célú címzett
támogatások következménye, a feladatmutatós normatív támogatások szintje a tavalyi alatt
marad 27.447 ezer forinttal.
Intézmények bevételei
Az intézmények összes bevételi előirányzata 52,4 %-ban realizálódott.
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Intézmények bevételeinek ágazati megoszlása

Intézmények bevételeinek megoszlása jogcímenként
OEP-től átvett
pénz
41%

Oktatás
20%

Egyéb átvett pénz
Pénzmaradvány
2%
3%
M űködési
bevételek
9%

Felhalmozási és
tőke jellegű
bevételek
0%

Kulturális ágazat
8%

Egyéb
3%

Gyermekvédelem
9%

Szociális ágazat
15%

Fenntartói
támogatás
45%

Egészségügy
45%

A bevételek között legnagyobb arányt az intézmények fenntartói támogatása, illetve az
egészségügyi intézmények működését biztosító OEP finanszírozás teszi ki, a kettő együtt az
intézményi összbevétel 86 %-át adja. Viszonylag kicsi azon bevételek aránya (felhalmozási és
tőke jellegű bevételek, felhalmozási célra átvett pénzeszközök, működésre átvett pénzeszközök),
amellyel az intézmények költségvetési lehetőségeiket bővíteni tudják, összbevételükön belül 2 %
és alacsony a felhasználható pénzmaradvány aránya is.
A költségvetés bevételei között legnagyobb arányt az – OEP finanszírozás nagy arányával- az
egészségügyi ágazat képviseli.
Intézmények bevételi előirányzatai és I. félévi teljesíésük jogcímenként

eFt
6 000 000
5 500 000

54%

51%

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

49%

54%

77%

500 000
0

Alaptev.
működési
bevétele

Egyéb működési
bevétel

Fenntartói
támogatás

46%
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4 938 707

165 858
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I. félévi teljesítés

302 213

245 900

2 882 281

3 380

2 646 237

127 826

177 400

Működési bevételek:
¾ A működési bevételek 55 %-át kitevő alaptevékenység bevételi - döntően intézményi ellátási
díjak és alkalmazottak térítései –időarányos teljesítése
49%-os. Az ágazatok
tevékenységének jellegéből adódóan az alaptevékenység bevételiből legnagyobb arányt a
szociális ágazat és az egészségügy képviseli. A térítési díjak március 1-jétől emelkedtek,
emiatt az előirányzathoz viszonyított teljesítésben kismértékű lemaradás mutatkozik, ami
technikai jellegű. Az alkalmazottak és vendégétkezők számának változása intézményenként
nagy szórást mutat.
¾ Az egyéb különféle bevételek tartalmazzák az alaptevékenység körében végzett
szolgáltatások ellenértékét, a bérleti díj bevételeket, az ÁFA visszatérüléseket és ide
sorolható néhány nehezen tervezhető, egyszeri jellegű bevétel (pl. kötbér, kártérítés,
feleslegessé vált eszközértékesítés stb.) is. Időarányos teljesítésük 54 %-os.
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Ezen bevételek ágazati megoszlása kiegyensúlyozottabb. A gyermekvédelemben a többi
ágazathoz képest minimális a lehetőség működési bevétel realizálására, a közművelődési
ágazatban viszont e bevételek esetében minden intézménynél – a Múzeumok Igazgatósága
kivételével – jelentős túlteljesítés tapasztalható az előirányzathoz képest.
Intézmények "egyéb különféle működési bevételei"nek ágazati
megoszlása

Intézmények "alaptevékenység bevételei"nek ágazati megoszlása
Oktatás Kulturális ágazat
Egyéb
Gyermekvédelem
4%
0%
0%
1%

Egyéb
12%

Egészségügy
22%

Egészségügy
28%

Szociális ágazat
6%
Kulturális ágazat
33%

Szociális ágazat
73%

Oktatás
20%

Gyermekvédelem
1%

Fenntartói támogatás
Az eredeti előirányzat év közben (döntően a létszámleépítések egyszeri terheiből, a kjt. bértábla
szeptember 1-jei módosításokkal összefüggő kiadásaiból, a pályázati alap felhasználásából,
valamint Hivatal költségvetéséből, illetve az általános tartalékból átcsoportosított egyedi
tételekből adódóan) 4,2 %-kal, 228.407 ezer forinttal nőtt. A féléves teljesítés a módosított
előirányzat 51 %-a, mely a működési célú finanszírozás 53 %-os és a fejlesztési célú 25 %-os
teljesítési arányának eredője. A fenntartói támogatás összbevételen belüli magas aránya miatt ez
összesen 73.826 ezer forint időarányos túlteljesítést jelent.
A működési finanszírozás túlteljesítése döntően a minden költségvetési szervet érintő 0. havi
bérfizetésből adódik, ennek előirányzatát az I. félévben teljes egészében felhasználták az
intézmények. Hasonló hatású – csak kisebb mértékű – a létszámleépítésekhez kapcsolódó
juttatások kifizetése. Ellentétes viszont a szeptember 1-jei kjt. bértábla változás, amihez az
előirányzatot megkapták az intézmények, hozzá kapcsolódóan teljesítés azonban csak a II.
félévben lesz. Ezek azonban mind technikai jellegű eltérést eredményeznek, mely év végére
kiegyenlítődik.
A szükséges korrekciók elvégzése után 3 intézménynél maradt tényleges túlfinanszírozás (a
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórháznál, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi
Központnál és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál), ezekre a későbbiekben
részleletesebben kitérünk.
A felhalmozási célú finanszírozási előirányzat mindössze 25 %-os teljesítési aránya döntően
annak következménye, hogy a 196,7 millió Ft-os kiadásból 182,2 millió Ft-nak a rendelet szerint
fejlesztési hitel a fedezete, annak igénybevételére pedig csak a II. félévben nyílik lehetőség. A
törvényi kötelezés alapján a hitel felvételére közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség,
amelynek hosszú átfutási ideje miatt a hitelszerződés megkötésére csak augusztus első napjaiban
került sor. Addig csak a halaszthatatlan munkák elvégzése történt meg.
Összességében az intézmények gazdálkodásához szükséges pénzeszközöket a fenntartó
biztosította a kiskincstári rendszeren keresztül, annak szabályai szerint, havi finanszírozási
ütemterv alapján.
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Intézmények átvett pénzeszközeinek ágazati megoszlása

Önkormányzati intézményfinanszírozás
Kulturális ágazat
11%

Oktatás
37%

Egyéb Egészségügy
5%
3%

Egyéb
4%

Szociális ágazat
25%

Kulturális ágazat
45%

Gyermekvédelem
19%

Egészségügy Szociális ágazat
6%
9%
Gyermekvédelem
3%

Oktatás
33%

Átvett pénzeszköz
A működési célú átvett pénzeszköz 96,8%-át az egészségügyi intézmények működését biztosító
2,6 milliárd forint OEP támogatás tette ki, melynek teljesítése 53,6 %-os.
A többi átvett pénzeszköz jellemzően pályázati pénz, hozzájárulás kisebb mértékben támogatás,
adomány. A működési célú átvett pénzek I. félévi teljesítése 124 %-os, mely technikai jellegű, a
saját hatáskörű módosítások előirányzatokon történő átvezetése után a többlet időbeli
megoszlása kiegyenlítődik. A fejlesztési célra tervezett átvett pénzek 42%-a érkezett meg az I.
félévben, ezek jellemzően az oktatási intézmények megállapodáson alapuló szakképzési
hozzájárulásai. Az átvett pénzeszközök teljesítése egyedi, egyszeri jellegű.
Az I. félévben az átvett pénzek 128 millió forint saját bevételt jelentettek az intézményeknél.
Legnagyobb arányban a kulturális ágazat tud szakmai feladatainak ellátásához külső forrásokat
bevonni. Az ágazat valamennyi intézményénél jellemző az átvett pénzeszköz előirányzatának
jelentős túlteljesítése. Emellett az oktatási ágazatnak (szakképzési hozzájárulás) van lehetősége
ezekkel a bevételekkel növelni a költségvetését.
A költségvetési rendelet az intézményi szférában a pótlólagos forrás bevonás ösztönzése céljából
elrendeli, hogy félévenként értékelni kell az intézmények pályázatokon való részvételét.
Azokban az intézményekben, ahol a pályázatokon elnyert összeg meghaladja az 5.000 ezer
forintot, az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő összegű jutalmat és annak munkáltatót
terhelő járulékait biztosítja a közgyűlés az általános tartalék terhére.
A fenti feltételeknek az első félévben a Baranyai Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) és a
Művészetek Háza (Pécs) intézmények feleltek meg. Az előterjesztés határozati javaslatának
pontja tartalmazza az érdekeltségi rendszer keretében jutalmazásra fordítható fenntartói
támogatás kiegészítését.
Pénzmaradvány
A pénzmaradvány a zárszámadás testületi jóváhagyása után a júniusi költségvetés módosítás
során került az intézmények költségvetésébe. Június 30-ig 12 intézmény használta fel részben
vagy egészében a számukra jóváhagyott pénzmaradványt,
mely 46 %-os teljesítést
eredményezett e jogcímen. Felhasználásában jelentős a csak könyveléstechnikailag a II. félévet
terhelő tételek száma is.
Összefoglalva elmondható, hogy az intézmények saját bevétel növelő lehetőségeit maximálisan
próbálták kihasználni és az év első felében visszafogott, takarékos gazdálkodással sikerült a
likviditási gondokat elkerülni.
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Intézményi bevételek 2004. és 2005. I. félévi teljesítésének összehasonlítása
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2005. I. fév. telj.
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Az alaptevékenység bevételeinek a 2004. évi ugyanezen időpont adatához viszonyított 6%-os
növekedése elsősorban a térítési díj emelkedések hatása. Ezen bevételeken túl I. féléves szinten
egyik saját bevételi jogcímen nem sikerült a források nagyságát növelni, jelentősen lecsökkent
viszont a felhasználható pénzmaradvány nagysága.
Kiadások
Az önkormányzat kiadásainak 81 %-át teszik ki az intézményi és 19 %-át a hivatal kiadásai az
alábbi jogcímek szerinti megoszlásban:
Az önkormányzat I. félévi kiadásainak
megoszlása Ellátottak Speciális célú
Dologi
kiadások
26%

juttatásai támogazások
0%
4% Felújítás
1%
Beruházások
7%
Hitel
visszafizetés
2%

Személyi
juttatások és
járulékai
60%

Hivatal kiadási
A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 38,6 %-ban került felhasználásra.
BMÖ Hivatala kiadásainak megoszlása
Hitel
viszafizteés
9%

Személyi
juttatások és
járulékai
37%

Beruházások
26%

Felújítási
kiadások
0%

Dologi kiadások
11%

Speciális célú
támogatások
17%
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BMÖ Hivatala kiadási előirányzatai és I. féléves teljesítésük
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Személyi juttatások és járulékai
A Hivatala összkiadásainak 37 %-át, működési kiadásainak 49,4 %-át a személyi juttatások és
annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. A felhasználás csak kismértékben marad el az
időarányostól (49,3 %, illetve 49,7 %), ami döntően a kifizetett juttatások könyveléstechnikai
átvezetésével indokolható.
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 38 %-os. A tervezett kiadások között olyan
tételek is szerepelnek, melyek teljes felhasználása az év első felében megtörtént. Ilyen pl. a 2004.
évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, az állami költségvetés és a Baranya Megyei Önkormányzat
intézményei felé fennálló – a támogatások elszámolásából eredő – fizetési kötelezettségek
teljesítésének 20.234 ezer forint összege.
Az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő áfa tervezett előirányzata
52.371 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti
díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg
11.708 ezer forint volt, a teljesítés mértéke 22,4 %.
Speciális célú támogatások
A speciális célú támogatások - 5/a. számú mellékletben részletezett - teljesítése összességében
57 %-os. A speciális célú pénzeszköz átadásokról szóló határozatok, megállapodások
végrehajtása az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek, történnek.
Az elnöki, bizottsági keretek a beszámolási időszakban 51,5 %-ban kerültek felhasználásra.
Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos speciális célú támogatás kiemelt
fontosságú. A nem megyei fenntartású intézményekben ellátott feladatokra tervezett
pénzösszegek átadásának az alapja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
„Megállapodás”. A rendelkezésre álló előirányzat 58,3 %-os igénybevételének oka, hogy az
előfinanszírozásból adódóan félév végéig a július havi összeg kiutalására is sor került.
Felújítási és beruházási kiadások
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben a hivatal felújítási feladatainak
fedezetére 42.315 ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban nem volt
felhasználás.
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A Pécs, Széchenyi tér 9 III. emeleti vizesblokk felújítása valamint a BMÖ Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló tetőszigetelésének munkálatai a
2005. évi fejlesztési hitelnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése után kezdődhet meg.
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 1.024.792 ezer forint a beruházási
kiadások módosított előirányzata, melyből – a 36,8 %-os igénybevétel mellett – 376.803 ezer
forint felhasználása valósult meg az év első felében. (A beruházások feladatonkénti részletezését
a 7. számú melléklet tartalmazza.)
A Baranya Megyei Kórházban az „A” épület rekonstrukció tervezési feladataira, valamint gépműszer beszerzésekre 253.060 ezer forint felhasználása történt meg. A címzett támogatással
megvalósuló beruházás tervszerűen zajlik, a befejezés módosított határideje 2006. január 17. A
kapcsolódó egészségügyi gép-műszer berendezések beszerzésének közbeszerzési eljárása 2005.
szeptemberében indul.
Címzett beruházásként valósul meg a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
(Mohács) részére létesítendő tornaterem és tanműhely. A felhasználás 50,6 %. A munkálatok
végzése valamint a kifizetés a szerződésnek illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történik.
A befejezési határidő 2005. október 15.
A Zsolnay múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés a Magyar Közlöny 88.
számában került kihirdetésre. A műemléki hatóság által előírt diagnosztikai vizsgálatok 2005.
augusztus-szeptemberében zajlanak, a kiviteli tervkészítés augusztusban indult. A kivitelezés
közbeszereztetésére várhatóan 2005. novemberében kezdődhet meg.
Hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztésére vonatkozó finanszírozási
szerződés megkötésére nem került sor miután a telek szomszédok a másodfokon kiadott építési
engedély határozatát is megtámadták. A bírósági eljárás folyamatban van.
A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményben a medenceépítés 2004.
májusában kezdődött. A beruházás befejeződött, a próbaüzem jelenleg folyamatban van. A
kivitelező befejezési késedelme jelentős.
A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10 alatt lévő
ingatlan akadálymentes közlekedésének biztosítása és a homlokzat felújításának munkálatai a
Közigazgatási Hivatallal és az Állami Számvevőszékkel közösen finanszírozott beruházás. A
Közigazgatási Hivatal 2005. júliusában értesítette önkormányzatunkat, hogy a szükséges fedezet
rendelkezésre áll. Az Állami Számvevőszéket levélben kerestük meg a fedezetbiztosítás
érdekében.
A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek
lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 12.910
ezer forint.
A Baranya Megyei Önkormányzat részesedéseinek változása: a Baranya Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában lévő Baranya Ifjúságáért Kht. szervezet üzletrészének
megvásárlására 1.000 ezer forint került kifizetésre. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 100
%.
Egyéb kiadások
A hitel visszafizetésre tervezett 190.918 ezer forint 68,2 %-ban, 130.272 ezer forint összegben
teljesült. A 2004. év december 31. nappal igénybevett folyószámla hitel törlesztése 65.560 ezer
forint. A fejlesztési célú 64.712 ezer forint hitel visszafizetésből 15.000 ezer forint a Harkányi
Gyógyfürdő Rt. alaptőke emeléséhez, 14.712 ezer forint az egészségügyi gép-műszer lízing
keretében történő beszerzéséhez, az egészségügyi gép-műszer felújításához, és a Baranya
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Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézmény II. épület tetőcserép cseréjéhez,
35.000 ezer forint a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik.
eFt

BMÖ Hivatala kiadásainak 2004. és 2005. I. félévi teljesítésének alakulása
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2005. Ifév.telj.

539 389

160 333

242 531

Beruházások

Hitel visszafizetés

15 985

87 226

270 443

150

376 803

130 272

A személyi juttatások előirányzata a tavalyi hasonló adatot 18%-kal haladja meg, amely döntően
annak következménye, hogy 2004-ben nem volt 0. havi bérfizetés, illetve érződik a 6,8 %-os
kereset növekmény hatása. A dologi kiadások 2004. évi teljesítésében 91.026 ezer forint (állam
és intézmények felé történő) pénzmaradvány elszámolás volt, melyek mértéke 2005-ben
lényegesen kisebb. Nőtt a speciális célú támogatások nagysága, az elnöki és bizottsági keretek
51,5 %-át használták fel az I. félévben, szemben a tavalyi 43,2 %-kal, s az általános tartalék
felhasználás is magasabb volt a 2004. év I. félévinél. A tervezett felújítások idén teljes
egészében a II. félévben valósulnak meg, a beruházások jelentős többlete a megnövekedett cél és
címzett támogatásokhoz kapcsolódó beruházások következménye.
Intézmények kiadásai
Az intézmények kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza kiemelt jogcímenként intézménysorosan.
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I.féléves teljesítés

4 182 670

1 865 197
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Beruházások

Az intézmények – kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások nélküli – kiadásának félévi teljesítési
előirányzata 51,9 %-os.
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Intézményi kiadások ágazati megoszlása

Intézmények kiadásainak megoszlása jogcímenként
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Személyi juttatások és járulékai
A kiadások 65 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki, melyek 77 %-a rendszeres
juttatás, I. félévi teljesítése 51,2%-os. Okai nagyrészt - a fenntartói támogatás időarányos
teljesítésénél már említett - a 0. havi bérfizetés, a létszámleépítések egyszeri terhei, illetve a
pénzmaradványból fizetett juttatások. A túllépés mindössze 1 %-os, mivel - a szintén már
említett - Kjt. bértábla szeptember 1-jei módosítására az előirányzatot már az I. félévben
biztosította a közgyűlés, illetve a júniusi módosítás keretében 5 fő létszámnövekedés személyi
juttatás előirányzata került a költségvetésbe, melyhez kapcsolódóan teljesítés szintén csak
szeptember 1-jétől lesz. Az előirányzathoz viszonyított teljesítésnél mindezen tényezők hatását
figyelembe kell venni.
Intézmények személyi juttatásainak és járulékainak ágazati
megoszlása Oktatás

Intézmények dologi kiadásainak ágazati megoszlása

22%
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Kulturális ágazat
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56%
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Dologi kiadások
A 2005. évi költségvetés nem tartalmazott dologi automatizmust, azaz a dologi kiadások szintje a
2004. évi eredeti előirányzat egyszeri jellegű kiadásokkal korrigált szintjén maradt, nem kezelte
az inflációs változásokat. Ennek hatása már látszik a féléves adatokban, időarányosan 58 %-os a
teljesítés. Jelentős dologi kiadás növelő tényező volt az elhúzódott fűtésszezon, az I. félévet a
fűtésköltség közel 5 hónappal terhelte. Továbbá növelő tényező az évközi energia, egyéb
közüzemi díjak, gyógyszer, élelmiszer, áremelkedés, melyek hatása az I. félévet részlegesen, a II.
félévet viszont teljes egészében érinti.
A dologi előirányzat szinten tartásának következménye, hogy a működési kiadások aránya
megnőtt, ezzel arányosan csökkent a szakmai célú felhasználási lehetőség.
A dologi kiadások időarányos teljesítése – hangsúlyozottan az általános növekedést okozó
tendenciák mellett - ágazat specifikusan eltérő százalékokat mutat.
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A 7 szociális intézmény közül 5-ben meghaladta a 62 %-ot, közülük 2-ben már a 70 %-ot is. A
folyamatos üzemű ellátásban az energia és más közüzemi áremelkedésen túl a gyógyszer,
vegyszer és az élelmiszer árak növekedése is jelentősen érvényesül. Az oktatási ágazat
intézményei dologi kiadásainak időarányos teljesítése nagy szórást mutat -37,0 %-tól 91,5 %-ig melynek okai közt két meghatározó tényező szerepel. Az egyik a saját bevételi többletekből
megvalósított kiadások elérő mértéke, másik, hogy több intézménynél az oktatási évhez
kapcsolódóan a szakmai anyag nagy része és a tankönyv beszerzés nyáron bonyolódik, mely már
a II. félévet terhelő kiadás. E két tényező azonban csak technikai jellegű, hatásuk év végére
kiegyenlítődik. A kulturális ágazat intézményeire is jellemző a bevételi forrás bővítés, a még
nem előirányzatosított saját bevételek felhasználása is megjelenik a 63,9%-tól -78,0 %-ig terjedő
teljesítési százalékokban.
Minden tényező figyelembe vételével év végére várhatóan lesznek olyan intézmények,
amelyeknél a dologi hiány kezelése válik szükségessé. Erre személyi juttatás előirányzat
átcsoportosításából, saját bevétel növekményből (átvett pénzből, pénzmaradványból), illetve
fenntartói támogatás növeléssel van lehetőség.
Ellátottak juttatása
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 42,0 %-os, a felhasznált 38.758 ezer forint 86,2 %a a gyermekvédelmi ágazatban merült fel. Az oktatási intézményeknél a tankönyvtámogatás és
az ingyenes tankönyv biztosítása a II. félévet terhelő kiadás, emiatt alacsonyabb az
időarányosnál az I. félév teljesítésének aránya.
Speciális célú támogatások
Teljesítése 25 %-os és – kisebb teljesítési tételektől eltekintve – jellemzően 3 intézményt érint.
Itt szerepel a 2 kórház átmeneti likviditási gondjainak kezelésére az önkormányzattól kapott
támogatás visszafizetése, illetve a Gyermekvédelmi Központnál az állami gondoskodásból
kikerült nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdését szolgáló támogatás.
Felújítások, beruházások
A felújítások teljesítése 43,4 %-os, a beruházásoké 36,1 %-os. Ezek egyszeri jellegű kiadások, a
konkrét feladatokhoz kapcsolódnak. Az önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések a
fejlesztési célú hitel igénybevételi lehetőségének elcsúszása következtében 25%-on állnak,
valamint több ágazatra, főleg az oktatásra és a gyermekvédelemre jellemző, hogy a felújítások,
beruházások a nyári szünet idejére koncentrálódnak.
A fejlesztések II. félévre csúszásába szerepet játszik az is, hogy sok teljesítés esik a
közbeszerzési törvény hatálya alá, ami a megvalósítás időbeli teljesítését meghosszabbítja, sok
esetben a tényleges kifizetés csúszik át a II. félévre.
Egyéb kiadások
Teljesítése 0,1 %-os. Az előirányzat technikai jelleggel tervezett –eredeti előirányzat nincs is ezen a jogcímen, a főbb kiadási jogcímekre kerülnek majd felosztásra.
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Intézményi k iadások 2004 és 2005. I. félévi teljesítésének összehasonlítása
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A kifizetett személyi juttatás nagysága átlagosan 5%-kal – 206.638 ezer forinttal - haladja meg a
tavalyi hasonló időszak adatát, ami több tényező eredője. Tavaly nem volt 0. havi bér fizetés,
2005-ben 6,8 %-os kereset növekedés valósult meg, ugyanakkor 2,5 %-os személyi juttatás
zárolással készült az eredeti költségvetés, ami több intézménynél létszámleépítést, illetve a
korábbi években adott juttatások megvonását jelentette. A dologi kiadások aránya e jogcím
szinten tartást mutatja. Kisebb volt a megvalósított beruházások mértéke, a többi kis arányú
kiadásnemben a 2004. I. félévében megvalósultnál nagyobbak voltak a 2005-ös teljesítések.
Baranya Megyei Önkormányzat intézményei
A következőkben a félévi teljesítés arányainak ismertetése mellett csak az általános tendenciát
kiegészítő egyedi, vagy attól eltérő intézményi jellemzők szerepelnek, továbbá a működési célú
fenntartói támogatás aránya a 0. havi bér fedezetére utalt összeggel korrigált.
Egészségügyi ágazat
Baranya Megyei Kórház (Pécs)
Bevételeinek teljesítése 51,9 %-os. Működési bevétele 8,933 ezer forinttal marad el az
időarányostól, főként az intézmény likviditási problémái következtében kiesett kamatbevételek
miatt. Az előirányzott OEP támogatás 53,7 %-ban teljesült, 155 millió forinttal haladja meg az
időarányost, melyből 89 millió Ft a 0. havi illetmény előlegének még vissza nem fizetett része, a
többi a február 1-jétől bevezetett alapdíj (súlyszám és pontszám érték) emelés eredményeként
tényleges bevételi többlet. Ez azonban nem nyújt fedezetet a 2005. évi bérfejlesztés és az infláció
miatti többletkiadásokra.
2005. I. félévében az intézmény aktív fekvőbeteg ellátáson elért teljesítménye sem a
rendelkezésre álló, sem a tervezett volumenkeretet nem tudta kihasználni. A járóbeteg ellátás
teljesítménye viszont jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló, illetve tervezett
volumenkeretet, ezért finanszírozásában jelentős degresszió érvényesült.
Kiadási előirányzatának 53,2 %-át használta fel az intézmény az I. félévben. A dologi kiadások
56,8 %-os teljesítését az általános tendenciák mellett indokolja még, hogy a megnövekedett
laboratóriumi teljesítmények miatt megnőtt a vegyszer kiadás, illetve bizonyos szakorvosi
feladatokat a tervezettnél nagyobb mértékben láttak el közalkalmazotti jogviszony helyett a
dologi kiadások között elszámolható szerződés alapján. A felújítások 35,1 %-ban, a
beruházások 49,7 %-ban teljesültek.
A Kórház likviditási helyzete 2004-hez képest tovább romlott, 2005-ben szállítói tartozás
átütemezésére és a 2004. decemberében kapott önkormányzati támogatás visszafizetésének
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felfüggesztésére került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat felé fennálló tartozásának
átütemezését a közgyűlés kétszer tárgyalta, és a tartósan magas tartozásállomány miatt
intézkedési terv készítésére és megvalósítására kötelezte az intézményt. Hatására rövid távon az
intézmény magas tartozásállománya nem csökkent és –féléves beszámolója szerint – a hosszabb
távú stabil működést sem biztosítja.
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Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány)
Összbevételeinek teljesítése 50,2 %-os. Működési bevételeinél több tényező eredőjeként kisebb a
teljesítés az időarányosnál, autóbuszának értékesítése következtében az utaztatásból származó
bevétel elmaradása miatt - az intézmény megállapítása szerint - e jogcímen végleges kiesés is
várható.
Az I. félévben jelentős mértékben – 156 millió Ft-tal - nőtt az önkormányzati támogatás
előirányzata (a HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás utófinanszírozásának megelőlegezése,
a létszámleépítések egyszeri terhei, illetve olyan beruházások fedezete miatt, amelyek
kapcsolódnak, szükségesek a HEFOP támogatással megvalósuló beruházásokhoz, de a
pályázatból nem finanszírozhatók). A létszámleépítés egyszeri terheire leutalt 60.891 ezer forint
miatt lépte túl jelentősen, 36,9 %-kal az intézmény az időarányos működési finanszírozást. A
felhalmozási célú előirányzatból utalás az I. félévben nem történt.
Az OEP támogatás 53,7 %-os, ami elsősorban a 0 havi bér finanszírozásával függ össze. A
támogatás növekedési üteme az elmúlt években lelassult, 2004-hez képest 4 %-os növekedés
tapasztalható, ami a degresszív, illetve a felsőkorlátos finanszírozási szisztéma következménye.
A HEFOP pályázat első előrehaladási jegyzőkönyvét az intézmény benyújtotta május 31-én, az I.
félévben az irányító hatóságtól folyósítás nem történt, ennek következtében az átvett pénzeszköz
előirányzatának teljesítése mindössze 0,2 %-os volt.
A kiadások az I. félévben 49,3 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 56,8 %. Az
intézmény átlagos statisztikai létszáma 2005. I. félévében -2 ütemben - összesen 26 fővel
csökkent, az egyszeri terhek kifizetése miatt jelentősen nőtt az előirányzathoz viszonyított
teljesítés aránya. A dologi kiadások 46,4 %-ban teljesültek, nagyságát tekintve azonban a 2004.
I. félévben teljesített értéket nem érte el. Amennyiben a 2004. évről áthúzódó kötelezettségét az
intézmény év végéig fel kívánja számolni, dologi előirányzatának megemelése válik
szükségessé. A speciális célú támogatás előirányzata tartalmazza az intézmény
tartozásállományának kiegyenlítését célzó, 2004. évben kapott önkormányzati támogatás
visszafizetési kötelezettségét, valamint a HEFOP beruházás júniusi közgyűléssel megítélt 30
millió Ft megelőlegezését. Június 30-ig a tartozásból 6 millió Ft-ot egyenlített ki, a többit
szeptember 1-jétől kell egyenlő részletekben visszafizetnie.
A felújítási előirányzat módosítással került a költségvetés előirányzatai közé, az I. félévi
teljesítése 18,5 %-os, a beruházási munkáknak is csak 33,1 %-a valósult meg június 30-ig.
Az intézmény tartozásállománya az I. félévben kismértékben, de folyamatosan csökkent.
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Szociális ágazat
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta)
Bevételeinek teljesítése 53,2%, a kiadásoké 53,1%. A működési bevételek 1,4 %-os kiesése a
kórházi ápolások idején csökkentett térítési díj fizetéséből adódik, az átvett pénz túlteljesítés a
Baranya Megyei Munkaügyi Központtól nyert pályázatból adódik.
A dologi kiadások általános tendenciákon túli teljesítés túllépésének okai egyszeri kiadások
felmerülése (pl. burkolat) csere.
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)
Az intézmény I. félévi bevételi teljesítése 51,5 %, a kiadásoké 51,4 %, a működési bevétel 1,5
%-os kiesése időleges.
A személyi juttatásokon csekély (1,1%-os) megtakarítás, a dologi kiadásokon 20 %-os túllépés
mutatkozik. A felújítási feladatok teljes egészében a II. félévre tolódtak.
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny)
A bevételek előirányzatának teljesítése 52,5 %-os, a kiadásoké 52,2 %-os. A fenntartói
támogatás 58,6 %-os aránya annak következménye, hogy az intézménynél az
intézményfinanszírozással tervezett valamennyi felújítás, beruházás megvalósult az I. félévben,
működési túllépése nincsen.
A személyi juttatások minimálisan 0,7 %-kal és időlegesen alacsonyabbak az előirányzat 50 %ánál. A pénzmaradvány felhasználás a II. félévben fog megtörténni, a kereset kiegészítés július
1-jétől kerül kifizetésre. A dologi kiadásokon 12,2 %-os túlteljesítés tapasztalható.
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény)
Az intézmény bevételi előirányzatának teljesítése 56,1 %-os, melynek oka, hogy 8 millió Ft-os
átvett pénzeszköze (mely saját hatáskörű módosításként már csak a II. félévben tud megjelenni
az előirányzatok közt) realizálódott. Ezen összeg 3 lakrész egyszeri térítési díjából és egy
Munkaügyi Központos pályázatból keletkezett. A többi előirányzata az időarányosnak
megfelelő.
A kiadási előirányzat 52,2 %-a teljesült az I. félévben. A dologi kiadások 24,5 %-kal haladták
meg az időarányos előirányzatot. Ez a személyi juttatások 46 %-os teljesítése, illetve a nagy
mennyiségű átvett pénz költségvetésbe vonása miatt valósulhatott meg. Az I. félévben
megtörtént a tervezett kazán felújítás 1321 ezer forintos összegben.
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa )
Az I. félévi bevételi előirányzat teljesítése 53,8 %-os, a kiadásé 51,8 %-os. Az alaptevékenység
bevételeit növelte, hogy fogyatékosok támogatását és időskorúak járadékát is igényeltek a
jogosult gondozottak után, ami nagyobb mértékben tette lehetővé a térítési díj fizetését. Az egyéb
működési bevételi többletek nagyobb mennyiségű ebéd értékesítéséből, illetve az ellátottak
gyógyszer térítésének túlteljesítéséből következett. Átvett pénzeszköze az intézménynek 2
pályázatból keletkezett (507 ezer Ft).
A személyi juttatások teljesítése 47,7 %, a dologié 63%. A fenntartói támogatással fedezett
beruházás teljesítése 40 %-os (meleg vizes bojler csere), a többi cél (vizesblokk kialakítás,
láncfűrész, fűnyíró, szeméttartó konténer) saját bevételből valósult meg. Az intézmény a
fenntartói támogatás terhére tervezett akadálymentesítést elvégezte, megelőlegezve saját
forrásból ennek fedezetét.
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)
Az intézmény bevételeinek teljesítése 50,5 %-os, a kiadásoké 50,3 %-os. Átvett pénzeszköze a
pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan keletkezett, illetve egy elhunyt lakó temetési
költségét térítette a biztosító.
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A személyi juttatások jogcímen az előirányzat 50,2 %-át használta fel az intézmény június 30-ig.
A dologi kiadások teljesítése 52,3 %-os. A beruházások teljesítése 31,6 %-os, az fenntartói
támogatásból tervezett akadálymentesítés a II. félévben fog megvalósulni.
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta)
A bevételek 49 %-ban teljesültek az I. félévben, a tervszinten megemelt alaptevékenység
bevételeit időarányosan nem tudta teljesíteni az intézmény. A magas térítési díj miatt az
alkalmazottak nem veszik igénybe a munkahelyi vendéglátást, ennek az előirányzatnak a
teljesítése 0csak 36,8 %-os volt. Az egyéb működési bevételek 74,5 %-os teljesítését egy
egyszeri gázár visszatérítés okozta.
A működési fenntartói támogatás időarányos, a fejlesztési célú támogatás tervezett összegéből
azonban még nem hívott le támogatást az intézmény.
A kiadások – összhangban a bevételek lehetőségeivel – 48,7 %-ban teljesültek az I. félévben. A
személyi juttatás felhasználás 50,3 %-os, a dologi 64,7 %-os volt június 30-ig. Valamennyi
tervezett beruházása (mikrobusz, személygépkocsi, központi fűtés, közmű hozzájárulás)
teljesítése áthúzódik a II. félévre. Az intézmény év végére várható likviditási problémát jelzett,
saját bevételeinek bővítését nem tudja olyan mértékben teljesíteni, ahogy ezt kiadási
növekményei szükségessé tennék.
Oktatás
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Mohács)
Az intézmény bevételei 45,5 %-ban teljesültek, ennek elsődleges oka, hogy a pénzmaradvány
felhasználása az első félévben nem történt meg, illetve a fejlesztési célú fenntartói támogatás
felhasználása – a megvalósításhoz kapcsolódóan – teljes egészében a II. félévben várható. A
működési célú intézményfinanszírozás 44 %-os.
A működési bevétel csaknem elérte az egész éves tervezett szintet, többlet bevételt hozott a
dolgozói és vendég étkeztetés térítés, áru és készletértékesítés, parkgondozás bevétele, kamat
bevétel. Az I. félévben – saját hatáskörben még nem előirányzatosított - pályázati támogatást is
nyert az intézmény.
A kiadások teljesítése 48,1 %-os, a személyi juttatásoké 49,9 %-os. A rendszeres juttatások 50,1
%-ban teljesültek, a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások előirányzatán van az
elmaradás. Az intézmény szeptember 1-jétől 1 fő létszámkeretet kapott a júniusi költségvetés
módosítás során.
A fenntartói támogatással megvalósuló bútorberuházás a II. félévben fog megtörténni, a saját
forrásokkal fedezett fejlesztések miatt (vizesblokk szerelvényezés, 2 tanterem melegburkolata,
munkavédelmi korlátok) a felújítási előirányzat 91,2 %-ban teljesült.
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Pécsvárad)
Az intézmény bevételeinek teljesítése az oktatási intézményekre vonatkozó általános
tendenciákat figyelembe véve időarányos (49,7%) azzal együtt, hogy a pénzmaradvány
felhasználása nem történt meg, az időarányos működési intézményfinanszírozás 45 %-os. Ennek
oka, hogy az intézmény 2 millió Ft bevételre tett szert a pécsváradi kistérségi társulás részére
végzett logopédiai ellátásért. Ez még az előirányzatok között nem szerepel.
A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 52,1 %-os, a dologié 49,9, belső megoszlásában
jelentősen eltérő teljesítési százalékok eredőjeként. Az ellátottak juttatásában jelentkező
többletkiadásokat pályázati pénzből fedezték.
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Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Old)
Bevételek teljesítése 53 %-os. A működési bevételek jelentős elmaradást mutatnak, csak a
dolgozói és vendégétkezés tételen keletkezett bevétel. A fejlesztési célú intézményfinanszírozás
77 %-os, a működési célú 49 %-os. Az I. félévi gazdálkodás fenntartói túlfinanszírozás nélküli
megvalósítására az átvett pénzek nyújtottak lehetőséget. Az intézmény kis költségvetésű,
bevételeinek 95%-a intézményfinanszírozás, költségvetése ezzel összefüggésben kis
mozgástérrel bír.
A kiadások az előirányzat 55,6 %-ában realizálódtak. A személyi juttatás teljesítése 46,9 %-os.
A dologi kiadások azonban jelentősen meghaladták az időarányos szintet, belső összetevőit
tekintve valamennyi tétel jelentős előirányzat túllépésben van. A tartályos gázfűtésre előirányzott
egész éves összeg már elfogyott, év végére kezelendő dologi hiánya lesz az intézménynek. Az
ellátottak juttatása is 80,5 %-ban teljesült, ezen előirányzaton is hiány lesz a II. félévben. A
tervezett beruházások 84,4 %-a megvalósult az I. félévben, fenntartói támogatással mikrobusz és
meleg vizes bojler beszerzésére került sor.
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
(Komló )
A tervezett bevételek és a kiadások is 46,8 %-ban realizálódtak. Mind a fejlesztési célú, mind a
működési célú intézményfinanszírozás az időarányos alatt marad (48 %, illetve 42,5 %),
valamint a pénzmaradvány felhasználása sem történt meg. Az általános tendenciákon túl ezen
intézmény a 8/2005. (II.17.) Kgy határozat szerint 3 fő létszámkerettel szeptember 1-jétől
beindítja a speciális szakiskolai képzést, valamint a június költségvetés módosítás 1 fő
gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatására adott lehetőséget szintén szeptember 1-jétől. Ezek
következtében a II. félévet nagyobb kiadások fogják terhelni. Az előirányzatok alakulása
szinkronban van a feladatellátással.
Az intézmény személyi juttatásának előirányzata 45,8 %-ban teljesült, a dologi kiadások
megvalósulásának aránya 56,2 %.
A tervezett felújításra a II. félévben kerül sor, a beruházások közül megvalósult a kollégiumi
bútorok beszerzése és a bejárat akadálymentesítése, a teljesítés aránya 57,9 %.
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és
Kollégiuma (Pécsvárad)
Az intézmény tervezett bevételeinek 44,2 %-a realizálódott. Jelentős 94,6%-os az egyéb
működési bevételek teljesítésének aránya, az intézmény a dologi kiadások fedezetére igyekezett
e bevételek körét jelentősen bővíteni (tanterem, tornaterem, gépek bérbeadásával,
személyszállítással, iskolarendszeren kívüli oktatással stb.). A felhalmozási célra átvett
pénzeszközökből az előző évek tapasztalatai alapján a II. félévben várható nagyobb bevétel, ezért
az I. félévi teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól. A működési célú
intézményfinanszírozás 44,2 %-os, a fejlesztési célú 28 %-os volt. A 48,9 millió forintos
pénzmaradvány felhasználása 29,1 %-os, a kötelezettségekkel nem terhelt maradványából
jutalom fizetése a IV. negyedévben várható.
A személyi juttatások teljesítése 51,2 %-os, az I. félév 7 havi túlóra és helyettesítés költségét,
valamint a jogszabály alapján járó pedagógus szakirodalom vásárlás összegét tartalmazza. A
dologi előirányzat felhasználása 77,9 %-os. Az gázenergia árakon kívül magas az anyag és
készletbeszerzésre fordított összeg, de a túllépés oka még a szakképzési hozzájárulás, valamint a
fejlesztési fenntartói támogatás terhére megvalósult készlet beszerzés is. A 62,7 millió forint
tervezett beruházás 21,1 %-a valósult meg az I. félévben, az iskola legnagyobb volumenű
beruházása, 2 tanteremmel, valamint egy alternatív teremmel való bővítése várhatóan
szeptemberben fog befejeződni.
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Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)
Bevételi előirányzatának teljesítése 63,7 %-os, a kiadásoké 46,6 %-os. Az intézmény működési
bevételének 45,2 %-os többletteljesítése az alaptevékenység bevétele jogcímen döntően a nem
nappali rendszerű felnőttoktatás térítési díjából származott, az egyéb különféle bevételek
tanműhelyi áruértékesítésből, bérleti díjakból, dolgozók, tanulók térítéséből és kamatbevételből
tevődtek össze. Jelentős mértékű a felhalmozási célra átvett pénzek – szakképzési hozzájárulás,
pályázati pénz- többlete. A személyi juttatások 3,5 %-kal maradnak el az időarányostól, az
intézmény a júniusi költségvetés módosítás során feladat növekedéshez szeptember 1-jétől 3 fő
pedagógus létszámra kapott előirányzatot, melyhez teljesítés csak a II. félévben fog kapcsolódni.
Továbbá az előirányzott érettségi és szakmai vizsgáztatás díjának kifizetése július hónapban
történt meg. A dologi kiadások időarányos túllépése 22,7 %-os, melyek döntően az átvett pénzek
terhére valósultak meg. A tervezett felújítási munkák nem történtek meg az első félévben, a
beruházási előirányzat teljesítése 23,4 %-os. Szakképzési hozzájárulásból, pályázati pénzből,
pénzmaradványból építőipari, faipari gépeket, számítástechnikai eszközöket szereztek be,
tornaterem, tanműhely beruházást végeztek.
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma (Komló)
A bevételi előirányzat 50,4 %-ban, a kiadási 50,1 %-ban realizálódott. Az időarányostól lényeges
eltérés az átvett pénzeszközöknél jelentkezik, illetve a pénzmaradvány felhasználása 73,5 %-os.
A működési célú átvett pénzeszköz döntően a Baranya Megyei Munkaügyi Központtól
közhasznú pályakezdő foglalkoztatásának megtérítéséből, illetve a Német Kisebbségi
Önkormányzattól származik, melyek előirányzata csak részben van az intézmény
költségvetésben. A tervezett felhalmozási célú pénzeszköz átvételre a megkötött szerződések
alapján júliusban került sor.
A személyi juttatások kifizetése időarányos, 50,4 %-os, a dologi kiadásoké 56,4 %-os. A „jobb”
teljesítési arány kialakulásában közre játszik a pénzmaradvány, illetve az átvett pénzeszközök
terhére megvalósuló előirányzat emelés. A speciális célú támogatások előirányzat nélküli
teljesítése a PTE-nek a - közös oktatásban végzett - kommunikációs képzésre átutalt összege,
mely saját hatáskörű előirányzat módosítással a II. félévben kerül az előirányzatok közé.
Fenntartói finanszírozású felhalmozási kiadása az I. félévben nem volt az intézménynek, a 22,5
%-os fejújítás és a 37,4 %-os beruházás teljesítése a szakképzési hozzájárulás, illetve annak
tavalyi maradványa terhére történt.
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs)
Az intézmény tervezett bevételeinek 52,0 %-a realizálódott az I. félévben, a kiadások 49,9 %ban teljesültek. A működési bevételek szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan keletkeztek, a
szakszolgálat szolgáltatásait a törvényi előírásoknak megfelelően térítésmentesen biztosítja az
intézmény. Az I. félévi teljesítés 43 %-os volt.
A többcélú kistérségi társulások megalakulásával, azok feladatellátásához kapcsolódóan az
intézménynek várhatóan lehetősége lesz bevétel szerzésre a szakszolgálati feladatellátás
kistérségekből történő átvállalásával. Az intézmény jelentős pályázati pénzekkel tudta forrásait
bővíteni az I. félévben.
A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 42,5 %-os, a dolog kiadásoké 91,5 %-os volt. A
távollevő közalkalmazottak feladatainak ellátása a dologi kiadások között elszámolható
formában valósult meg, ezért a személyi juttatások egy részének átcsoportosításával ez az arány
némiképp javulni fog. Ennek korrekciója mellett is jelentős a dologi túllépés. Az első félévben
felújítási előirányzat felhasználás nem történt, a tervezett beruházások teljesítésének aránya 34,4
%, felhasználás az igények függvényében az év második részében lesz.
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Az intézmény részt vesz a Leonardo program EU-s pályázatban konzorciumi partnerként. A
megvalósulás megállapodás alapján 2004. 10.01.-2007.09.30. között történik.
Gyermekvédelem
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)
Az intézmény bevételeinek I. félévi teljesítése 53,1 %-os, a kiadásoké 51,8 %-os. A működési
célú intézményfinanszírozás 49 %-os, a fejlesztési célú 53 %-os, az időarányosnak megfelelő. A
pénzmaradvány felhasználása csaknem teljes egészében megtörtént. Az intézmény tevékenységi
köre nem biztosít túl nagy teret saját bevételeinek növelésére, de szűkös lehetőségeit igyekszik
kihasználni (az önkormányzatokat – ha szükséges - rendszeresen felszólítja a gondozási díjak
átutalására, felnőtt képzéseket indít, új dolgozó felvételekor a Baranya Megyei Munkaügyi
Központ támogatását igyekszik igénybe venni).
A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 52,4, %-os, az I. félévet terheli a
pedagógusoknak kifizetett szakkönyv támogatások, valamint az előirányzatba még be nem
épített létszámleépítésre kifizetett egyszeri terhek. Továbbá növeli a juttatást, hogy a
nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek száma nőtt, s a tényleges létszámnak megfelelő előirányzat
korrekció utólag történik a költségvetésben. A dologi kiadások teljesítése 51,2 %-os, ezen belül
a szolgáltatásoknál ennél jóval nagyobb a túllépés. Legnagyobb probléma az épületek,
berendezések állagmegóvása és karbantartása fedezetének biztosítása. A felújítások, beruházások
nagy része a nyárra tervezett, ezért teljesítésének aránya elmarad az időarányostól.
Közművelődési ágazat
Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)
Az intézmény bevételi előirányzata 58,5 %-ban realizálódott, az I. félévi teljesítés valamennyi
kiemelt bevételi jogcímen meghaladta az 50 %-ot. A működési bevételek alakulása tükrözi az
intézmény szolgáltatásai iránti igényt és törekvését a minél nagyobb bevétel realizálására. A
teljesítési arányszámot befolyásolja a megemelt térítési díj, valamint az év elejét jellemző
nagyszámú beiratkozás. E jogcímen jelenik meg az egyszeri, eseti bevételek között pl. az Ünnepi
Könyvhét nagyrendezvény bevétele. A működési célú intézményfinanszírozás 50 %-osnál
nagyobb mértékét a minisztériumtól kapott érdekeltségnövelő támogatás okozza, melynek
utalása megtörtént, előirányzatosítására azonban csak a II. félévben kerül sor. Pénzmaradványát
csaknem teljes egészében felhasználta az intézmény.
A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 51,5 %-os, a dologi kiadásoké 75 %-os. Utóbbi
jogcímen több olyan támogatással fedezett, illetve pályázat terhére felhasznált tétel van,
amelyhez kapcsolódó előirányzat módosításra csak a II. félévben kerülhet sor. Ezek nélkül az
előirányzat túllépés nem jelentős. A fenntartói támogatással megvalósítandó felújítások és
beruházások teljes egészében a második félévre tolódnak át, a saját forrású beruházások
teljesítése is csak 7,7 %-os.
Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
A bevételi előirányzat I. félévi teljesítése 54,7 %-os, a kiadásoké 52,4 %-os. A működési bevétel
túlteljesítése a levéltár szolgáltatásai iránti növekvő igény (restaurálási, fotószolgáltatási,
másolási díj, levéltári kiadványok értékesítése), másrészt nem tervezett, egyszeri, eseti bevételek
realizálásának következménye.
A személyi juttatás előirányzatának teljesítése 50,8 %-os. Az intézményhez csatolták február 15ével a Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt. Munkaügyi Irattárát 3 fős létszámmal, március 1től viszont 1 fős létszámleépítés valósult meg, emiatt a személyi juttatás abszolút nagysága nőtt a
tavalyi adatokhoz képest.
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A dologi kiadások 63,9 %-on állnak. Az általános tényezőkön túl megvalósultak olyan kiadások
is, amelyek előirányzatosítására a II. félévben kerül sor. A nagyobb volumenű felújítási munkák
az év második felére ütemezettek. A félév során 11 sikeres pályázatról kaptak értesítést,
szerződéskötés 3 pályázatra történt.
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
A bevételek I. félévi teljesítési aránya 63,6 %, a kiadásoké 62,4 %. Alaptevékenységének
bevétele nem számottevő lakbér bevétel. Az egyéb működési bevételek nagy része múzeumi
belépő és kiadvány értékesítés, teljesítése nem egyenletes, zömmel a nyári hónapokban
csúcsosodik. Az intézmény bevétele növelésére intézkedéseket tett, minimális jegyáremelés,
nyitva tartás hosszabbítás a Munkaügyi Központ támogatásával, kiadványok skálájának növelése
a látogatók igényei alapján. További intézkedések történtek a múzeumi helységek jobb
hasznosítására (pl. gyermekprogramok).
Az intézmény működési célú intézményfinanszírozása az I. félévben 53,3 %-os volt, 6,3 millió
Ft-tal lépte túl az időarányos mértéket. A túlteljesítés elsődleges oka, hogy a pályázatok között
vannak olyan utófinanszírozásúak, amelyek elszámolása csak a II. félévben fog megtörténni, a
kiadások teljesítésének megelőlegezése intézményfinanszírozással történt. A felhalmozási célú
fenntartói támogatás teljesítése 80 %-os.
Az intézmény személyi juttatás előirányzatainak teljesítése 53,9 %-os, a dologi 77,4 %-os. A
dologi kiadások előirányzata jelentős mértékben (61 %-kal) nőtt az I. félév során, a
pénzmaradvány, egyedi célt támogató fenntartói támogatás (évkönyv nyomdaköltség,
nagyrendezvény támogatás) és a pályázati pénzek felhasználásaként. A fenntartói támogatással
tervezett felújítások 80 %-a megvalósult az I. félévben, de jelentős beruházási és felújítási
munkák történtek a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök terhére is. Az intézmény 3 kiemelt
nagy feladata az év során, a ROP Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című
pályázat „elindítása”, az M6-M60-as autóút építését megelőző régészeti feltárások munkálatai és
a Zsolnay Múzeum költöztetésének előmunkálatai.
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
A tervezett bevételek 70,6 %-ban, a kiadások 59,9 %-ban valósultak meg. Az intézmény
tevékenysége jellemzően egyszeri jelleggel megvalósított szakmai programok sorozatából áll,
melyet nagymértékű külső forrás bevonásával kell megvalósítania. A 2005. évi költségvetésben a
fenntartói támogatás előirányzat éppen a személyi juttatások és járulékainak fedezetére
elegendő. Ennek következtében az intézmény likviditási helyzetét valamennyi intézmény közül
talán legnagyobb mértékben befolyásolja a külső források bevonása, azok időbeli ütemezése.
Mivel ezek az I. félévben nem folytak kellő mértékben az intézmény számlájára, fenntartói
túlfinanszírozás valósult meg. Mértéke 20,7 %-os, 10.698 ezer forint, melyből 1.508 ezer forint a
tényleges túlfinanszírozás (9.190 ezer forint előirányzata a II. félévbe épül az intézmény
költségvetésébe). A fejlesztési célú intézményfinanszírozás 17 %-a teljesült az I. félévben. Az
intézmény működési bevételei szintén egyszeri, eseti tételekből tevődnek össze, teljesítése 71,3
%-os.
Év végére - az intézmény gazdasági elemzése szerint - likviditási gondokkal kell szembenézniük.
Az intézmény személyi juttatás előirányzatainak teljesítése 49,3 %-os, a dologi kiadásoké 78 %os. A tervezett beruházások 20,4 %-a valósult meg az I. félévben.
Művészetek Háza (Pécs)
Bevételei 59,5 %-ban realizálódtak. Az intézmény működési bevételeinek növekedése (6,4 %-os
időarányos túlteljesítése) a saját kiadvány értékesítés, a hirdetés, reklám tevékenység, a
művészeti szolgáltatás növekedéséből tevődik össze.
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A fejlesztési célú fenntartói támogatás teljesítése 21 %-os, a működési 55,5 %-os. A
túlfinanszírozás 1.560 ezer forintja azonban a II. félévre átcsúszott előirányzat változás
következménye.
Az intézmény személyi juttatás előirányzata 55,1%-ban, a dologi kiadás 71 %-ban teljesült,
azzal együtt, hogy a dologi előirányzat 48 %-kal növekedett a módosítások során. A dologi
kiadásokon belül jelentősen csökkent a szakmai kiadásokra fordítható előirányzat, az intézmény
pályázati pénzek bevonásával, szponzoráció segítségével próbál ezen javítani. A fenntartói
támogatással a vizesblokk felújítása megvalósult, a beruházási kiadások teljesítése 52,6 %-os.
Az intézmény költségvetési és likviditási helyzete nagyban függ attól, hogy mennyire sikerül
saját bevételeit növelni, külső forrásokat bevonni.
Egyéb intézmények
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete( Pécs)
A bevételek teljesítése 53,0 %-os, a kiadásoké 52,1 %-os, a működési bevételek ennél magasabb
százalékban teljesültek. Az orfűi sporttábor szállásdíj bevétele az I. félévben mintegy 10 %-kal
alatta maradt a tervezettnek, nagyobb volt viszont a tovább számlázott szolgáltatások, a bérleti
díjak, a nyomdai tevékenység, az egyes vagyonelemek hasznosításából származó bevétel.
A személyi juttatások előirányzata 47,9 %-ban, a dologi kiadásoké 53,6 %-ban valósult meg, a
7,7 millió Ft-os túllépés az illetékhivatal berendezése egyszeri kiadásainak következménye. A
felújítási munkák közül a Papnövelde u. 5. homlokzat felújítása a nyári időszakra tervezett, a
beruházási kiadások 52,6 %-ban megvalósultak az I. félévben.
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs)
A bevételek 46,9 %-ban teljesültek. Jelentős elmaradást okozott a saját bevételek esetében, hogy
a belső ellenőrzésre tervezett bevétel időarányos realizálása nem történt meg. Ennek fő oka, hogy
a kistérségi társulások egy része ezt a tevékenységet felvállalta, a siklósi kistérség pedig, amely
az intézményt bízta meg a feladat ellátásával a II. félévben fog fizetni, valamint az
önkormányzatok az I. félévben nem fogadták a belső ellenőröket, tevékenységük a II. félévre
csoportosult.
A kiadások szintje alacsonyabb az időarányosnál, 45,9 %-os, a saját bevételek alacsonyabb
teljesítési szintjének megfelelően. A személyi juttatások 51,6 %-ban, a dologi kiadások 46,1 %ban teljesültek.
Tisztelt Képviselőtársaim !
Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót megvitatni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót;
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2. megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént az
intézmények pályázatokon való részvételének értékelése.
A Közgyűlés elrendeli
a) a Baranyai Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény fenntartói támogatásának
189 ezer forinttal történő kiegészítését az általános tartalék terhére, melyből 143 ezer
forint a személyi juttatás és 46 ezer forint a munkaadói járulék;
b) a Művészetek Háza (Pécs) intézmény fenntartói támogatásának 334 ezer forinttal történő
kiegészítését az általános tartalék terhére, melyből 253 ezer forint a személyi juttatás és
81 ezer forint a munkaadói járulék
fedezetéül jutalmazási célokat szolgál.
Határidő: a 2005. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 25.

Dr. Kékes Ferenc sk.
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1. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlegének I. félévi teljesítése
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás előző évi maradványa
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen (1 - 9):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadások
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- felújítási kiadások
- beruházások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadások összesen (1 - 2):

2005. évi
eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

2005. féléves
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

618 799
439 700

618 799
459 119

302 213
245 900

48,8
53,6

1 991 614
2 315 304
50 290

1 991 614
2 315 473
52 371

4
942 103
1 237 493
49 748

47,3
53,4
95,0

2 077 672
176 044
493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
209 800

2 078 706
176 046
493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

1 141 132
92 113
62 415
283 767
3 000
3 000
55 326
49 968

54,9
52,3
12,6
89,5
100,0
100,0
139,0
22,9

4 995 134
4 938 707
113 126
147 720

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

2 855 487
2 646 237
41 945
2 803

54,4
53,6
29,7
36,3

802 524
393 556

802 524
472 918

141 846

495 736

15 329 827

15 937 468

11 547 676
6 080 707
1 919 078
2 999 458
91 869
150 000
60 960
245 604

12 184 974
6 201 662
1 955 924
3 216 211
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

3 782 151
837 881
229 765
395 328
382 574
38 465
1 021 235

3 752 494
856 202
235 676
422 228
424 884
42 315
1 024 792

585 985
100 000
190 918

519 536
35 943
190 918

15 329 827

15 937 468

0,0
0,0
252 735
8 793
-605 730
7 024 215

6 049 207
3 175 386
1 007 284
1 865 197
38 758
52 958
51 471
130 073
34
-271 954
1 265 867
422 292
117 097
160 333
242 531
150
376 803

130 272
-183 611
7 315 074

51,0

44,1

49,6
51,2
51,5
58,0
42,0
25,7
43,4
36,1
0,1
33,7
49,3
49,7
38,0
57,1
0,4
36,8
0,0
0,0
68,2
45,9

2. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése
ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Központosított támogatás
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételi főösszeg (1 - 8):
Hitelműveletek bevételei
Működési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (9):
Bevételek együtt (1-9):
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadások

2005. évi
eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
2005. féléves
rendelet szerint
teljesítés
módosított
előirányzat

618 799
439 700

618 799
459 119

302 213
245 900

48,8
53,6

1 991 614
2 202 398

1 991 614
2 202 567

4
942 103
1 176 856
38 548

47,3
53,4

2 077 672
162 681
39 793

2 078 706
162 683
39 793

1 141 132
85 112
55 326

54,9
52,3
139,0

4 995 134
4 938 707
145 760

5 250 532
4 938 707
5 760

2 855 487
2 646 237
2 803
0

54,4
53,6
48,7

70 000

347 581

51,0

12 743 551

13 157 154

177 167
8 793
-605 730
6 425 714

48,8

802 524
802 524
13 546 075

802 524
802 524
13 959 678

0
6 425 714

0,0
0,0
46,0

11 231 112
6 080 707
1 919 078
2 999 458
91 869
140 000

11 669 773
6 201 662
1 955 924
3 214 011
92 356
172 152
33 668

2 138 017
837 881
229 765
262 929
327 235

2 085 349
855 402
235 467
288 536
363 445

314 647
100 000
65 560

241 221
35 718
65 560

176 946
13 546 075

204 556
13 959 678

- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2.

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- speciális célú támogatások
- egyéb kiadás:
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3.

Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet
Kiadások összesen (1 - 3):

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

5 866 138
3 175 386
1 007 284
1 865 197
38 758
51 433
34
-271 954
744 623
422 292
117 097
122 542
200 743

65 560
-183 611
6 610 761

50,3
51,2
51,5
58,0
42,0
29,9
0,1
35,7
49,4
49,7
42,5
55,2
0,0
0,0
100,0
0,0
47,4

3. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése
ezer forint
Sorszám

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Címzett támogatás
Címzett támogatás 2003. évi maradványa
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési többlettel fedezett hiány
Bevételi főösszeg (1 - 7):
Hitelműveletek bevételei
Fejlesztési célú hitel
Hitelműveletek bevételei összesen (8):
Bevételek együtt (1-8):
KIADÁSOK
Önkormányzat felújítási kiadásai
Intézmények felújítási kiadásai
Önkormányzat beruházási kiadásai
Intézmények beruházási kiadásai
Felhalmozási célú dologi kiadások
Felhalmozási célú speciális támogatások
Felhalmozási célú céltartalék
Fejlesztési célú hitel visszafizetés
Kiadások összesen (1 - 8):

2005. évi
eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
2005. féléves
rendelet szerint
teljesítés
módosított
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

112 906
50 290

112 906
52 371

60 637
11 200

53,7
21,4

13 363
493 677
317 228
3 000
3 000
209 800

13 363
493 677
317 228
3 000
3 000
218 123

7 001
62 415
283 767
3 000
3 000
49 968

52,4
12,6
89,5
100,0
100,0
22,9

113 126
1 960

141 089
1 960

41 945

29,7
0,0

71 846
176 946
1 567 142

148 155
204 556
1 709 428

75 568
598 501

51,0
0,0
35,0

393 556
393 556
1 960 698

472 918
472 918
2 182 346

0
598 501

0,0
0,0
27,4

38 465
60 960
1 021 235
245 604
132 399
65 339
271 338
125 358
1 960 698

42 315
118 479
1 024 792
360 362
134 692
96 799
279 549
125 358
2 182 346

150
51 471
376 803
130 073
37 791
43 313
64 712
704 313

0,4
43,4
36,8
36,1
28,1
44,7
0,0
51,6
32,3

4. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetése I. félévi teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

37 063
101 329

37 063
125 489

71 218

72 500

4 353 707
4 353 707

85 937

4 563 317

2.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

4 353 707
4 353 707

110 000
25 000
3 649

585 000
585 000
48 178

771 827

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

8
9
Baranya Megyei Kórház Pécs
1.
2.
14 509
39,1
3.
57 834
46,1
4.
5.
17 135
23,6
6.
7.
8.
2 337 144
53,7
9.
2 331 949
53,6
133

2005. féléves
teljesítés

7

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

6

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

5

Kiemelt
előirányzat száma

4

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

Cím száma
1
1.

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

ezer forint

10

11

12

13

14

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2 091 632
702 749
1 573 368

2 092 603
703 060
1 658 706

1 100 743
368 511
942 116

52,6
52,4
56,8

130 000
19 825

154 160
20 924
45 243

43 832
7 335
22 501

28,4
35,1
49,7

45 743

-103 734

0,0

-141 820
2 284 935
48,9
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
110 000
51 087
46,4
3.
Dologi kiadások
25 000
9 856
39,4
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
159 460
79 290
49,7
6.
Felújítási kiadások
3 074
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
585 000
316 062
54,0
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
585 000
314 288
53,7
48 178
117
0,2

4 674 696

12 090

12 090

100,0

939 728

-18 415
453 161

48,2

Kiadások összesen:

4 563 317

4 674 696

2 381 304

50,9

362 995
124 127
249 905

412 522
139 959
252 367

234 427
78 534
117 092

56,8
56,1
46,4

10 000

40 000
27 910
66 970

6 000
5 160
22 148

15,0
18,5
33,1

24 800

-17 138

771 827

939 728

446 223

47,5

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
7.
6.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

412

59 553

84 910
7 039
457 382

549 331

2005. féléves
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

6
7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
20 461
20 461
9 889
48,3
3.
Dologi kiadások
64
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
39 092
39 224
21 603
55,1
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
477
693
145,3
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

4.
1.

2005. féléves
teljesítés

5

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
3.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

30 790
10 325
17 988

31 539
10 564
17 950

450

450
71

16 533
5 678
9 916
51

52,4
53,7
55,2

0,0
0,0
-1 809

0,0

-1 754
60 574
30 495
50,3
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
84 910
40 781
48,0
3.
Dologi kiadások
7 039
3 820
54,3
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
464 146
241 573
52,0
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
91
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

91

91

100,0

556 186

-563
285 793

51,4

Kiadások összesen:

59 553

60 574

30 369

50,1

328 601
110 477
98 753

330 117
110 962
98 844

161 437
55 398
69 155

48,9
49,9
70,0

11 500

16 263

0,0
71
607

549 331

556 186

286 668

51,5

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

15 301

265 485

37 050
3 166
102 893

-8 037
281 781
139 932
49,7
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
37 050
18 693
50,5
3.
Dologi kiadások
3 166
1 568
49,5
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
103 424
52 937
51,2
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
8 296
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

145 295

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

11

12

13

14

156 173
50 899
49 390
411

158 831
51 494
50 953
411

78 244
25 495
31 682
270

49,3
49,5
62,2
65,7

6 012
2 600

6 012
3 238
10 842

6 278
5 271

104,4
162,8
0,0

-8 531

0,0

1 655

143 109

2005. féléves
teljesítés

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

6
7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
79 242
79 242
38 270
48,3
3.
Dologi kiadások
3 800
3 800
1 860
48,9
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
182 443
183 438
107 545
58,6
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
294
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

6.
1.

2005. féléves
teljesítés

5

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
5.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

265 485

281 781

138 709

49,2

87 297
27 893
26 419
300

88 110
28 228
26 717
300

46,5
44,6
74,5
48,0

1 200

1 200
740

40 939
12 586
19 904
144
585
1 321
345
34
1 404

143 109

145 295

77 262

53,2

28,8
4,6

0,0
-4 142
77 352

53,2

Kiadások összesen:

1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

8.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

105 206
4 000
265 038

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
105 206
56 268
53,5
3.
Dologi kiadások
4 000
4 047
101,2
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
266 824
136 325
51,1
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
507
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

11 702

11 400

-11 303
387 732
197 244
50,9
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
55 646
55 646
28 389
51,0
3.
Dologi kiadások
2 683
2 683
1 320
49,2
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
176 430
176 982
90 083
50,9
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
857
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

234 759

239 021

11

12

13

14

212 404
73 834
84 944
562

214 775
74 589
92 546
562

102 479
35 677
58 344
153

47,7
47,8
63,0
27,2

2 500

141
4 817
302

141
4 052

100,0
84,1
0,0

-14 818

97,4

374 244

3 710

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2.

6

2005. féléves
teljesítés

1.

5

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

1.

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
7.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

374 244

387 732

186 028

48,0

138 311
45 944
48 004
500

139 175
46 084
49 653
500

69 835
23 556
25 946
120

50,2
51,1
52,3
24,0

2 000

2 499
1 110

789

31,6
0,0

-6 931

0,0
-7 454
113 195

47,4

Kiadások összesen:

234 759

239 021

113 315

47,4

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
10.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

6
7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
64 009
64 009
30 125
47,1
3.
Dologi kiadások
3 780
3 780
2 815
74,5
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
133 612
134 594
65 714
48,8
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
507
507
100,0
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2005. féléves
teljesítés

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

5

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
9.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

Működési bevételek
109 211
Intézményi működési bevételek
36 462
Alaptevékenység bevételei
37 528
Egyéb különféle bevételek
100
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
18 100
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1 970
1 970
100,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-5 412
Bevételek összesen:
201 401
204 860
95 719
46,7
Kiadások összesen:
201 401
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
173 076
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
57 210
Alaptevékenység bevételei
1 000
1 000
1 190
119,0
3.
Dologi kiadások
32 890
Egyéb különféle bevételek
2 560
2 560
2 081
81,3
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 393
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
264 509
267 130
130 769
49,0
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
2 500
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
1 236
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
26 423
0,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-8 483
Bevételek összesen:
268 069
297 113
126 793
42,7
Kiadások összesen:
268 069

110 339
36 823
39 498
100

55 534
18 632
25 538
20

18 100

50,3
50,6
64,7
20,0

0,0
-5 903

204 860

93 821

45,8

175 511
58 003
49 598
2 393

87 548
28 817
18 374
916

49,9
49,7
37,0
38,3

4 338
5 788
1 482

3 957
3 271

91,2
56,5
0,0

-16 327

297 113

126 556

42,6

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
12.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

2005. évi eredeti
előirányzat

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

5
6
7
8
9
10
11
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
163 835
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
52 714
Alaptevékenység bevételei
4 552
4 552
1 829
40,2
3.
Dologi kiadások
45 072
Egyéb különféle bevételek
675
675
2 906
430,5
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
257 894
258 770
130 338
50,4
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
481
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8 764
0,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-7 752
Bevételek összesen:
263 121
272 761
127 802
46,9
Kiadások összesen:
263 121
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
55 614
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
18 434
Alaptevékenység bevételei
1 020
1 020
538
52,7
3.
Dologi kiadások
12 634
Egyéb különféle bevételek
1 000
1 000
51
5,1
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
338
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
87 423
90 471
49 986
55,3
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
2 423
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
60
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
3 105
0,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-2 656
Bevételek összesen:
89 443
95 596
47 979
50,2
Kiadások összesen:
89 443

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

4

2005. féléves
teljesítés

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
11.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

12

13

14

167 442
53 259
50 560
1 500

87 295
28 362
25 231
1 046

52,1
53,3
49,9
69,7

92
-14 229

272 761

127 797

46,9

55 917
18 532
12 610
338

26 221
8 763
10 928
272
83

46,9
47,3
86,7
80,5

8 199

6 918

84,4

-5 227

95 596

47 958

50,2

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
14.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 710
0,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-4 985
Bevételek összesen:
170 746
179 277
78 853
44,0
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
190
190
95
50,0
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
5 769
5 769
5 460
94,6
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
163 213
164 350
79 023
48,1
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
306
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
372
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
15 000
15 000
4 147
27,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
35 000
48 909
14 238
29,1
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-4 637
Bevételek összesen:
219 172
234 218
99 004
42,3
Kiadások összesen:

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

1.

5
6
7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1 000
1 000
502
50,2
3.
Dologi kiadások
1 626
1 626
983
60,5
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
168 120
173 941
81 735
47,0
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
618
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2005. féléves
teljesítés

1.

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
13.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

108 829
34 537
23 184
1 352

112 097
35 593
23 514
1 352

51 390
17 113
13 213
582

45,8
48,1
56,2
43,0

2 844

1 950
2 844
1 927

1 648

0,0
57,9
0,0

-5 083

170 746

179 277

78 863

44,0

106 157
33 953
18 189
5 813

107 458
34 263
20 925
5 813

55 040
17 548
16 303
10

51,2
51,2
77,9
0,2

55 060

62 738
3 021

31
13 217

21,1
0,0

-9 781

219 172

234 218

92 368

39,4

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.
16.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
17 173
54 521
54 521
100,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-7 094
Bevételek összesen:
317 617
359 825
222 177
61,7
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
Működési bevételek
1.
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
Alaptevékenység bevételei
12 294
11 294
6 029
53,4
3.
Dologi kiadások
Egyéb különféle bevételek
16 781
17 945
8 736
48,7
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások
5.
Speciális célú támogatások
Fenntartói támogatás
615 928
619 817
306 705
49,5
6.
Felújítási kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.
Beruházások
Véglegesen átvett pénzeszközök
8.
Egyéb kiadások
Működési célú pénzeszköz átvétel
432
1 063
246,1
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
7 000
7 000
1 860
26,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
26 537
19 516
73,5
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-17 838
Bevételek összesen:
652 003
683 025
326 071
47,7
Kiadások összesen:

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

1.

5
6
7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1 400
1 400
1 333
95,2
3.
Dologi kiadások
3 802
3 802
2 668
70,2
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
285 242
290 102
142 079
49,0
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
2 812
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
10 000
10 000
25 858
258,6

2005. féléves
teljesítés

1.

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
15.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

187 219
60 330
53 418
3 400

192 159
61 921
53 481
3 400

89 347
28 461
38 898
518

46,5
46,0
72,7
15,2

3 000
10 250

3 000
45 030
834

10 526

0,0
23,4
0,0

-8 102

317 617

359 825

159 648

44,4

400 309
130 811
100 844
9 539

407 763
133 057
108 349
10 715

50,4
49,7
56,4
11,7

1 000
9 500

1 290
18 786
3 065

205 482
66 085
61 062
1 252
1 120
290
7 033

22,5
37,4
0,0

-15 304

652 003

683 025

327 020

47,9

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

32 665

297 795

18.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

6
7
8
9
10
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
60 499
60 499
25 986
43,0
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
237 296
238 403
116 224
48,8
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
300
4 166
1388,7
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3 450
1 600
1 052 936

6 600

1 064 586

26 175

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

1.

5

2005. féléves
teljesítés

1.

4

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

3

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
17.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

207 913
55 152
33 592

214 119
58 578
48 840

90 926
28 552
44 705

42,5
48,7
91,5

1 138

3 840
6 490

1 322

34,4
0,0

-16 771

80,1

201
331 867
172 752
52,1
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
4 450
2 540
57,1
3.
Dologi kiadások
1 600
2 062
128,9
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
1 061 541
557 726
52,5
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
6 600
4 140
62,7
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

8 951

8 884

99,3

1 083 142

371
575 723

53,2

Kiadások összesen:

297 795

331 867

148 734

44,8

715 585
145 891
122 049
65 661
10 000
1 100
4 300

723 622
146 716
128 653
64 972
12 152
1 100
5 860
67

379 413
79 735
65 876
33 404
1 025

52,4
54,3
51,2
51,4
8,4
0,0
23,7
0,0

1 388
5 327

1 064 586

1 083 142

566 168

52,3

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

190
14 142

190
14 646

131 499

141 724

4 990
551

7 297

145 831

169 398

20.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

10 706

10 706

103 981

108 925

1 805

114 687

6 694

2005. féléves
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

7
8
9
10
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
93
48,9
3.
Dologi kiadások
8 750
59,7
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
74 633
52,7
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
8 195
164,2
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
651
118,1

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat száma

6

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

5

2005. féléves
teljesítés

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
19.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

87 828
29 920
24 125

91 222
31 099
34 366

46 936
16 024
25 771

51,5
51,5
75,0

1 070
2 888

1 070
11 038
603

854

0,0
7,7
0,0

-4 106

91,7

-1 861
97 155
57,4
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Levéltár Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
8 045
75,1
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
53 844
49,4
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
2 001
110,9
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

5 594

5 594

100,0

127 030

-2 766
66 718

52,5

Kiadások összesen:

145 831

169 398

85 479

50,5

70 581
23 170
16 409

73 414
23 821
24 275

37 293
12 219
15 512

50,8
51,3
63,9

2 459
2 068

2 459
3 061

13
56
1 651

2,3
53,9

-4 483

114 687

127 030

62 261

49,0

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

116
67 390
216 080

4 860
4 000

2 500

294 946

22.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek*
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

* ebből Baranya Házban működő szerv. üzemelt. költségtérítése

30 300
51 211

398

8 487

8 487

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

11

12

13

14

162 121
54 571
48 835

172 707
57 947
78 637

93 164
30 720
60 849

53,9
53,0
77,4

12 544
16 875

29 419
9 177

26 359
5 966

89,6
65,0

-10 421

100,0

-8 204
347 887
213 116
61,3
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
30 300
21 605
71,3
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
52 754
39 833
75,5
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
1 169
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
398
155
38,9

5 408

2005. féléves
teljesítés

7
8
9
10
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
116
53
45,7
3.
Dologi kiadások
67 390
36 386
54,0
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
215 215
133 858
62,2
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
43 502
36 495
83,9
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
13 177
6 041
45,8

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat száma

6

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

5

2005. féléves
teljesítés

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
21.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

294 946

347 887

206 637

59,4

38 701
12 814
29 319

39 661
13 098
34 415

19 564
6 458
26 835

49,3
49,3
78,0

1 075

1 686

344

20,4

-2 284

0,0

81 909

88 860

-1 778
60 984

68,6

21 500

21 500

12 730

59,2

Kiadások összesen:

81 909

88 860

50 917

57,3

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

9 494

25 837

30 554

1 500

2 933
250

2 179

0,0

36 831

24.
1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

50 955
277 876

328 831

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

9 494

8
9
Művészetek Háza Pécs
1.
2.
3.
6 757
71,2
4.
5.
17 818
58,3
6.
7.
8.
2 188
74,6
9.
250
100,0

2005. féléves
teljesítés

7

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

6

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

5

Kiemelt
előirányzat száma

4

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
23.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

10

11

12

13

14

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-985
45 410
26 028
57,3
Kiadások összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
50 955
28 759
56,4
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
284 920
145 350
51,0
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
187
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

7 893

7 740

98,1

343 768

-2 044
179 992

52,4

Kiadások összesen:

19 119
6 283
10 979

20 300
6 511
16 299

11 188
3 469
11 573

55,1
53,3
71,0

450

450
1 850

300
439
720

97,6
38,9

-570

36 831

45 410

27 119

59,7

48 257
15 151
226 133

50 697
15 981
236 989

24 307
7 943
126 933

47,9
49,7
53,6

2 000
37 290

2 153
37 948

104
19 946

4,8
52,6

-6 946

328 831

343 768

172 287

50,1

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

1.
1.

2.
1.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
1.
2.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

11 604
17 701

9 758

35 924

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2005. féléves
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
5 195
1 481
28,5
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Speciális célú támogatások
17 701
10 155
57,4
6.
Felújítási kiadások
7.
Beruházások
8.
Egyéb kiadások
9 758
5 217
53,5
9.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3 270

39 063

Kiemelt
előirányzat száma

6

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

5

2005. féléves
teljesítés

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
25.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

18 149
5 427
15 487

19 562
5 782
7 466

10 101
2 948
3 441

3 114

51,6
51,0
46,1

0,0
-794

0,0
-727
16 126
44,9
Intézmények összesen

618 799
439 700

618 799
459 119

302 213
245 900

48,8
53,6

5 388 503

5 616 910

2 882 281
3 380

51,3

4 961 425
4 938 707
84 576

5 010 011
4 938 707
94 554

2 734 851
2 646 237
39 212

54,6
53,6
41,5

54 673

385 581

177 400

46,0

11 547 676

12 184 974

-270 138
6 115 099

50,2

Kiadások összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások
Egyéb kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Kiadások összesen:

39 063

35 924

15 696

43,7

6 080 707
1 919 078
2 999 458
91 869
150 000
60 960
245 604

6 201 662
1 955 924
3 216 211
92 356
206 312
118 479
360 362
33 668

3 175 386
1 007 284
1 865 197
38 758
52 958
51 471
130 073
34
-271 954

51,2
51,5
58,0
42,0
25,7
43,4
36,1
0,1

11 547 676

12 184 974

6 049 207

49,6

1.
2.
3.
4.

5.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
1.
2.
7.
1.
2.
8.
8.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatások
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás 2002.évi maradványa
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú tá
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:

Kiemelt
előirányzat száma

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

7
8
9
10
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
942 103
47,3
5.
Speciális célú támogatások
1 237 493
53,4
6.
Felújítási kiadások
49 748
95,0
7.
Beruházások

1 991 614
2 315 304
50 290

1 991 614
2 315 473
52 371

2 077 672
176 044

2 078 706
176 046

1 141 132
92 113

54,9
52,3

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
209 800

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

62 415
283 767
3 000
3 000
55 326
46 588

12,6
89,5
100,0
100,0
139,0
21,4

33 709
28 550
147 720

240 521
46 535
7 720

120 636
2 733
2 803

50,2
5,9
36,3

802 524
393 556

802 524
472 918

87 173

110 155

75 335

68,4

9 369 404

8 793
-335 592
3 791 397

40,5

8.

9 170 654

9.

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2.

6

2005. féléves
teljesítés

1.
2.

5

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

1.

4

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1
26.

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

11

12

13

14

837 881
229 765
395 328

856 202
235 676
422 228

422 292
117 097
160 333

49,3
49,7
38,0

382 574
38 465
1 021 235

424 884
42 315
1 024 792

242 531
150
376 803

57,1
0,4
36,8

585 985
100 000
190 918

519 536
35 943
190 918

3 782 151

3 752 494

130 272
-183 611

0,0
0,0
68,2

0,0
0,0

Kiadások összesen:

1 265 867

33,7

1.
1.

2.

2.
1.
2.
3.
4.

5.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
1.
2.
7.
1.
2.
8.
8.

8
Mindösszesen

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Alaptevékenység bevételei
Egyéb különféle bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat sajátos bevételei
Illetékek
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Támogatások
Fenntartói támogatás
Normatív támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatás
Címzett támogatás
Címzett támogatás 2002.évi maradványa
Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú tá
Céljellegű decentralizált támogatás
Központosított támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Hitelek, értékpapírok értékesítése
Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kamat
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:
Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói
támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek
kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az
1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

618 799
439 700

618 799
459 119

302 213
245 900

48,8
53,6

1 991 614
2 315 304
50 290

1 991 614
2 315 473
52 371

4
942 103
1 237 493
49 748

47,3
53,4
95,0

5 388 503
2 077 672
176 044

5 616 910
2 078 706
176 046

2 882 281
1 141 132
92 113

51,3
54,9
52,3

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
209 800

493 677
317 228
3 000
3 000
39 793
218 123

62 415
283 767
3 000
3 000
55 326
49 968

12,6
89,5
100,0
100,0
139,0
22,9

4 995 134
4 938 707
113 126
147 720

5 250 532
4 938 707
141 089
7 720

2 855 487
2 646 237
41 945
2 803

54,4
53,6
29,7
36,3

802 524
393 556

802 524
472 918

141 846

495 736

252 735

51,0

20 718 330

21 554 378

8 793
-605 730
9 906 496

46,0

20 718 330
5 388 503
15 329 827

21 554 378
5 616 910
15 937 468

9 906 496
2 882 281
7 024 215

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

7

2005. féléves
teljesítés

6

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

5

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

2005. évi eredeti
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

4

Kiemelt
előirányzat száma

2005. féléves
teljesítés

3

10/2005. (VI.21.)
Kgy. rendelet
szerint módosított
előirányzat

2

2005. évi eredeti
előirányzat

Elő irányzat
csoport száma
Kiemelt
előirányzat száma

Cím száma
1

Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve

9

10

11

12

13

14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Speciális célú támogatások
Felújítási kiadások
Beruházások

8.

Egyéb kiadások
- céltartalék
- általános tartalék
- hitel visszafizetés
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

9.

6 918 588
2 148 843
3 394 786
91 869
532 574
99 425
1 266 839

7 057 864
2 191 600
3 638 439
92 356
631 196
160 794
1 385 154

3 597 678
1 124 381
2 025 530
38 758
295 489
51 621
506 876

51,0
51,3
55,7
42,0
46,8
32,1
36,6

33 668
519 536
35 943
190 918

34

585 985
100 000
190 918

0,1
0,0
0,0
68,2

15 329 827

15 937 468

130 272
-455 565

0,0
0,0

Kiadások összesen:

7 315 074

45,9

5. számú melléket
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási
előirányzatainak I. félévi teljesítése
ezer forint

2005. évi
eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet
2005. féléves
szerint
teljesítés
módosított
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

468 880
347 655
930
260
104 196
17 029

50,3
50,2
38,3
10,8
51,1
45,9

88 827
71 203
12 370
5 254

47,1
47,6
43,8
47,7

431 774

384 546
186 027
21 381
3 434
531
17 416
177 138

300 405
86 079

6668
1772
321 727
101 607

120 634
56 504

47,1
57,5
34,4
43,0
29,9
33,3
41,0
0,0
0,0
37,5
55,6

38 465

42 315

150

0,4

1 021 235

1 024 792

376 803

36,8

6. Céltartalék

585 985

519 536

0,0

7. Általános tartalék

100 000

35 943

0,0

8. Hitel visszafizetés

190 918

190 918

130 272

68,2

3 782 151

3 752 494

1 449 478

38,6

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
személyi jellegű kifizetések
ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete
munkáltatókat terhelő járulékok
dologi kiadások

913 019
679 859
2 430
2 405
199 804
33 356

2 430
2 405
203 899
37 107

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
személyi jellegű kifizetések
munkáltatókat terhelő járulékok
dologi kiadások

187 094
150 037
28 184
8 873

149 486
28 228
11 025

3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások
3/1 Speciális célú kiadások (5/a. sz. melléklet)
3/2 Nemzetközi kapcsolatok
személyi jellegű kifizetések
munkáltatókat terhelő járulékok
dologi kiadások
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások

745 435
296 495
62 456
7 985
1 777
52 694
386 484

személyi jellegű kifizetések
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök
4. Felújítási kiadások
5. Beruházási kiadások

Összesen:

933 069
692 063

188 739

817 182

323 277
62 131
7 985
1 777
52 369

9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadások mindösszesen:

-183 611
3 782 151

3 752 494

1 265 867

33,7

5/a. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások I. félévi teljesítése
ezer forint
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Megnevezése

Turizmusfejlesztési Alap
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
Élősport támogatása
Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra
Települések település rendezésének tervei támogatására
Kisebbségi szervezetek, programok támogatása
Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére
Területfejlesztési Alap*
Elnöki, bizottsági keretek
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás
Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás
"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére
Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*
Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére
Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás
PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására
Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására
Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására
Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására
PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására
PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására
INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás
MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására
FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására*
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához
"Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére*
Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására*
Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és
etnikai kisebbségekről
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés
alapján 5 férőhely működési támogatására
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon
támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh)
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére
Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának
támogatására
Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása
Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján
Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
elkészítésére
Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány
elkészítésével kapcsolatos pályázat önrészére
Jelenkor Alapítvány működési támogatására
Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása
Pannon Magyar Ház programjainak támogatására
Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés
támogatására
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának
pályázati önrészére
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására
A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatá
Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására
Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira
POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez
Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ
Kht.)

2005. évi
eredeti
előirányzat
5 130
130
11 700
5 500
4 000
4 000
10 637
18 917
2 917
6 000
1 500
12 000
6 970
2 970
1 956
3 000
7 000
250
12 000
2 000
3 500
1 000
300
5 000
10 000
2 500

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
2005. féléves
rendelet szerint
teljesítés
módosított
előirányzat
5 130
130
130
11 200
11 000
5 500
1 898
4 000
4 000
800
10 637
8 948
18 189
9 373
2 917
6 000
3 000
1 500
12 000
10 000
6 970
2 930
2 970
1 956
3 000
7 000
3 000
250
250
12 000
6 000
2 000
2 000
3 500
3 500
1 000
300
5 000
5 000
10 000
2 500
2 500

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2,5
0,0
98,2
34,5
0,0
0,0
0,0
84,1
51,5
0,0
50,0
0,0
83,3
42,0
0,0
0,0
0,0
42,9
100,0
50,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

100,0
100,0

2 000

2 000

2 000

100,0

1 923

1 923

961

50,0

4 791
7 875
5 300
7 275

4 791
7 875
9 650
7 275

4 791
2 610
1 800
7 275

100,0
33,1
18,7
100,0

5 425
82 117
5 832

1 000
5 425
82 117
5 832

1 000
5 425
41 058
5 832

100,0
100,0
50,0
100,0

110

110

100,0

4 000

4 000

100,0

2 000
121
2 500
2 000

200
2 000
121
2 500
2 000

2 500
2 000

0,0
100,0
0,0
100,0
100,0

5 000
4 000

5 000
4 000

5 000
4 000

100,0
100,0

2 000
1 000
1 200
300
1 500

6 000
2 000
1 000
1 200
300
1 500

6 000
2 000
1 200
300
1 500

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0

3 000

3 000

1 000

33,3

2 000

Sorszám

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Megnevezése

Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ
Kht.)
Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai
Információs és Oktatási Központ Kht.)
Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére
Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására
Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására
AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás
Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására
Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat
támogatására
Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati
támogatására*
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési
támogatására
Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi
ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására
"Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű
emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására
Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására
Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre
"Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának
támogatása
Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására
Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására
Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása
Szentendrén c. rendezvényre
Speciális célú támogatások összesen

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

2005. évi
eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
2005. féléves
rendelet szerint
teljesítés
módosított
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

1 500

1 500

880
150
200
1 000
500
200
1 000
1 000

880
150
200
1 000
500
200
1 000
1 000

440

400

400

400

100,0

5 646

5 646
200

3 646
200

64,6
100,0

296 495

200

50,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

200

0,0

200

0,0

2 000
500
1 300
300

2 000
500
1 300
300

100,0
100,0
100,0
100,0

250
600
5 000
1 000

250
600

100,0
100,0
0,0
0,0

323 277

300
186 027

57,5

6. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásainak I. félévi teljesítése célonként
ezer forint

Megnevezés

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
támogatással
fedezett
2005. féléves
teljesítés

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
módosított
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- "A" épület meglévő felvonó felújítása
- egészségügyi gép-műszer felújítások
- altatógépek felújítása
- lélegeztetőgépek felújítása
- röntgen cső cserék
- HOLTER rendszer felújítása
- vérgázanalizátor felújítása
- műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db
- műszervizsgálatok
- 2 db UH felújítás
- 2 db laparoszkóp felújítás
- sebészeti kéziműszer felújítás
- konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje
- konyha gázvezeték cseréje
- ételmaradék tároló felújítása
- orvosi gép-műszer felújítás
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat)
- medence-tér járófelület kialakítása (balneo)
- medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo)
- nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo)
- lift felújítás
- terasz szigetelésének felújítása
- villamos hálózat felújítása
- nővérszálló vízvezeték felújítása
- nyílászárók felújítása "C" épületben
- fűtési rendszer és szerelvények felújítása
- mosdó, fürdő kialakítása
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
- belső utak javítása
- lapostetők szigetelése

19 825
3 250

20 924
3 250

7335
1 500

35,1
46,2

20 924
3 250

2250

20 325
3 250

2 500
3 000
2 500
1 000
1 250
2 500
2 000

2 500
3 000

1 000
500

40,0
16,7

2 500
3 000

1 000

2 500
3 000

0,0
100,0
0,0
0,0
85,8
0,0
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0

1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500
599

18,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

0

22 750
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280

0

0,0
0,0
0,0

16 263
1 500
7 000

0

16 263
1 500
7 000

0

1 200
625

0

11 500
1 500
7 000

1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500
599

1 250

2 313

772

27 910
1 620
2 240
4 350
3 450
7 000
300
1 280
750
480
1 280
5 160

5 160

16 263
1 500
7 000

0

5 160

1 250

0

1 000
1 250
625
2 000
2 697
600
1 078
1 200
625
500

Megnevezés

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

- kapu porta felújítás
- fűtésrendszer felújítása

3 000

3 000
4 763

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- főépület vízvezeték csere
- keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása

6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása
- számítógép felújítás
BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- II. számú épület rendelő felújítás
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Mohács
- vizesblokk szerelvényezés
- párkány kialakítás
- ablakok külső takarólécezése
- két tanterem melegburkolása
- munkavédelmi korlátok
- gépkocsi felújítás
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

6 278
4 660
1 618

Fenntartói
támogatással
fedezett
2005. féléves
teljesítés

0,0
0,0

3 000
4 763

104,4
103,6
107,0

6 012
4 500
1 512

1 321
1 216
105

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
módosított
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

3 000
4 763
6 012
4 500
1 512

6 012
4 500
1 512

0

1 200
1 200

0

141
141

141
141

100,0
100,0

0

0

0

0

0

4 338
1 850
1 595
257
506
130

3 957
1 850
1 595

91,2
100,0
100,0
0,0
80,0
0,0

0

0

0

0

1 950
1 950

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0

3 000
3 000

0

3 000
3 000

0

22,5
0,0
100,0

1 000
1 000

0

1 000
1 000

0

0,0
0,0
0,0

1 100
250
600

0

0

0

405
107

0

1 950
1 950

0

0

0

31
31

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- "B" épület tetőhéjazat csere

3 000
3 000

3 000
3 000

0

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás
- mikrobusz fűtésrendszerének felújítása

1 000
1 000

1 290
1 000
290

290

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- Bogád, Rákóczi út 25. sz. alatti ingatlan udvari támfal javítása
- Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás

1 100
250
600

1 100
250
600

0

- ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és
Kollégiuma Pécsvárad
- fénymásoló felújítás

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

290

0,0
0,0

Megnevezés

- Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése

Eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

250

250

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- mellékhelyiségek felújítása

1 070
1 070

1 070
1 070

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása
- Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása
- Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása
- Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása
- Pécs, Nyírfa utcai raktár felújítás

2 459
376
300
1 483
300

2 459
376
300
1 483
300

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- 10 ingatlan villamos hálózat felújítása*
- Régészeti Múzeum villamossági felújítása*
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása
- Pécs, Nyírfa u. védelmi rendszer kiépítése
Művészetek Háza Pécs
- vizesblokkok felújítása
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása
- Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Felújítási kiadások mindösszesen:
* 2004. évről áthúzódó feladat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
támogatással
fedezett
2005. féléves
teljesítés

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
módosított
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

0,0

250

0

0,0
0,0

1 070
1 070

0

1 070
1 070

0

56

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

2 459
376
300
1 483
300

0

1 483

0

1 483

56
12 544
544
12 000

29 419
544
12 000
10 000
6 875

26 359
463
12 472
6 711
5 460
1 253

89,6
85,1
103,9
67,1
79,4

22 544
544
12 000
10 000

17 964
463
11 535
5 966

12 000
10 000

450
450

450
450

439
439

97,6
97,6

450
450

439
439

450
450

0

2 000
2 000

2 153
2 000
153
118 479

104

4,8
0,0
68,0
43,4

2 000
2 000

0

2 000
2 000

0

101 522

27 865

96 353

0

0
27 865

3 650
15 000
19 965
3 700
42 315
138 668

0
0

60 960
3 500
15 000
19 965
38 465
99 425

3 650
15 000
19 965
3 700
42 315
160 794

104
51 471
150

150
51 621

4,1
0,0
0,0
0,0
0,4
32,1

0
101 522

22 000

0

7. számú melléklet
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként
ezer forint

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

Intézményi költségvetésekben:
Baranya Megyei Kórház Pécs
- integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés
- élelmezés átalakítása (szállítóeszközök vásárlása)
- 1 db légkeveréses pároló sütő
- 1 db nagyüzemi cutter
- 2 db nagyüzemi turmixgép
- 2 db 15 literes duplafalú ételszállító
- 1 db fóliázógép
- 1 db újszülött lélegeztető beszerzése
- 1 db inkubátor beszerzése
- alváslabor kialakítása
- "A" épület új személyfelvonó létesítése
- "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése
- HOSPICE részleg kialakítása*

45 743
2 500
3 000

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány
- szoftver vásárlása
- rehabilitációs központ kialakítása
- "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás
- bejárati ajtók átalakítása
- térvilágítás
- fényterápia áttelepítés
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások
- jármű beléptető rendszer
- előcsarnok átalakítás
- "C" épület V. emelet, irodák kialakítása
- labor áttelepítés
- járóbeteg rendelők kialakítása
- iszap és elektroterápia átköltöztetése
- WC blokk kialakítása
- ideiglenes védelmi létesítmények
- beruházásra adott előleg
- eü. gép és berendezés beszerzés

24 800
300
24 500

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta
- 15 db heverő beszerzése

2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055

45 243
2 500
1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055
66 970
300
24 500
3 680
1 780
500
500

22 501
2 500

49,7
100,0

45 243
2 500

3 790
2 473
1 500
12 238

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,9
35,0
42,9
87,1

1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055

33,1
404,7
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0

45 819
300
3 349
3 680
1 780
500
500

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

750
3 500
1 800
4 100
2 900
3 660
14 000
5 000

0,0
0,0

450
450

22 148
1 214
16 000

750
3 500
1 800
4 100
2 900
3 660
14 000
5 000

14 738
2 500

45 243
2 500

12 238

1 500
350
140
60
450
2 500
3 125
10 000
7 063
3 500
14 055

300
300

42 470
300

0

0

3 680
1 780
500
500
750
3 500
1 800
4 100
2 900
3 660
14 000
5 000

2 400
2 534
450
450

450
450

0

0

450
450

0

Megnevezés

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
- számítógép konfiguráció

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

2005. féléves
teljesítés

0

0

71
71

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása
- program beszerzés
- módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia
- dagasztó gép
- gázbojler
- 5 db laptop
- projektor

2 600
2 000
600

3 238
2 000
600
190
448

5 271
2 002
600
190

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény
- "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása
- gázzsámoly
- tálaló konyha bútor

1 200
1 200

BMÖ Boróka Otthona Helesfa
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése
- mindkét telephelyen belső utak akadálymentesítése
- szemeteskonténer vásárlás
- 1 db fénymásoló
- II. számú épület vizesblokk kialakítás
- II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj
- láncfűrész
- eke és vetőgép
- motoros sövényvágó
- fagyasztóláda

2 500
500
1 000
1 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
- 1 db fénymásoló
- főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése
- fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia
- 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény

2 000
500
1 500

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta
- 1 db mikrobusz csere
- 1 db személygépkocsi csere
- régi épület gáz központi fűtése
- szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása
- rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

0

0

0

0

162,8
100,1
100,0
100,0
0,0

2 600
2 000
600

2 600
2 000
600

2 600
2 000
600

0

28,8
0,0

1 200
1 200

0

1 200
1 200

0

84,1
0,0
124,6
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2 500
500
1 000
1 000

1 000

2 500
500
1 000
1 000

0

31,6
100,0
0,0
0,0
96,3

2 000
500
1 500

789
500

2 000
500
1 500

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18 100
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500

18 100
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500

0

387
92
1 500
500
1 200
1 200

345
145
200

18 100
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500

4 817
500
1 000
1 000
239
100
1 938
40

4 052

2 499
500
1 500
199
300

789
500

18 100
7 200
4 000
1 400
3 000
2 500

0

1 246
239
100
1 938
40
183
150
79
77

289

1 000

289
0

0

Megnevezés

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítógép beszerzés
- iskolai bútorok beszerzése

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

5 788
2 500
308
2 980

3 271

0

0

92
92

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
- féltetős garázs kialakítása
- gázfűtéses melegvizes bojler
- mikrobusz beszerzés

2 423
1 200
1 223

8 199
1 200
1 223
5 776

6 918

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- 40 db heverő cseréje
- kollégiumi bútorok beszerzése
- intézményi épület bejáratának akadálymentesítése
- burgonyakoptató

2 844
700
644
1 500

2 844
700
644
1 500

1 648

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
- kollégiumi bútorok beszerzése
- tanterem bővítés
- informatikai eszköz beszerzés
- élelmiszeripari gép beszerzés
- laboratóriumi eszközök beszerzése
- szaktantermi berendezés
- digitális tananyag szoftver
- tűzjelző rendszer

55 060
1 560
38 500
7 500
5 000
2 500

62 738
1 560
39 100
10 078
5 000
4 500
2 500

13 217
917
10 305
635

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- tornaterem és építőipari tanműhely
- "A" épület tetőhéjazat csere
- "B" épület tetőhéjazat csere
- mikrobusz vásárlás
- építőipari tanműhely önrész és berendezések
- informatikai eszköz beszerzés
- fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése
- faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése

10 250
250
10 000

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
- kollégiumi szekrény

2 500
2 500

2005. féléves
teljesítés

308
2 963

1 223
5 695

644
700
304

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

56,5
0,0
100,0
99,4

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

2 500
2 500

0

2 500
2 500

0

0

0

0

0

84,4
0,0
100,0
98,6

5 311
1 200
1 223
2 888

4 111

2 423
1 200
1 223

0

57,9
0,0
100,0
46,7

2 844
700
644
1 500

1 344

2 844
700
644
1 500

0

21,1
58,8
26,4
6,3
0,0
0,0
0,0

5 060
1 560
3 500

0

5 060
1 560
3 500

0

23,4
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
6,9
132,4
0,0
17,0

250
250

0

250
250

0

1 223
2 888

644
700

57
1 303
45 030
250
10 000
5 000
2 000
6 400
12 000
5 000
3 000
1 380

10 526
2 850

822
6 620
234

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
- kollégiumi bútorok beszerzése
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szakmai gép vásárlása
- projektor
- zsírfogó akna építés

9 500
2 500
4 500
2 500

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése
- GSM adapter felszerelése telefonközpontra
- projektor
- lapolvasó
- szoftverek
- számítástechnikai berendezések beszerzése
- szünetmentes áramforrásban akku csere

1 138
500
313
325

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- komlói irodahelyiség elválasztása
- Bogád, Rákóczi út 25. szennyvíz rákötés
- Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés
- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés
- Pécs, Szikla u. 5. fűtéskorszerűsítés
- Komló, Majális tér 3. gázbevezetés
- számítástechnikai eszközök beszerzése
- számítógép beszerzés

4 300
1 000
500
200
900
400
400
900

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- villamoshálózat korszerűsítés
- mikrobusz beszerzés
- esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés
- számítástechnikai eszközök

2 888
500
2 388

Baranya Megyei Levéltár Pécs
- 3 db számítógép konfiguráció
- internetes kapcsolat kiépítése
- alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések
- Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása
- Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés
- Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse
- 1 db fax
- 1 db fénymásoló

2 068
300
300
500
300
170
498

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

2005. féléves
teljesítés

18 786
2 500
7 697
7 997
292
300

7 033

3 840
500
313
325
338
50
300
1 354
660

1 322

5 860
1 000
500
200
900
400
400
900
1 000
560

1 388
199

11 038
500
2 388
7 599
551

854

3 061
605
300
500
300
170
498
60
400

1 651
679
300

4 069
2 791
173

325
338
347
312

183

1 000
6

551
303

40
399

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

37,4
0,0
52,9
34,9
0,0
57,7

2 500
2 500

0

2 500
2 500

0

34,4
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
115,7
23,0
0,0

1 138
500
313
325

325

1 138
500
313
325

0

23,7
19,9
0,0
0,0
20,3
0,0
0,0
0,0
100,0
1,1

4 860
1 000
500
200
900
400
400
900

0

1 000
1 000

0

7,7
0,0
0,0
0,0
100,0

10 487
500
2 388
7 599

0

10 487
500
2 388
7 599

0

53,9
112,2
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
99,8

2 833
605
300
500
300
170
498
60
400

1 075
605
31

1 100
300
300
500

0

325

560

40
399

Megnevezés

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

- nyomtató, scanner
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
- Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása
- Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása
- Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék
- 1 db notebook
- 6 db canon fényképezőgép
- GPS navigációs műszer
- 2 db számítógép
- fiókos konténerek
- 2 db fénymásoló
- ásatási mérőműszer
- 3 db légszárító berendezés
- ásatási anyagtárolásra terepen irodakonténer

16 875
10 000
6 875

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db nyomtató
- elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás
- világítástechnika korszerűsítése
- szoftver

1 075
220
180
675

Művészetek Háza Pécs
- színpadtechnika
- Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése

0

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs
- Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése
- 1 db számítógép konfiguráció
- 1 db fénymásoló
- 1 db fénymásoló Hivatal részére
- Díszterem hangosítás, szavazórendszer
- Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás
- Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése
- Illetékhivatal informatikai fejlesztés
- Illetékhivatal bútorbeszerzések
- Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás
Intézményi költségvetésekben összesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*

37 290
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
4 500
7 500

2005. féléves
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

228

233

102,2

9 177

5 966

65,0

1 098
505
1 905
388
1 950
1 576
1 493
262

640
505
381
220
681
1 576

58,3
100,0
20,0
56,7
34,9
100,0
0,0
104,2

1 686
220
180
675
611

273
403
1 287
344
189

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

0

0

0

0

20,4
0,0
105,0
0,0
0,0

1 075
220
180
675

180

1 075
220
180
675

0

38,9
288,0
0,0

1 600

0

0

0

37 948
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
4 500
7 500
658
196 318

19 947

37 290
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
4 500
7 500

0

182 230

0

180

155
1 850
250
1 600

720
720

19 946

245 604

37 948
2 000
400
500
500
3 000
1 000
500
10 056
7 334
4 500
7 500
658
360 362

150
130 073

52,6
0,0
0,0
90,8
98,0
5,0
100,0
58,6
63,9
99,9
81,3
0,0
22,8
36,1

285 972

285 972

252 511

88,3

454
490
150
1 000
293
6 424
7 325
3 660

1 600

455
490
150
1 000
293
6 424
7 325
3 660
150
46 409

Megnevezés

- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- önrész 2005. évi ütem kezelési költség
- önrész 2005. évi ütem
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai fóliázó gép beszerzés*
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*
BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre*
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
- demens részleg pótmunkái*
- demens részleg jóteljesítési garancia
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
gyermekotthon átalakítása*
- saját erő
- ESZCSM támogatás
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett
támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás 2004. évi maradványa*
- önrész 2004. évi maradványa*
- címzett támogatás 2005. évi ütem
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész
- kezelési költség
Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója
- címzett támogatás
- önrész
- kezelési költség
Tervezési keret
Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése
Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése
Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása
- szennyvíz és csapadékvíz hálózat rekonstrukciója
- akadálymentes közlekedés biztosítása
Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése
Hivatali informatikai fejlesztés
- TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés
- informatikai rendszer fenntartása
- képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj
- 1 db szerver
- 8 db számítógép szoftverrel
- vírusirtó szerver licens
- Microsoft szerverek license
- 6 db nyomtató
- WEB szolgáltatás fejlesztése

Eredeti
előirányzat

18 291
310 000
1 395

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

11 279
310 000
1 395
22 822

27 700
565
11 359
8 896

27 700
565
11 359
8 896

1 000
740

1 000
740

3 150
9 000

3 150
9 000

31 256
5 467
153 677
17 173
692

31 256
5 467
153 677
17 173
692

30 000
3 333
135
10 000
1 600
8 000

30 000
3 333
135
7 086

2005. féléves
teljesítés

549

565
962
1 000

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
10,8

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

17 812
27 700

100,0
0,0

0,0
0,0

31 256
5 467
62 415
6 015
281

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

3 150

100,0
100,0
40,6
35,0
40,6
0,0
0,0
0,0
0,0

7 086

8 647

647

7,5

8 647

17 500
5 445
26 884

5 445
26 884

12 910

0,0
48,0

5 445
26 884

3 580
5 000
2 625
1 200
3 000
1 500
10 500
600
1 500

3 580
10 639
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675
600
1 500

0,0
7,7
0,0
34,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 580
9 825
2 625
1 200
3 000
1 500
5 675
600
1 500

814
411

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

Megnevezés

- élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően)
Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése
Pénzügyi befektetések
Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:
Beruházási mindösszesen:

Eredeti
előirányzat

2005. féléves
teljesítés

1 500

1 500
8 300

1 000
1 021 235
1 266 839

1 000
1 024 792
1 385 154

1 000
376 803
506 876

185

185

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Tervezési keret
* 2004. évről áthúzódó feladat

10/2005.
(VI.21.) Kgy.
rendelet szerint
módosított
előirányzat

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

Fenntartói
támogatással
fedezett
módosított
előirányzat

Fenntartói
Fejlesztési célú
támogatással
hitellel fedezett
fedezett
2005.
módosított
féléves teljesítés
előirányzat

0,0
0,0
100,0
36,8
36,6

Fejlesztési célú
hitellel fedezett
2005. féléves
teljesítés

1 500

0
196 318

0
46 409

127 729
309 959

185

0
0

3. számú segédlet
Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2005. I. félévi tartozásállományának havonkénti részletezése
ezer forint
Hónap
Intézmény
Január
Baranya Megyei Kórház
Pécs
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
Harkány
Baranya Megyei Önkormányzat Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona
Old
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Pécs

Február Március

Április

Május

Június

184 066 285 526 316 629 260 217 316 988 316 048
24 740

38 987

419

236

4 218

742

49 462

44 735

43 781

A júniusi
tartozás
állomány a
jóváhagyott
költségvetés
%-ában

6,8%

36 638

3,9%

255

0,1%

47
3 134

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005.évi költségvetésében
a felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2005.évi 06 hó-ig teljesítésének részletezése

ezer forint
Átadó megnevezése

Átadás jogcíme

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

25 317

14 992

500

500

Ingatlan használók

Baranya Ház rekonstrukció

Képző- és Iparművészeti Lektorátus

Batthyány szobor készítésére

TB Alapok

Egészségügyi gép, -műszer beszerzés pályázat

24 160

Belügyminisztérium

„A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan
populációjának piaci re-integrációja egy
leromlott ingatlan lebontásával” pályázat
önrészének támogatására;

4 150

Gazdasági Minisztérium

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs nyílászárók cseréje

Összesen:

Összeg

2 733

2 733

2 733

28 550

46 535

2 733

1. számú segédlet
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2005.évi költségvetésében
a működési célra átvett pénzeszközök 2005.évi 06 hó-ig teljesítésének részletezése
ezer forint
Átadó megnevezése
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi
Központ
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs

Átadás jogcíme
2004. évi pm. elvonás
2004. évi pm. elvonás

BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta
BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény

2004. évi pm. elvonás
2004. évi pm. elvonás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

1 109
15
298
2 519

BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly2004. évi pm. elvonás
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és
2004. évi pm. elvonás
Szakiskolája, Mohács
BMÖ II.Béla Középiskolája, Élelmiszeripari
2004. évi pm. elvonás
Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona,
Pécsvárad
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona,
Komló
BMÖ Nagy László Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma,
Komló
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma
és Gyermmekotthona, Old
BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó
BMÖ Boróka Otthona, Helesfa
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat
BMÖ GESZ
BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona,
Görcsöny
BMÖ Időskoruak Otthona, Mecsekjánosi
Baranya Megyei Kórház, Pécs
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány
BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona,
Görcsöny
BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény

Összeg

17 173
2 291

2004. évi pm. elvonás

2 750

2004. évi pm. elvonás

251

2004. évi pm. elvonás

2 193

2004. évi pm. elvonás

684

2004. évi pm. elvonás

199

2004. évi pm. elvonás

280

2004. évi pm. elvonás

4

2004. évi pm. elvonás

297

2004. évi pm. elvonás
Költségvetési támogatás
Költségvetési támogatás
Apartman igénybevételéért egyszeri
hozzájárulás
Apartman igénybevételéért egyszeri
hozzájárulás

Magyar Államkincstár

Szakképzés fejlesztési program

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Szakképzés fejlesztési program

Belügyminisztérium

Védelmi felkészítés

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Helyi önkormányzatok gyermek- és
ifjúsági feladatainak kiegészítő
támogatása

3 920

130 000
10 000

43 332
6 000

195

585

3 920

3 920

700

700
2 000

110

110

OM Alapkezelő Bursa Hungarica Ösztöndíj

2003/2004 -es tanév elszámolása

Baranya Megyei sportszövetségek Szövetsége

A-A Téli Sportjátékok önköltségi
hozzájárulása

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Iskolaegészségügyi ellátás

125

237

Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

Időközi választások

51

63

Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

OGY válsztások előkészítő
továbbképzés

Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
EU Integrációs Alap

EU Integrációs Alap

125

1 785

Népszavazás kiadásaira
„Közművelődést pártoló önkormányzat
2004”
Védelmi igazgatási, katasztrófa
védelmi határmenti együttműködés pályázat
„Gazdaságfejlesztési együttműködési
lehetőségek feltárása Baranya
Megyében és az Eszék-Baranyai
Zsupánságban” pályázat

247
1 000
1 207

1 000

1 207

8 440

8 470

Európai Regionális Fejlesztési Alap

„Egészségügyi Klaszter Hálózat”
elnevezésű pályázat támogatásaként

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megállapodások alapján EFI működési
költségeire

13 074

13 074

12 350

Miniszterelnöki Hivatal

Esélyek Háza támogatás

8 046

8 046

8 684

175

175

Európai Régiók Bizottsága

Utazási költségtérítés

Mecseki Bányavagyon Hasznosító

Irattár kezelésével kapcsolatos
feladatokra

Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztérium

Iskolatej

Összesen:

537

6 521

62 000

941

941

790

33 709

240 521

120 835

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em.
E-mail: prompt@dravanet.hu

Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
Telefon/fax:
(72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére
PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés
a "Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
2005. I. félévi helyzetéről" tárgyú előterjesztésről
1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok
• a 2004. évi CXXXVIII.. tv. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az
államháztartás hároméves kereteiről,
• a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
• a többször módosított 199o. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
• a módosított 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési
rendjéről.
• a 2000 évi C. tv. a számvitelről,
• a 249/2000. /XII. 24./ Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
• a többször módosított 5/2004. (II. 25.) Közgyűlési rendelet a Baranya Megyei
Közgyűlés 2004. évi költségvetéséről
2. A pénzügyi helyzet alakulása, időarányos teljesítés értékelése
A beszámolóból látható, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak teljesítése mellett a
fizetőképességét megőrizte, likviditási helyzete rendezett volt. Az I. félévi gazdálkodásban
érvényesültek a költségvetési rendeletben megfogalmazott, a költségvetés végrehajtásának
legfőbb szabályai. Alapvető feladatának teljesítéséről, a szakmai célkitűzésének megvalósításáról
és a zavartalan működési feltételek biztosításáról, valamint a kötelezettségek teljesítéséről ad
számot. Mindezt úgy tudta elérni, hogy amikor szükséges volt folyószámla hitelt vett igénybe a
jóváhagyott keretösszegen belül, év elején kisebb összeggel, május- júniusban már több napon
500 millió forint felett. A fordulónapon folyószámla hitel állomány nem volt.

A költségvetés a dologi kiadások vonatkozásában nem kezelte az inflációs változásokat, a 2004.
évi kiadások egyszeri jellegű kiadások korrigált szintjén maradt. A személyi jellegű kiadások
előirányzatainál figyelembe vette a realitásokat, számolt a pályázatok önrészének biztosításával
és 100.000 e Ft általános tartalékot tartalmazott.
Az aktualitások miatt az első félévben kétszer kellett a költségvetést módosítani és sor került a
költségvetés átfogó módosítására is. A költségvetési egyensúly tartása miatt 802.524 e Ft
működési célú és 472.918 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel számolt a módosított előirányzat.
Visszafizetett az Önkormányzat a félév folyamán 130.272 e Ft hitelt, amelyből 65.560 e Ft volt a
január 1-én meglévő működési célú hitel. Fejlesztési célú hitel január 1-i állománya 560.492 e Ft
volt és ez június 30-ra 495.781 e Ft összegre módosult. A fejlesztési célú hitelállomány
feladatonkénti részletezését az előterjesztés tételesen tartalmazza.
Az I. félév során a költségvetés módosítás hatásaként 4,0 %-kal, 608 M Ft-tal növekedett a
költségvetés főösszege, a módosított előirányzat így 15.937.468 e Ft-ra alakult.
Bevételek alakulása
A módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 44,1 %-os, jogcímenként eltérő a teljesítés. A
bevételek összege a fordulónapig 7.024.215 e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
forgalmának kiszűrésével már 47,9 % a bevételi előirányzat teljesítés, de az előirányzott hitelek
bevételi teljesítése is elmaradt, amely 8 %-os mértéknek megfelelő összegűek. Az időarányos
mértéket meghaladja szinte valamennyi bevételi előirányzat (illetékbevétel, felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel, felhalmozási és tőke jellegű bevétel, címzett támogatás kivételével),
miközben az előző évi pénzmaradvány 51,0 %-át használták fel.
Az időarányosnál lényegesen kisebb mértékben, 22,9 %-kal realizálódott a felhalmozási és tőke
jellegű bevételek összege.
Az illetékbevétel 47,3 %-ra realizálódott, abszolút összegben mindössze 53.704 e Ft-tal maradt el
az előirányzat időarányos résztől. Az időarányossal arányosan realizálódott az intézmények
alaptevékenységének és egyéb különféle bevételének együttes bevétele, nagyságrendjének
megfelelően azonban nem meghatározó
Címzett támogatás előző évi maradványából 283.767 e Ft-ot vett igénybe az Önkormányzat, a
tárgyévi előirányzott 493.677 e Ft összegéből 87 %-ot még nem vette igénybe.
Kiadások alakulása
A módosított kiadási előirányzat 45,9 %-ban került felhasználásra az I. félévben, ami abszolút
értékben 7.315.075 e Ft felhasználást jelent. Ez a kiadási összeg az összes első félévi bevétel
104,1 %-a és mindössze 7,7 %-kal haladja meg az előző év első félévi kiadási összeget.
Az intézményeknél valamivel kedvezőtlenebb a helyzet, mivel a kiadási előirányzatuk időarányos
részénél 0,4 %-kal használtak fel kevesebbet, de a tényleges kiadásuk a bevételüknek így is csak
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a 98,9 %-át teszik ki. A Hivatal kiadásai viszont lényegesen alatta maradtak az időarányos
lehetőségnek, az éves előirányzat 33,7 %-át használták fel az első félévben.
A személyi kiadások az Önkormányzat egészében szinte időarányosan kerültek felhasználásra,
csekély mértékben elmaradtak az időarányos előirányzattól.
A dologi kiadások teljesítésével az intézményeknél 8,0 %-kal lépték túl az időarányos mértéket, a
Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 38 %.
A felújítási kiadások vonatkozásában a teljesítés mindössze 32,1 % és a költségvetés szerinti
beruházási lehetőség 36,6 %-át teljesítették. A beruházások jelentős része a második félévre
marad.
3. A költségvetési gazdálkodás szabályszerűsége
Az éves könyvvizsgálat részeként az ellenőrzési és információs rendszer vizsgálatainak keretében
megállapítottuk, hogy a hivatali pénzügyi, számviteli munka, az érvényben lévő szabályzatok
aktualizálása, az intézmények felügyeleti irányítása és az ellenőrzés a jogszabályok ismeretében
annak alkalmazásával történik. Az első félév során tesztelt tranzakciók, ellenőrzött bank és
pénztárbizonylatok említésre méltó hiányosságokat nem mutattak.
Az előirányzat változások a Hivatalnál vezetett nyilvántartások alapján áttekinthetőek.
A lejárt határidejű szállítói tartozások figyelemmel kisérése megoldott, a 3. sz. segédlet erről
részletesen tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. A tartozásállomány kezelésével a Képviselőtestület a
félév során több ízben foglalkozott, a jelenleg szükséges intézkedéseket megtette.
Az intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi az esetleges problémák időbeni
észlelését és kezelését. A féléves gazdálkodásról készült beszámoló alapján a Baranya Megyei
Önkormányzat 2004. évi költségvetése fegyelmezett gazdálkodás mellett teljesíthetőnek tűnik.
Az I. félévi beszámoló összeállítása ütemezetten, a jogszabályi előírások alapján történt.
4. Összegzés
Az elkészített és bemutatott előterjesztés alkalmas a pénzügyi és gazdasági folyamatok
figyelemmel kísérésére, a képviselőtestület valós tájékoztatására, annak elfogadását javaslom.
A könyvvizsgálat egyetért a határozati javaslatokkal.
Pécs, 2005. szeptember 2.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK igazolvány szám: 001556
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága
Szám: 1745-7/2005.

Vélemény
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére
a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2005. I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatóról

A Pénzügyi Bizottság a 2005. szeptember 6-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a
közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2005. szeptember 6.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke
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II.
Előzmények:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 83/2005.(VI.16.) Kgy határozatával
elfogadta „A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) társasággá való
átalakulásának előkészítése ” c. előterjesztést. A közgyűléstől felhatalmazást kaptam
arra, hogy – a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház által elnyert 963 millió forint
támogatással összefüggésben – tájékoztassam a HEFOP Irányító Hatóságot a
kórház tervezett közhasznú társasággá történő átalakításáról, és kérjem
hozzájárulásukat a projekt változatlan feltételekkel történő megvalósításához.
A közgyűlési döntést követően az Irányító Hatóság tájékoztatása haladéktalanul
megtörtént, amire a szerv főigazgatója 2005. augusztus 5-én kelt levelében az alábbi
válasz adta: „Mivel az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról lehetőséget
nyújt a fenntartó Megyei Önkormányzat számára a közfeladatok ellátására
vonatkozóan a szolgáltatást nyújtó intézmény jogalanyiságának megválasztására és
megváltoztatására, az Irányító Hatóság, mint a HEFOP 4.2.3-P.-200408-0001/4.0
azonosítószámú projekt támogatója nem szándékozik a Baranya Megyei
gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítását akadályozni.
Mindamellett a projekt végrehajtásának és eredményeinek fenntartásának biztosítása
érdekében az alábbi feltételek megvalósulása mellett tartható fenn a támogatás:
A közhasznú társasággá történő átalakítás során a támogatásból megvalósuló
beruházással felújított épület és beszerzendő eszközök tulajdonjogának
megnyugtató rendezéséről kell gondoskodni. A támogatási szerződés VI.
(Beszerzés) cikkelye alatt rögzített feltételek megvalósulását, valamint a XI.
Biztosítékok cikkelyben rögzített biztosíték nyújtása alóli mentesség érdekében –
legalább a támogatási szerződés I./5 pontja alatti projekt fenntartási időszak idejére a beruházással létrehozott, vagy felújított épületnek az önkormányzati törzsvagyon
részét kell képezniük, valamint az intézmény vagyonába kerülő javak (beszerzett
eszközök) vagyoni joga felett a Baranya Megyei Önkormányzatnak kell rendelkeznie.
…A pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében a közhasznú társaság
megalakításakor az alapító okiratban a megszűnő szervezet és az újonnan
létrehozandó szervezet közötti funkcionális jogutódlást kell biztosítani.”. Az idézett
válaszlevél szerint a HEFOP Irányító Hatóság a fenti feltételek teljesülése esetén
hozzájárul a projekt további megvalósításához. A főigazgató felhívta a figyelmet arra
is, hogy a közhasznú társaság cégbíróság általi bejegyzését követően a Baranya
Megyei Gyógyfürdőkórház főigazgatójának a támogatási szerződés módosítását
kezdeményeznie kell.
A határozat 2. pontjában foglalt felkérésre Kerécz Tamás főigazgatóval együtt
lefolytattuk a szükséges szakmai egyeztetéseket az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézetének vezető főorvosával, valamint a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatóhelyettesével a kórház tervezett
közhasznú társasággá alakításáról. Mindkét szervezet vezetője írásban is
tájékoztatott arról, hogy a tervezett átalakítással kapcsolatban szakmai kifogásuk
nincs, a tájékoztatást tudomásul veszik.
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A határozat 3. pontjában meghatározott utasításnak megfelelően a kórház
főigazgatója intézkedett az intézmény közhasznú társasággá történő átalakítását
segítő tanácsadó és könyvvizsgáló kiválasztásának előkészítéséről, illetve a
közbeszerzési eljárások lefolytatásáról. A Gyógyfürdőkórház főigazgatójának
javaslata alapján a Költségvetési és Gazdasági Bizottság a tanácsadó cég
kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást lezáró döntést 121/2005.(VII. 06.) KtGB
határozatával, a könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos eljárást lezáró döntést a
124/2005.(VII. 14.) KtGB határozatával hozta meg.
Előterjesztőként, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá
történő átalakításához szükséges (valamennyi) döntési javaslatot – a határozati
javaslat 4. pontjában nevesített dokumentumok alapján – a testület 2005.
szeptember 16.-i ülésén kívántam előterjeszteni.
A tervezett átalakítással kapcsolatban már elkészült dokumentumok (szakvélemény,
üzleti terv, hatáselemzés), valamint az előkészítésbe bevont szakértőkkel történt
személyes konzultáció alapján egyértelművé vált, hogy az egészségügyi ellátás
folyamatosságának és megfelelő színvonalának biztosítása, valamint a már
megkezdett beruházások folytatása mintegy 220-250 millió forint pénztőke
befektetést tesz szükségessé. Ismert a Tisztelt Közgyűlés előtt, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat intézményei zavartalan működtetését hitel igénybevétel
mellett biztosítja, és a hitel – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
88. §-ában meghatározott hitelfelvételi korlátra tekintettel, illetve a gazdálkodás
stabilitásának veszélyeztetése nélkül – nem növelhető tovább.
A probléma kezelésére olyan megoldást kell találni, amely az ellátás
feltételrendszerét stabilizálja, nem „rendszeridegen”, és hosszú távú megoldásként
szolgál. Ennek lehetséges formája, hogy a közhasznú társaság alapításába un.
„szakmai befektetőt” vonunk be. Ezzel biztosítható, hogy az új szervezet
gazdaságilag megalapozottan végezze a szakmai feladatellátást, alkalmas legyen a
piackonform gazdálkodásra, biztosítsa a likviditási egyensúlyt, és a fenntartható
fejlődést.
A lehetséges szakmai befektető(k) kiválasztása nagy körültekintést igénylő,
időigényes folyamat, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, hogy a
közhasznú társaság alapítására vonatkozó konkrét javaslataimat későbbi időpontban
terjeszthessem a testület elé.
A határozat 5. pontjában a testület felkért, hogy az átalakítási folyamat segítésével,
az előkészítés felügyeletével a közgyűlés tagjai közül bízzak meg egy képviselőt. A
feladat ellátásával Varga Péter képviselő urat bíztam meg.
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III.

Határozati javaslat:
1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatokat a jövőben
közhasznú társaság lássa el.
Határidő: 2005. szeptember 15.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat olyan külső szakmai befektetőkkel,
akik a közhasznú társaság alapításához szükséges pénztőkét biztosítani tudják.
Határidő: 2005. november 10.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Varga Péter, képviselő
3.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány, mint
költségvetési szerv megszüntetésére, a közhasznú társaság alapítására vonatkozó
dokumentumokat, a feladatellátásra vonatkozó megállapodást terjessze a közgyűlés
elé.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. november havi közgyűlés

Pécs, 2005. augusztus 19.

Dr. Kékes Ferenc
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Melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény neve:

Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos” Rehabilitációs
és Gyógyfürdőkórház

Az intézmény rövidített neve:

„Zsigmondy Vilmos” Gyógyfürdőkórház

Az intézmény székhelye:

Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Kihelyezett rendelések:
Termál Hotel, Harkány Járó u. 1. (4 óra/hét)
Gyógyfürdő Rt. Harkány, Kossuth u. 5.(10óra/hét)

Működési területe:

Baranya megye
kónikus ellátás esetében Somogy és Tolna megye

Az intézményt alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1955.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

A fenntartó székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Felügyeleti szerve:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

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

Szakágazat:

851100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)
551425
552411
851132
851275
851121
80311-9
80321-8
80331-7
80402-8
930932

egyéb szálláshely szolgáltatás
munkahelyi vendéglátás
rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
aktív fekvőbeteg ellátás
egyetemi oktatás
főiskolai oktatás
egyetemi, főiskolai továbbképzés
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -
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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. szeptember 15.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék:

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát
a …./2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE
Módosított határozati javaslat (2)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15.-i ülésére
Tárgy: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való
átalakítása
1.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatokat a jövőben
közhasznú társaság lássa el.
Határidő: 2005. szeptember 15.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés
elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat olyan külső szakmai befektetőkkel, akik a közhasznú
társaság alapításához szükséges pénztőkét biztosítani tudják.
Határidő: 2005. november 10.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Varga Péter, képviselő

3.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés
elnökét, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány, mint költségvetési szerv
megszüntetésére, a közhasznú társaság alapítására vonatkozó dokumentumokat, a
feladatellátásra vonatkozó megállapodást terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2005. november havi közgyűlés
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórháztól 40 aktív
ágyat (kapacitást) és a hozzárendelt teljesítményvolument átcsoportosít a Baranya
Megyei Gyógyfürdőkórházhoz a következő ütemezéssel:
a) a 40 aktív ágyból és a hozzárendelt teljesítményvolumenből 16 (kihasználatlan)
gyermeksebészeti ágy (és teljesítményvolumen) átadása 2005. november 1-ig.
Határidő: 2005. november 1.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
b) a további 24 aktív ágy (kapacitás) és a hozzá tartozó teljesítményvolumen
átcsoportosítására Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításával összefüggésben,
legkésőbb 2006. december 31-ig kerül sor.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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5.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Baranya Megyei
Kórház az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által, a teljesítményvolumen (többlet)
elszámolásra kiírt pályázaton részt vegyen.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Horváth Zoltán főigazgató

6.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
nevét – a kórház fennállása 50. évfordulójára tekintettel – megváltoztatja, és
módosított alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. A kórház neve 2005. október
14.-től: Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház,
rövidített neve: „Zsigmondy Vilmos” Gyógyfürdőkórház.
Határidő: a névváltoztatással összefüggő intézkedések megtételére
2005. október 31.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző,
Kerécz Tamás főigazgató

Pécs, 2005. szeptember 14.

Dr. Kékes Ferenc
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE

Szám: 1593-9/2005.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. szeptember 15.-i ülésére
Tárgy: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való
átalakítása

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) 2004. júniusában a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága
által az ESZCSM szakmai támogatásával – az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda
közreműködésével – meghirdetett az „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott
régiókban” című felhívásra pályázatot nyújtott be, amelynek címe: Komplex rehabilitációs
központ kialakítása a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban, infrastrukturális fejlesztés
megvalósításával. A támogatott projekt teljes költsége 1 029 981 499 forint, az elnyert
támogatás 963 032 702 forint (93,5 %), a saját hozzájárulás 66 948 797 forint (6,5%).
A HEFOP támogatással megvalósuló fejlesztés eredményeként, 2007. februárjától az
intézmény – régiós hatáskörrel – 205 rehabilitációs ágykapacitással, megfelelő
műszerezettséggel, jól képzett humánerőforrással járul hozzá a rehabilitációban résztvevő
betegek életkörülményeinek javulásához, esélyegyenlőségük segítéséhez. A Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház a pályázat eredményessége érdekében vállalta, hogy 2007. január 1.-től a
80 aktív (reuma) ágyát krónikus ággyá alakítja át annak figyelembe vételével, hogy a Városi
Kórház (Mohács), valamint az I. sz. Belgyógyászati Klinika (Pécs) a reumás betegek
kezelésében segítséget nyújt. Ez utóbbi döntés eredményeképpen a Gyógyfürdőkórházban
megszűnik az aktív reuma fekvőbeteg ellátás és a reumás betegek ellátására kizárólag a
járóbeteg–szakellátás nyújt lehetőséget.
2005. augusztus 4-én kelt levelében Kerécz Tamás a Gyógyfürdőkórház főigazgatója arról
tájékoztatott, hogy a gyógykezelést igénybe vevő betegek átlagos várakozási ideje 2,5szeresére nőtt, és jelenleg is 1418 beteg vár felvételre – több mint 1 éve. Erre hivatkozva
kezdeményezték – a Baranya Megyei Kórház szüneteltetett, illetve kihasználatlan aktív
ágyainak terhére – 50 aktív ágy (kapacitás) átcsoportosítását.
A Tisztelt Képviselőtestület jelen közgyűlésen tárgyalja a „Tájékoztató a Baranya Megyei
Kórház tervezett átalakításáról” c. előterjesztést. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a
kórház működtetésének átalakítására vonatkozó szakmai elképzeléseket, amelyek
megvalósulása esetén feltehetően a jelenlegi struktúra és kapacitás is változna.

Kérésemre a Baranya Megyei Kórház, valamint a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház
főigazgatója kidolgozta a két kórház közötti kapacitás átadás pénzügyi hatásait, amelyek az
elszámolható teljesítmény és bevétel, valamint az ágyszám átcsoportosításhoz kapcsolódó
humánerőforrás-változásból (létszámleépítésből) adódnak.
A lefolytatott egyeztetések alapján két lépcsőben javasolom a probléma kezelését: 2005.
október 1.-vel a Baranya Megyei Kórház 16 kihasználatlan gyermeksebészeti aktív ágyat
(kapacitást) a hozzárendelt volumennel együtt átad a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórháznak,
további 24 aktív ágy és a kapcsolódó volumen átadásáról pedig a Baranya Megyei Kórház
tervezett átalakításával egyidőben dönt a Tisztelt Közgyűlés.
A Baranya Megyei Kórház és a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közötti kapacitás
átcsoportosításra (kapacitáslekötés-módosításra) vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok:
Az 50/2002. (III.26.) Kormányrendelet 2. § bc) pontja, mely szerint: „a több egészségügyi
szolgáltatóval rendelkező fenntartó/tulajdonos által a szolgáltatók közötti kapacitás
átcsoportosításra” van lehetőség.
A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 27. § 3) bekezdése, mely szerint: „Az egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő
egészségügyi
szolgáltatók
közötti
teljesítményvolumen
átcsoportosítását.
A
teljesítményvolumen átcsoportosítása, átadása, átvétele nem érinti az egészségügyi
közszolgáltatásáért felelős szerv ellátási kötelezettségét.”
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány)
közhasznú társasággá történő átalakításáról szóló előterjesztést a kiegészítő előterjesztéssel
együtt vitassa meg.

Módosított határozati javaslat
1.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei
Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatokat a jövőben
közhasznú társaság lássa el.
Határidő: 2005. szeptember 15.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés
elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat olyan külső szakmai befektetőkkel, akik a
közhasznú társaság alapításához szükséges pénztőkét biztosítani tudják.
Határidő: 2005. november 10.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Varga Péter, képviselő

3.)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés
elnökét, hogy a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány, mint költségvetési szerv
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megszüntetésére, a közhasznú társaság alapítására vonatkozó dokumentumokat, a
feladatellátásra vonatkozó megállapodást terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2005. november havi közgyűlés
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórháztól 16
kihasználatlan gyermeksebészeti aktív ágyat (kapacitást) átcsoportosít a Baranya
Megyei Gyógyfürdőkórházhoz, és kezdeményezi a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztárnál a hozzárendelt teljesítményvolumen átcsoportosítását.
Határidő: 2005. november 1.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház és a
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közötti további 24 kihasználatlan aktív ágy
(kapacitás) és a hozzá tartozó teljesítményvolumen átcsoportosításáról a Baranya
Megyei Kórház tervezett átalakításával egyidejűleg dönt.
Határidő: 2005. november havi közgyűlés
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. szeptember 5.
Dr. Kékes Ferenc
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ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBEDR 15-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 1971/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításáról.

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Horváth Zoltán, főigazgató BM Kórház
Dr. Moizs Mariann, főigazgató helyettes BM Kórház
Dr. Horváth Zsófia, vezető főtanácsos Humánszolg. Iroda
Andrási Imréné, csoportvezető Közgazdasági Iroda
MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 18.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. augusztus 21.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2
II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 53/2003. (IV. 17.) Kgy határozatával
elfogadott 2003-2006 évi középtávú munkaprogramjában kiemelt stratégiai irányként
határozta meg az intézményi struktúra racionalizálását, az átalakítást – a
költségtakarékosságra törekvés kívánalma mellett –, az akkreditációs előírásokkal
összhangban álló színvonalemelést. Alapvető feladatként jelölte meg többek között a
pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítását, valamint a feladatellátás színvonalának
javítása érdekében külső források bevonását a rendszerbe. Az egészségügyi ágazat
legfontosabb feladataként határozta meg a párhuzamos ellátások megszüntetését és a
hiányzó ellátások létrehozását, az optimális struktúra kialakítását, továbbá az
egészségügyi és szociális ágazat határterületei kapcsolódási pontjainak vizsgálatát.
A fenntartható fejlődés és finanszírozhatóság, mint alapelvek érvényesülése érdekében
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindig kiemelten kezelte legnagyobb
intézményét a Baranya Megyei Kórházat, amelynek 2005. évi OEP finanszírozása 5
milliárd forint, dolgozói átlaglétszáma 1100 fő, és ahol 1995. óta folyamatos telephelyi
rekonstrukció – jelenleg is 606 millió forint összértékű, címzett támogatással
megvalósuló beruházás – folyik.
A Kórház likviditási helyzetével a Közgyűlés 2004. áprilisában foglalkozott. A lejárt
határidejű határozatokról szóló előterjesztés mellékletében a közgyűlés tájékoztatást
kapott a kórház főigazgatója által a tartozásállomány csökkentése céljából tervezett
intézkedésekről, és 45/2005. (IV. 28) Kgy határozatának 9. pontjában jóváhagyta a
tervezett struktúra-módosításokat. Az intézkedési tervben leírt bevételnövelő és
költségcsökkentő szakmai intézkedések ellenére a pénzügyi helyzet hosszabb távon
nem mutat olyan javulást, amely szükségtelenné tenné a további fenntartói intézkedést.
A kórház augusztusban aktualizált likviditási terve – amely tartalmazza a 2005.
szeptember 1-étől kötelezően végrehajtandó közalkalmazotti illetményemelést, valamint
a fenntartó felé még fennálló 86.667 ezer forint kötelezettséget – azt mutatja, hogy a 30
napon túli tartozásállomány szeptembertől kezdve folyamatosan meghaladja a 100
millió forintot. Ezért támogatandó minden olyan javaslat, amely esélyt ad a likviditási
problémák végleges megoldására, és emellett lehetővé teszi az ellátási színvonal
javítását is. Kérésemre a Kórház vezetése összeállított egy lehetséges megoldási
javaslatot a működtetés átalakítására, kiegészítve azt az ellátáshoz szükséges
feltételrendszer (épületek) racionalizálását és külső forrás bevonásával történő javítását
célzó javaslatokkal.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Kórház
működtetést érintő komplex szakmai anyagról alakítsa ki álláspontját.
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III.

Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház tervezett
átalakításáról szóló tájékoztatót elfogadja és felkéri Horváth Zoltánt, a Baranya
Megyei Kórház főigazgatóját, hogy gondoskodjék:
a.) a Pécs 24021 hrsz-u, Ángyán J. u. 2. szám alatti ingatlan és ingóságok
Adásvételi szerződés-tervezete, és a Geriátriai Centrumra vonatkozó feladatellátási szerződés-tervezet,
b.) a Dischka Gy. u. 5. számú ingatlan rekonstrukciójának részletes szakmai
tartalma, forrásigénye és a megvalósítás üteme – figyelemmel az Országos
Vérellátó Szolgálat kiköltözésének várható időpontjára,
c.) a Kórház geriátriai ellátáson kívüli – az Alapító okiratban és Működési
engedélyben nevesített – valamennyi tevékenységre vonatkozó, feladat-ellátási
szerződés-tervezet,
d.) a c.) pontban meghatározott feladatátadás kapcsán használatba adott
valamennyi ingatlan, gép, berendezés, felszerelés és jármű bérletére (használatára)
vonatkozó szerződés-tervezet,
e.) a közüzemi díjak átvállalására, valamint a működtetéssel összefüggő
szolgáltatások (élelmezés, takarítás, karbantartás, porta, stb.) ellátására vonatkozó
megállapodás tervezet,
f.) a feladatellátás(ok) átadásához, mint szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szabályozásának megfelelő ajánlati
felhívás és dokumentáció,
g.) a humánpolitikai intézkedési terv és annak várható költségkihatása, munkaköri
csoportonként munkaszerződés-tervezetek,
h.) a mellékletben nevesített rekonstrukciók, felújítások költségigényének
kimunkálása, azok pénzügyi forrása,
i.) az új működtetési forma hatása a likviditási helyzetre kimunkálásának
elkészítéséről.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
Határidő: 2005. november 15.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Kékes Ferencet,
a közgyűlés elnökét arra, hogy a feladatellátási forma átalakításához szükséges
előzetes egyeztetéseket folytassa le.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. november 15.
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét hogy az 1. pontban nevesített dokumentumok alapján a kórházi
feladatellátás átalakítására vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. december havi közgyűlés

Pécs. 2005. augusztus 18.

Dr. Kékes Ferenc

Melléklet
a Baranya Megyei Kórház működéséről

TERVEZÉS – JÖVŐNK MEGALAPOZÁSA:
A magyar egészségügyi ellátó rendszer 15 éve lényegében változatlan, globális megoldásért
kiáltó állapota többek között arra is rávilágít, hogy az alkalmazott tervezés nem alkalmas
problémáink kezelésére.
Mind az egymást váltó kormányok, mind a költségvetési intézmények, de a vállalati szektor is
a legtöbb esetben rosszul allokálja erőforrásait, már a stratégiai tervezés során. Túl sok
energiát fordítanak az információ elemzésre, így kevés marad a stratégia kidolgozására és
bevezetésére. Következésképpen nem születnek igazán hatékony stratégiák és végrehajtásuk
sem lehet megfelelő. Becslések szerint az utóbbi húsz évben kidolgozott stratégiai tervek 95
%-át nem teljesítették tökéletesen.
A stratégiák ritmusa rendszerint egy alvó és egy fejlesztési szakaszból tevődik össze. A
kórházak nagy része érdemben nem foglalkozik stratégiai kérdésekkel. Időszakos
átvilágításaik eredményeként valamely régi stratégiájukat módosítják, többnyire az „alvó”
szakaszban időznek.
Ezt felismerve, a kórház küldetése, jövője irányvonalainak megtervezését meghatározó,
halaszthatatlan feladatunknak tekintjük.
A szervezet stratégiai sikertényezői általában azon tevékenységei, melyek hosszú távon
átlagon felüli anyagi és nem anyagi nyereséget jelentenek tagjai, tulajdonosa(i) és
partnerei számára.
HELYZETELEMZÉS:
1./ a./ A teljesítmény-finanszírozás mérföldkövei, hatásuk a likviditásra:
Az egészségügyi intézmények teljesítmény alapon történő finanszírozása – kisebb-nagyobb
változtatásokkal – több, mint 10 éve működik.
Likviditási nehézségeink 1995-ben kezdődtek, amikor bevezették az ún. országos árakat.
Ezek nem fix összeget jelentettek, hanem „lebegtették” minden hónapban a teljesítmények
függvényében – annak érdekében, hogy a meghatározott havi finanszírozási összeget a
finanszírozó országos szinten ne lépje túl.
Ezt az elszámolási módot követte pár év múlva a fix teljesítmény díjak alkalmazása úgy,
hogy év közben a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keretből bizonyos százalékot
visszatartottak a teljesítmények változása miatt. Amennyiben ezen összegek nem kerültek
felhasználásra (a teljesítmény-növekedés nem érte el a tervezettet), a maradványt
teljesítmény-arányosan, év végén az intézmények között szétosztották.
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A következő lépés az ún. nettó finanszírozás volt, lényege, hogy a bérjáruléknak megfelelő
finanszírozást az intézmény nem kapta meg. A finanszírozásban érdemi változást nem
okozott, azonban likviditási problémákat igen.
A kórház a tárgyévet megelőző év decemberében egy havi finanszírozásnak megfelelő
gazdálkodási előleghez jutott, amit a tárgyév folyamán 12 havi részletben vissza kellett
fizetnie. A tárgyhavi finanszírozást nem a hónap első, hanem 20. napja után utalták. Az év
második felében a tárgyhavi nettó bér kifizetésére a tárgyhónapot megelőző havi
finanszírozásból tartalékot kellett képezni, ami év közben jelentős likviditási zavart váltott ki.
2002 szeptemberében központi forrásból került sor az időszak legjelentősebb bérfejlesztésére.
Fedezetét minden hónapban fix összegben folyósították az intézmények számára.
A teljesítmény-finanszírozási rendszer fennállása óta a legnagyobb változáson 2004. január
1. után ment át:
- A jelentett teljesítmények növekedésének korlátozására bevezették az ún.
volumenkorlátot. Ez az adott intézmény 2003 január-szeptember havi teljesítményének 98
%-a volt, 100 %-os díjon térítve – túllépése esetén a finanszírozás degresszív. A
volumenkorlát 5 %-os meghaladásakor – addig a térítés 60 %-a jár – jelentős bevételkiesés a
következménye.
- Szintén a finanszírozott teljesítmények csökkentése érdekében, a teljesítmények
elszámolásában ún. visszanormálást hajtottak végre: ugyanazon feladat elvégzésekor
kevesebb teljesítményegység számolható el, ennek hatására a bevétel csökken.
- A következő elem a 2002. évi központi bérintézkedés fedezetére fix összegben
biztosított támogatás beépítése a normatív finanszírozásba. A teljesítmény függvényévé vált,
hogy az intézmény „megtermeli”-e vagy sem.
- Végül, de nem utolsósorban komoly változást okozott az uniós jogharmonizáció: az
Áfa mértékének módosítása, az energiaadó és a környezetterhelési díj bevezetése.
Kedvezőtlen hatásuk ellentételezését volt hivatott szolgálni az alapdíjemelés. Nagysága az
utolsó pillanatig vitatott volt és csak a finanszírozással (a januári teljesítmények
finanszírozása áprilisban történik) egy időben tették közzé.
A fent taglalt első három változás közül egyik sem az egészségügyi intézmények
finanszírozásának javítását célozta.
A negyedik elemből adódó költségnövekedés (az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes
tevékenység, Áfa nem igényelhető vissza) kompenzálása is csak részleges, mivel az alapdíjak
emelése messze elmaradt az indokolttól.
b./ Alkalmazkodási kényszer, a struktúraváltás hajtóereje:
Intézményünk a szinte folyamatosan, tervezhetetlenül változó külső működési környezethez
az elmúlt időszakban mindvégig alkalmazkodni próbált. Önerőből és a fenntartó
támogatásával a Dél-Dunántúli Régió egészségügyének talán legjelentősebb struktúramódosításait, profilváltásait hajtotta végre. A likviditási helyzet javítása érdekében 300 ágy
került leépítésre és két nagy telephely bezárásra.
Ezzel párhuzamosan, 9 éve, tudatosan tervezve végezzük a kórház komplex
rekonstrukcióját.
Címzett támogatásból a Központi Telephely két épületét újítottuk fel úgy, hogy az egyik
funkciója alapjaiban megváltozott: a „C” épületben a járóbeteg ellátás mellett műtő- és
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központi intenzív blokkot alakítottunk ki. Ezen kívül egy új, összekötő épülettömb is felépült,
szintén centralizált tevékenységekkel.
A meghozott intézkedéseket és a strukturális átalakításokat sikeresnek tartjuk, hiszen a 2003.
évre likviditásunk javult, adósságállományunk gyakorlatilag megszűnt. A 2004. év végére 120
millió forintos pozitívumot, gazdasági helyzetünk stabilizálódását prognosztizáltuk – nem
láthattuk előre a 2004. év finanszírozási megszorításait.
2./ A 2004. évi finanszírozás-változás hatása, rövid távú prognózis:
A volumenkorlát hatása – a három hónappal csúsztatott finanszírozás miatt – 2004 április
hónaptól volt csak érezhető. Tapasztalatok híján a havi, szezonálisan ingadozó volumenkorlát
meghatározása nehéz feladatot jelentett. Nem lehetett teljes egészében az előző évi
teljesítményekből kiindulni, miután a teljesítmények is átnormálásra kerültek – a
jogszabályban megfogalmazottak technikai kivitelezése a tervezés időpontjában még nem volt
ismert. Ennek ellenére a havi várható teljesítmények becslése megfelelően történt. Jelentős
volumenkorlát-túllépés és degresszív finanszírozás csak augusztus-szeptember hónapban
következett be, a rendelkezésre álló alacsony volumen miatt. Tekintettel erre, az addig jól
prosperáló intézmény teljesítményét vissza kellett fognunk.
2004 októberétől 2005 szeptemberéig már a következő, 2005. évi volumenkorlát érvényes. A
teljesítmény növelhető lett volna, 2005 márciusától sikerült olyan mértékben, hogy a havi
volumenkorlátot ki tudjuk használni. (A fel nem használt volumen adott finanszírozási évben,
a későbbi hónapokban kimeríthető, amennyiben a lekötött kapacitás illetve a betegforgalom
lehetővé teszi.) A fentiek 2005 első öt hónapjában a likviditási problémákat súlyosbították.
A jelentős (kisebb korrekciók állandóan vannak a rendszerben) teljesítmény-átnormálás
érzékenyen érintette valamennyi szakterületünket. A legnagyobb veszteség éppen a
legsúlyosabb, egyben legköltségesebb betegeket ellátó szubintenzív területeken következett
be. A korábbival megegyező betegforgalom, nehezebb betegösszetétel mellett a bevétel
csökkent, költségeinket pedig nem tudjuk tovább mérsékelni.
A 2003. évben például aktív fekvőbeteg ellátásunk bevétele (fix bértámogatással együtt)
2.658.069,2 eFt, 2004-ben 2.481.410,6 eFt volt. 2004-ben 254 beteggel láttunk el
kevesebbet, mint 2003-ban – a volumenkorlát miatt nem is láthattunk volna el többet, így is
degressziós finanszírozásba estünk.
A finanszírozási változások összetettsége miatt hatásukat is csak együtt lehet értékelni. Az
elszámolt teljesítmény csökkentése mellett az alapdíjat kompenzatórikusan 2005. február 1-től
emelték. Növekedése elmaradt a szükségestől, miután mértékét nem a valós költségek, hanem
a maradványelv (mekkora összeg marad fenn a társadalombiztosítási alapokból) határozza
meg. Az ellátás továbbra sem értékén finanszírozott. Az alapdíj kalkulációjánál az infláció
hatása már több éve meg sem jelenik. A díjemelés (főleg, ha a teljesítmény csökken) a
kötelező bérfejlesztést sem fedezi.
E tényezők eredőjeként havi bevételkiesésünk 27 millió forint, a havi átlagbevétel 7 %-a.
Összefoglalva, nemcsak intézményünk, hanem a teljes egészségügyi rendszer
alulfinanszírozottsága fokozódik. A halasztott finanszírozás miatt a 2004. évben csak részben
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érzékelt negatív hatások a 2005. év teljes egészére rá fogják nyomni bélyegüket. A
kilátástalanság, a koncepciónélküliség valószínűsíthetően 2006-ban is folytatódni fog.
A Magyar Kórházszövetség adatai szerint a 170 fekvőbeteg intézmény legalább fele
ugyanezen nehézségekkel küzd. 2004. I. félévében a kórházak bevételcsökkenése 7-7,5 %, a
költségnövekedés 7-11 % volt.
Helyzetünk modellálja nemcsak az azonos, hanem az alacsonyabb és magasabb
progresszivitási szintű intézmények lassan tarthatatlan állapotát. A magyar egészségügyi
ellátó rendszer működőképessége soha nem volt ennyire veszélyeztetett. A finanszírozásba
való beavatkozások nem szabályozást, inkább szabályozhatatlanságot jelentenek.
Kijelenthető: Azok a kórházak fognak életben maradni, akik a volumenkorlátot 98+5 %al teljesítik és szinten tudják tartani adósságállományukat.
3./ A kórház tárgyi és személyi feltételrendszere:
a./ Vagyontárgyak:
Az egészségügyi költségvetési szervek amortizációt nem számolhatnak el költségként
pénzügyi nyilvántartásaikban, de nyilvántartják az értékcsökkenés mértékét.
Tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és gépek-berendezések mérlegértéke a
következők szerint alakult:

Ingatlanok

2002. év

2003. év

2004. év

2.252.644

2.233.930

2.402.414 *

* Ebből a Gyermekegészségügyi Központ integrációja: 251.945 eFt.

Gépek, berendezések

2002. év

2003. év

2004. év

233.348

181.463

197.717 *

* Gyermekegészségügyi Központ: 34.771 eFt.
Az elmúlt három év tendenciái világosan látszanak: a kórház nem tudta tartani a technológiai
színvonalat, a címzett támogatás és annak ellenére, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat
több száz millió forinttal segítette (lízing) a gép-műszer beszerzéseket.
A 2005. évi gép-műszer értékcsökkenés 107.134.813 Ft.
A szakmai színvonal tartásához (nem fejlesztéséhez!), a folyamatos, biztonságos
betegellátáshoz szükséges gépek és berendezések beruházási összege évente minimum 120
millió forint.
b./ Humán erőforrás, a munka minőségének másik meghatározója:
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Dolgozói átlaglétszám
Üres állások:
Orvos
Higiénikus
Asszisztens, ápoló
Kisegítő

1.100 fő
66 fő
22 fő
1 fő
39 fő
4 fő

Éves átlagban egy higiénikus állás 12 hónapig, 2 asszisztensi, 37 ápolói, 4 fizikai állás 1-2
hónapig volt üres.
Betöltetlen orvosi állások megoszlása:
2 fő
2 fő
4 fő
2 fő
2 fő
3 fő
4 fő
1 fő
2 fő

12 hónapig
„
„
„
„
„
„
6 hónapig
2004. dec. 1-től

Kardiológiai Rehabilitáció
Onkológia
Krónikus Tüdőgyógyászat
Tüdőgyógyászat „A”
Geriátria
Mozgásszervi Rehabilitáció
Aneszteziológia
Tüdőgyógyászat „C”
Gyermekegészségügyi Központ

4./ Beruházások helyzete, igénye:
A Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója az 1996. évben kezdődött meg, felújításra került a
Központi Telephely épület- és műszerállományának 60 %-a. A valós vagyoni helyzetet
elemezve hangsúlyozzuk, ha a lassan 2 milliárd forintot meghaladó értékű címzett és
céltámogatások nem valósultak volna meg, a kórház vagyoni értéke nullára íródott volna –
mind az ingatlanokban, mind a műszerállományt tekintve.
A rekonstrukció során a létfontosságú (manuális, intenzív, részben belgyógyászati) szakmák
kubatúráját felújítottuk-kialakítottuk. Nem tudtuk megoldani a Sürgősségi Betegellátó Osztály
elhelyezését, az Ángyán János utcai Telephely, a Megyei Tüdőgondozó Intézet, a Megyei
Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet, a Központi Sterilizáló és a Központi Élelmezésüzem
felújítását az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.
Kiemelten kellett kezelnünk a Központi Gyógyszertár felújítását, amely – külső tőke
bevonásával – ez évben megtörténik, 95 millió forint értékben. A felújítás nélkül a 2006.
évre a kórház már nem kapna működési engedélyt.
Az elkövetkező öt évben szükséges beruházások – a szinten tartáshoz, az aktív kórház
működési engedélyeztetéséhez:
- Ángyán J. úti Telephely felújítása

1.500 millió forint

- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

300 millió forint

- „B” épület felújítása

650 millió forint

- Központi Sterilizáló felújítása
- Központi Élelmezésüzem felújítása

40 millió forint
196 millió forint
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- Központi Gyógyszertár felújítása

95 millió forint

- „F” épület felújítása

200 millió forint

- Dischka Gy. utcai épület belső felújítása

300 millió forint

I. változat:
A következő 5 év minimális beruházási igénye – az Ángyán J. úti Telephely nélkül – 1.781
millió forint.
Évente 356 millió forint költségvetési támogatást igényel.
II. változat:
Hozzátéve az Ángyán J. úti Telephely szükségszerű felújítását, valamint a Megyei
Tüdőgondozó és Bőr- és Nemibeteggondozó minimum 200 millió forint beruházási igényét,
3.481 millió forintot jelent.
Évente 698 millió forintos beruházást igényel.
Az Eü. tv. 155. § (2) értelmében a fenntartó köteles biztosítani az egészségügyi
szolgáltatás szakmai feltételeit, valamint az egészségügyi intézmények működtetését és
fejlesztését.
5./ A Baranya Megyei Kórház gazdálkodási egyenlege, mérlegértéke, működési
egyenlege, 2002-2004.
GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 206 858

Időszak
3 786 744

Időszak
4 154 742

Működési bevételek (7-es űrlap)
Alaptevékenység bevételei (05. sor)
Alaptevékenység egyéb bevételei (11. sor)
Egyéb sajátos bevételek (19. és 24. sor)
Kamatbevételek (31. sor)
Pénzforgalom nélküli bev. (előző évi tartalék)
Támogatások és átvett pénzeszközök
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Kp-i költségvetési szervtől kapott támogatás
(OEP)
Kiegészítések, visszatérülések
Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
Pü-i befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek

119 990
28 313
37 489
52 534
1 654
19 620
3 067 248
47 121

109 167
31 629
45 116
30 518
1 904
20 248
3 657 329
28 811

132 844
25 825
53 590
48 690
4 739
25 041
3 996 857
233 192

2 992 778

3 622 720

3 760 311

27 349
0

5 798
0

3 354
0

19620

20248

25041

KIADÁSOK
Működési kiadások

3 186 610
3 127 785

3 761 703
3 708 021

4 069 404
4 023 996

ezer HUF
BEVÉTELEK
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Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Felhalmozási kiadások, befektetések
Felújítás
Felhalmozási kiadások (beruházás)
Pénzügyi befektetések
Pénzeszközátadás, támogatás
Pénzeszköz átadás
Egyéb
FINANSZÍROZÁS
Hitelek, kölcsönök megtérülése, felvétele (+)
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése (-)
EGYENLEG I. (Költségvetési tartalék)
EGYÉB TÉTELEK
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (+)
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások (-)
EGYENLEG II.

MÉRLEGÉRTÉKEK
ezer HUF
Immateriális javak

1 178 609
424 423
1 524 753
58 825
17 237
41 588

1 606 314
543 011
1 558 696
53 552
21 883
31 669

1 730 328
581 818
1 711 850
45 408
20 644
24 764

0

130

0

0
0
0
20 248

130
0
0
0
25 041

0
0
0
85 338

26 087
96 650
70 563
46 335

1 153
4 214
3 061
26 194

-69 450
-86 524
-17 074
15 888

2002. Év
Időszak

2003. Év
Időszak

2004. Év
Időszak

884

348

1 350

Tárgyi eszközök

2 489 694

2 416 461

2 608 932

Ebből ingatlanok
Ebből gépek, berendezések
Befektetett pénzügyi eszközök

2 252 644
233 348
570

2 233 930
181 463
200

2 402 414
197 717
810

0

0

0

2 491 148

2 417 009

2 611 092

Készletek

37 057

37 416

45 316

Követelések

11 393

17 423

26 316

Értékpapírok és pénzeszközök

112 096

113 668

104 515

Aktív pénzügyi elszámolások

138 358

141 419

124 345

FORGÓESZKÖZÖK

298 904

309 926

300 492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 790 052

2 726 935

2 911 584

SAJÁT TŐKE
Költségvetési tartalékok
Vállalkozási tartalékok

2 252 218
20 248

2 111 984
25 041

131 688
85 338

Üzemeltetésre átadott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
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TARTALÉKOK

20 248

25 041

85 338

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

291 754

359 864

551 036

Ebből hitelek és kölcsönök
Ebből szállítók
Passzív pénzügyi elszámolások

0
291 754
225 832

0
359 864
230 046

4 460
546 576
143 522

KÖTELEZETTSÉGEK

517 586

589 910

694 558

2 790 052

2 726 935

2 911 584

Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI EGYENLEG
ezer HUF
Működési bevételek + működési támogatás +
OEP bevételek
Működési kiadások
Működési egyenleg

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 121 085

Időszak
3 736 348

Időszak
4 089 910

3 127 785

3 708 021

4 023 996

-6 700

28 327

65 914

A BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁJA
Minden eddiginél súlyosabb likviditási és adósság gondjainkat 2005. II. negyedévében,
észlelésükkor azonnal jeleztük a fenntartó felé. A kért intézkedési tervet a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elfogadta (45/2005., IV.28. Kgy. határozat).
A 11 bevételnövelő, 7 költségcsökkentést célzó intézkedés végrehajtását haladéktalanul
megkezdtük. Világosan látható azonban, hogy ismét csak válságkezelést jelent, komoly
feszültségeket gerjeszt a szervezeten belül és valamennyi megmaradt, mobilizálható
tartalékunkat kimeríti.
Az intézkedési csomagban szerepel, hogy a Központi Gyógyszertár – a tulajdonos 159/2004.,
XI.18. Kgy. határozatában jóváhagyott – 15 éves működésbe adásából és a zárt forgalmú
gyógyszertár kialakításából várható többletbevétel 150 millió forint. Ezzel a 2005. gazdasági
évet normalizálni tudjuk. Ez volt az utolsó olyan komoly, rendszerbe vonható, külső tartalék,
ami segít a likviditást helyreállítani.
Bizonyítja: már nem csupán a fejlesztés, hanem a működtetés, a minimumfeltételek
teljesítése sem lehetséges tőkebevonás nélkül.
Valamennyi lehetséges alternatívát elemezve, a kórház felső- és középvezetésének egységes
véleménye, melyre fel szeretnénk hívni a tulajdonos figyelmét:
Nincs több tartalék a lokális kórházi ellátó rendszerben.
Stratégiát kell váltanunk.
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1998 óta számos kísérletet tettünk egységes egészségügyi működési-fejlesztési koncepció
kialakítására a Pécs M.J. Város fenntartásában működő Egyesített Egészségügyi
Intézményekkel és a Pécsi Tudományegyetemmel. Sajnálatos, de meg kell állapítani, hogy a
szubjektív és objektív okok sokasága miatt az együttműködésnek csak „csírái vannak meg”,
de azok folytatására bármikor készen állunk..
Úgy tűnik, intézményünkön kívül Pécs és a megye egészségügyében a fenntartók
„ragaszkodnak” az általuk működtetett intézmények struktúrájához, mindegyik fél meg akarja
tartani (sokszor) túlméretezett kapacitásait.
A kórházi és a klinikai rendszer szakmailag még nem, pénzügyileg összeomlott.
Fel kell építenünk egy új, legalább középtávú kórházi stratégiát, és következetesen meg
kell valósítanunk – eddigi stratégiai céljainkat (szakmai színvonal javítása, pénzügyi
stabilitás) beépítve.
Valós kubatúra- és kapacitás csökkentést a megyében egyedül a Baranya Megyei Kórház
hajtott végre. 1000 ágyas intézményből négy év alatt 700 ágyas, viszonylag jól felszerelt,
középméretű megyei kórházat szerveztünk.
A II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszteni kívánt, modellértékű, meghívásos, pályáztatás
nélküli uniós forrást ígérő, a város és a megye egészségügyét átfogóan rendező
projekttervünk kudarca után meg kell fogalmaznunk egy új fejlesztési-átalakulási
tervet.
Nem tudunk tovább várni és kísérletezni, 1100 munkatársunk és a 400 ezret meghaladó
ellátási kötelezettségünket jelentő baranyai lakos, számos más partnerünk érdekében.
Természetesen a megkezdett együttgondolkodást, egyeztetést az egészségügyi társszolgáltatókkal és fenntartókkal nem kívánjuk megszakítani. Ezt azonban – az uniós
elvárásoknak megfelelően – elsősorban regionális szinten szeretnénk megvalósítani.
Megkülönböztető jegyek alkotják egy kórház versenystratégiájának alapját. Miben különleges
a mi kórházunk? Hogyan különbözteti meg magát más kórházaktól?
Az alkalmatlan vagy túlzott kórházi struktúra működési zavart okoz. Napi rendszerességgel
látjuk ezt az egészségügyben.
MEGOLDÁS
A Pécs város és Baranya megye egészségügyi ellátásából hiányzó strukturális elemek
pótlása, újak kialakítása révén át kell szerveznünk a szolgáltatás rendjét, tőkebevonás
segítségével.

Egyik bázisa az időskori ellátás kell, hogy legyen. A kielégítetlen ellátási szükségletek már
jelenleg is ezen a területen a legnagyobbak.
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A demográfiai prognózis a 2020-as évekre közel 4 milliós időskorú népességet jelez
Magyarországon. A lakosság 40 %-át jelenti, az uniós átlagot meghaladva (60 év feletti
nyugdíjas, idős aktív vagy rokkant lakos).
Az Európai Unió becslései szerint a jövedelmek emelkedésével az átlagéletkor tovább
emelkedik. Az aktuális kórházi, szociális otthoni kapacitások elégtelenek a növekvő feladatok
ellátására, országos és régiós szinten is. Ugyanakkor a kormányzati egészségpolitika (az
időskorúak ellátási intézményeinek újrarendezése, a gyógyítási és az ápolási rendszerek
közötti átjárás megteremtése), valamint a Népegészségügyi Program (az egészségben töltött
életévek számának növelése, az idős lakosság életminőségének javítása) kiemelt prioritásai
közé tartozik.
A megyében szinte csak kórházunk rendelkezik ilyen nagyságrendű időskori ellátásra
alkalmas, 124 ágyas krónikus kapacitással. Technológiájában azonban – lassan az ellátást
veszélyeztetően – elavult.
Ángyán J. úti Telephelyünk 5,5 hektáros területe megfelelő egy megyei-regionális Geriátriai
Centrum kialakítására.
Aktív és krónikus geriátriai ellátást a megyében tradicionálisan egyedül nyújtunk,
gerontológiai egyetemi tanszéki csoportként működve. (A feladat nem keverhető össze a
néhány más szolgáltató által is végzett ápolási, hospice, egyéb palliatív ellátásokkal.)
Meglévő szakmai bázisunkon magas színvonalra tudjuk fejleszteni, a város és a megye
időskorú lakosai, hozzátartozóik megelégedésére.
A struktúra és a lekötött kapacitás rendelkezésre áll (30 ágy gerontopszichiátria, 30 ágy
ápolás, 15 ágy hospice. 30 mozgásszervi rehabilitációs ágyunk geriátriai szakterületre való
átcsoportosítására pályázatot nyújtottunk be).
Az előbbiek mellett 300 (egyenként 40-45 m2 alapterületű) lakrészes apartmanházat
alakítanánk ki, célzottan időskori ellátásra megépítve, orvosi felügyelettel, az aktív és
krónikus kórházi háttérrel szoros kapcsolatban.
Összesen 600-700 fő elhelyezése megoldható, közfinanszírozott és magánoldalról egyaránt.
A geriátriai komplex, egészségügyi-szociális ellátási modellt országosan mintaértékűen
lehetne bemutatni.
Másrészről, az Ángyán J. úti Telephelyen folytatjuk 120 aktív ágyon a tüdőgyógyászati
betegek ellátását. Kezelési eljárásaik, egészség-betegségkultúrájuk már régen más környezetet
igényelne, mint a telephely létrehozásának idején. A tüdőgyógyászati betegségek spektruma
az eltelt 40 évben megváltozott, a fekvőbeteg ellátást igénylő tuberkulózisos megbetegedések
száma drasztikusan csökkent. Döntően krónikus obstruktív és daganatos légzőszervi betegeket
kezelünk, aktív diagnosztikai és akár intenzív terápiás, állandó szállítási igénnyel.
Az aktív felnőttellátást a Rákóczi úti és a kihasználatlan, romló állagú Dischka Gy. utcai
Telephelyre, a krónikus-időskorú ellátást az Ángyán J. úti Telephelyre kell lokalizálni.
Megfelelő szakmai befektetőt találva az Ángyán J. úti Telephely megvételére, továbbá az
aktív ellátást nyújtó telephelyek működtetésére, a jelen- és jövőidejű egészségügyi
szükségletek kielégítését szinte teljes keresztmetszetben, optimális megoszlásban
biztosítanánk.
Többletkapacitási igénye nincs, OEP általi finanszírozása adott, a szükséges működési
engedélyekkel (az egészségügyi ellátást tekintve) rendelkezünk.
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Amennyiben a stratégia említett két fő eleme elfogadható, a következő lépéseket, illetve
szakmai átcsoportosításokat kellene megtennünk.
I.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítése.
Határidő: 2005. december 31.

II.

A Kardiológiai és Kardiológiai Rehabilitációs Osztály visszaköltöztetése az „A”
épületbe.
Határidő: 2006. március 1.

III.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítés utáni átépítése (működés közben)
Geriátriai Centrummá.
Határidő: 2007. december 31.
Beruházási szükséglet: 2,5 milliárd forint

IV.

Az értékesítésből várható 1,3 milliárd forintot a Rákóczi úti Telephely beruházásaira
(l. VI. pont), illetve a Dischka Gy. utcában a tüdőgyógyászat (beleértve a Megyei
Tüdőgondozó tevékenységét) kialakítására kell fordítani.
Utóbbi határideje: 2006. december 31.
Utóbbi beruházási szükséglete: 500 millió forint

V.

A Baranya Megyei Kórház aktív ellátásának hosszú távú biztosítása érdekében a
Rákóczi úti Telephelyen az alábbi beruházásokat szükséges végrehajtani:
1./ Sürgősségi Betegellátó Osztály I. létrehozása – befogadtatása az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 300 millió Ft
2./ Sebészeti – Érsebészeti Osztály felújítása.
Határidő: 2007. június 30.
Beruházási szükséglet: 650 millió Ft
3./ Központi Élelmezésüzem átalakítása.
Határidő: 2006. június 30.
Beruházási szükséglet: 196 millió Ft
4./ Központi Sterilizáló felújítása.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 40 millió Ft

A megvalósítás feltétele, hogy a kórház és a Geriátriai Centrum 30 éves működtetésére
találjunk olyan, hangsúlyosan szakmai befektetőt, aki lehetőleg egy cégcsoporton belül tudja
megoldani mind a működtetést, mind a szükséges beruházásokat és működő tőkéje ehhez
elegendő.
Alapelvek:
- Az ingatlanok és a nagy értékű ingóságok az önkormányzat tulajdonában maradnak.
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- Az önkormányzat helyet kap a kórházat működtető cég felügyelő bizottságában.
- A dolgozók átvételre kerülnek és minden közalkalmazotti juttatást megkapnak, kivéve
a vasúti kedvezményt.
- A befektető saját tőkéből oldja meg a befektetéseket.
- A befektető azonnali hatállyal átvállalja a kórház adósságállományát, kivéve az
önkormányzat felé fennálló kötelezettségeit.
- A befektető minőségi garanciát vállal a kórház működtetésére.
- A befektető biztosítja a mindenkori szakmai minimumfeltételeknek való megfelelést.
- Az intézmény OEP által finanszírozott ellátásaiért továbbra sem kell a betegeknek
fizetnie, kizárólag az emelt szintű ellátásokért kérhető a páciensektől térítés.
ÖSSZEFOGLALVA:
A lehetséges befektető vállalja fel az 1,3 milliárd forintos ingatlan vásárlást, a 2,5
milliárd forintos beruházási igényű Geriátriai Centrum megépítését, továbbá mind az
aktív ellátó kórház, mind a Geriátriai Centrum működtetését.
Befektetői oldalról az intézmény likviditása és gazdasági stabilitása hosszú távon
garantálható. Biztosítható a piaci környezethez való alkalmazkodás és semlegesíthető a
folyamatosan változó közfinanszírozás hatása.
A működésbe adással a fenntartó úgy tud forrást bevonni az ellátó rendszerbe, hogy
vagyonát, értékeit nem kell feladnia.
Figyelemmel tudja követni az ellátás alakulását és amennyiben szükséges, hatékonyan be tud
avatkozni, a szerződést is felbonthatja.
A tőkebevonással lehetővé válik az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése,
a betegek gyorsabb és hatékonyabb ellátása, a lakossági és a dolgozói elégedettség
növelése, a szervezeti kultúra fejlesztése.
Alapjaiban megfelelő struktúránk jelzett módosításával a valódi szükségleteket fogja
leképezni.
Célul tűzzük ki a komplex geriátria létrehozását. Eddig is törekedtünk az ellátás
megelőzéstől az ápolásig tartó folyamatosságának, teljességének megerősítésére. Kiterjesztve,
komplex létesítményekkel folyamatában tudnánk végezni az egyre idősödő népesség
ellátását: az aktív egészségügytől a krónikuson át a rehabilitáció és a magasabb fokú
önellátás, otthonápolás irányába. Alapelvvé válhatna, hogy az ellátás-ápolás ott történjen, ahol
az egyén számára a legoptimálisabb.
Az Európa Tanács időskorúakra vonatkozó ajánlásait elfogadva, a szociális ellátást össze
kívánjuk hangolni az egészségügyi alap- és szakellátással. Elérhetővé tudjuk tenni a
geriátriai multidiszciplináris szolgáltatásokat és kifejleszteni a geriátriai ellátórendszer
speciális elemeit (nappali kórház, mobil egység).
Pécs, 2005. augusztus 5.
dr. Moizs Mariann s.k.

Horváth Zoltán s.k.
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MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. augusztus 18.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. augusztus 21.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
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II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 53/2003. (IV. 17.) Kgy határozatával
elfogadott 2003-2006 évi középtávú munkaprogramjában kiemelt stratégiai irányként
határozta meg az intézményi struktúra racionalizálását, az átalakítást – a
költségtakarékosságra törekvés kívánalma mellett –, az akkreditációs előírásokkal
összhangban álló színvonalemelést. Alapvető feladatként jelölte meg többek között a
pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítását, valamint a feladatellátás színvonalának
javítása érdekében külső források bevonását a rendszerbe. Az egészségügyi ágazat
legfontosabb feladataként határozta meg a párhuzamos ellátások megszüntetését és a
hiányzó ellátások létrehozását, az optimális struktúra kialakítását, továbbá az
egészségügyi és szociális ágazat határterületei kapcsolódási pontjainak vizsgálatát.
A fenntartható fejlődés és finanszírozhatóság, mint alapelvek érvényesülése érdekében
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindig kiemelten kezelte legnagyobb
intézményét a Baranya Megyei Kórházat, amelynek 2005. évi OEP finanszírozása 5
milliárd forint, dolgozói átlaglétszáma 1100 fő, és ahol 1995. óta folyamatos telephelyi
rekonstrukció – jelenleg is 606 millió forint összértékű, címzett támogatással
megvalósuló beruházás – folyik.
A Kórház likviditási helyzetével a Közgyűlés 2004. áprilisában foglalkozott. A lejárt
határidejű határozatokról szóló előterjesztés mellékletében a közgyűlés tájékoztatást
kapott a kórház főigazgatója által a tartozásállomány csökkentése céljából tervezett
intézkedésekről, és 45/2005. (IV. 28) Kgy határozatának 9. pontjában jóváhagyta a
tervezett struktúra-módosításokat. Az intézkedési tervben leírt bevételnövelő és
költségcsökkentő szakmai intézkedések ellenére a pénzügyi helyzet hosszabb távon
nem mutat olyan javulást, amely szükségtelenné tenné a további fenntartói intézkedést.
A kórház augusztusban aktualizált likviditási terve – amely tartalmazza a 2005.
szeptember 1-étől kötelezően végrehajtandó közalkalmazotti illetményemelést, valamint
a fenntartó felé még fennálló 86.667 ezer forint kötelezettséget – azt mutatja, hogy a 30
napon túli tartozásállomány szeptembertől kezdve folyamatosan meghaladja a 100
millió forintot. Ezért támogatandó minden olyan javaslat, amely esélyt ad a likviditási
problémák végleges megoldására, és emellett lehetővé teszi az ellátási színvonal
javítását is. Kérésemre a Kórház vezetése összeállított egy lehetséges megoldási
javaslatot a működtetés átalakítására, kiegészítve azt az ellátáshoz szükséges
feltételrendszer (épületek) racionalizálását és külső forrás bevonásával történő javítását
célzó javaslatokkal.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Kórház
működtetést érintő komplex szakmai anyagról alakítsa ki álláspontját.
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III.

Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház tervezett
átalakításáról szóló tájékoztatót elfogadja és felkéri Horváth Zoltánt, a Baranya
Megyei Kórház főigazgatóját, hogy gondoskodjék:
a.) a Pécs 24021 hrsz-u, Ángyán J. u. 2. szám alatti ingatlan és ingóságok
Adásvételi szerződés-tervezete, és a Geriátriai Centrumra vonatkozó feladatellátási szerződés-tervezet,
b.) a Dischka Gy. u. 5. számú ingatlan rekonstrukciójának részletes szakmai
tartalma, forrásigénye és a megvalósítás üteme – figyelemmel az Országos
Vérellátó Szolgálat kiköltözésének várható időpontjára,
c.) a Kórház geriátriai ellátáson kívüli – az Alapító okiratban és Működési
engedélyben nevesített – valamennyi tevékenységre vonatkozó, feladat-ellátási
szerződés-tervezet,
d.) a c.) pontban meghatározott feladatátadás kapcsán használatba adott
valamennyi ingatlan, gép, berendezés, felszerelés és jármű bérletére (használatára)
vonatkozó szerződés-tervezet,
e.) a közüzemi díjak átvállalására, valamint a működtetéssel összefüggő
szolgáltatások (élelmezés, takarítás, karbantartás, porta, stb.) ellátására vonatkozó
megállapodás tervezet,
f.) a feladatellátás(ok) átadásához, mint szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szabályozásának megfelelő ajánlati
felhívás és dokumentáció,
g.) a humánpolitikai intézkedési terv és annak várható költségkihatása, munkaköri
csoportonként munkaszerződés-tervezetek,
h.) a mellékletben nevesített rekonstrukciók, felújítások költségigényének
kimunkálása, azok pénzügyi forrása,
i.) az új működtetési forma hatása a likviditási helyzetre kimunkálásának
elkészítéséről.
Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
Határidő: 2005. november 15.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Kékes Ferencet,
a közgyűlés elnökét arra, hogy a feladatellátási forma átalakításához szükséges
előzetes egyeztetéseket folytassa le.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. november 15.
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Kékes Ferencet, a
közgyűlés elnökét hogy az 1. pontban nevesített dokumentumok alapján a kórházi
feladatellátás átalakítására vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2005. december havi közgyűlés

Pécs. 2005. augusztus 18.

Dr. Kékes Ferenc

Melléklet
a Baranya Megyei Kórház működéséről

TERVEZÉS – JÖVŐNK MEGALAPOZÁSA:
A magyar egészségügyi ellátó rendszer 15 éve lényegében változatlan, globális megoldásért
kiáltó állapota többek között arra is rávilágít, hogy az alkalmazott tervezés nem alkalmas
problémáink kezelésére.
Mind az egymást váltó kormányok, mind a költségvetési intézmények, de a vállalati szektor is
a legtöbb esetben rosszul allokálja erőforrásait, már a stratégiai tervezés során. Túl sok
energiát fordítanak az információ elemzésre, így kevés marad a stratégia kidolgozására és
bevezetésére. Következésképpen nem születnek igazán hatékony stratégiák és végrehajtásuk
sem lehet megfelelő. Becslések szerint az utóbbi húsz évben kidolgozott stratégiai tervek 95
%-át nem teljesítették tökéletesen.
A stratégiák ritmusa rendszerint egy alvó és egy fejlesztési szakaszból tevődik össze. A
kórházak nagy része érdemben nem foglalkozik stratégiai kérdésekkel. Időszakos
átvilágításaik eredményeként valamely régi stratégiájukat módosítják, többnyire az „alvó”
szakaszban időznek.
Ezt felismerve, a kórház küldetése, jövője irányvonalainak megtervezését meghatározó,
halaszthatatlan feladatunknak tekintjük.
A szervezet stratégiai sikertényezői általában azon tevékenységei, melyek hosszú távon
átlagon felüli anyagi és nem anyagi nyereséget jelentenek tagjai, tulajdonosa(i) és
partnerei számára.
HELYZETELEMZÉS:
1./ a./ A teljesítmény-finanszírozás mérföldkövei, hatásuk a likviditásra:
Az egészségügyi intézmények teljesítmény alapon történő finanszírozása – kisebb-nagyobb
változtatásokkal – több, mint 10 éve működik.
Likviditási nehézségeink 1995-ben kezdődtek, amikor bevezették az ún. országos árakat.
Ezek nem fix összeget jelentettek, hanem „lebegtették” minden hónapban a teljesítmények
függvényében – annak érdekében, hogy a meghatározott havi finanszírozási összeget a
finanszírozó országos szinten ne lépje túl.
Ezt az elszámolási módot követte pár év múlva a fix teljesítmény díjak alkalmazása úgy,
hogy év közben a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keretből bizonyos százalékot
visszatartottak a teljesítmények változása miatt. Amennyiben ezen összegek nem kerültek
felhasználásra (a teljesítmény-növekedés nem érte el a tervezettet), a maradványt
teljesítmény-arányosan, év végén az intézmények között szétosztották.
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A következő lépés az ún. nettó finanszírozás volt, lényege, hogy a bérjáruléknak megfelelő
finanszírozást az intézmény nem kapta meg. A finanszírozásban érdemi változást nem
okozott, azonban likviditási problémákat igen.
A kórház a tárgyévet megelőző év decemberében egy havi finanszírozásnak megfelelő
gazdálkodási előleghez jutott, amit a tárgyév folyamán 12 havi részletben vissza kellett
fizetnie. A tárgyhavi finanszírozást nem a hónap első, hanem 20. napja után utalták. Az év
második felében a tárgyhavi nettó bér kifizetésére a tárgyhónapot megelőző havi
finanszírozásból tartalékot kellett képezni, ami év közben jelentős likviditási zavart váltott ki.
2002 szeptemberében központi forrásból került sor az időszak legjelentősebb bérfejlesztésére.
Fedezetét minden hónapban fix összegben folyósították az intézmények számára.
A teljesítmény-finanszírozási rendszer fennállása óta a legnagyobb változáson 2004. január
1. után ment át:
- A jelentett teljesítmények növekedésének korlátozására bevezették az ún.
volumenkorlátot. Ez az adott intézmény 2003 január-szeptember havi teljesítményének 98
%-a volt, 100 %-os díjon térítve – túllépése esetén a finanszírozás degresszív. A
volumenkorlát 5 %-os meghaladásakor – addig a térítés 60 %-a jár – jelentős bevételkiesés a
következménye.
- Szintén a finanszírozott teljesítmények csökkentése érdekében, a teljesítmények
elszámolásában ún. visszanormálást hajtottak végre: ugyanazon feladat elvégzésekor
kevesebb teljesítményegység számolható el, ennek hatására a bevétel csökken.
- A következő elem a 2002. évi központi bérintézkedés fedezetére fix összegben
biztosított támogatás beépítése a normatív finanszírozásba. A teljesítmény függvényévé vált,
hogy az intézmény „megtermeli”-e vagy sem.
- Végül, de nem utolsósorban komoly változást okozott az uniós jogharmonizáció: az
Áfa mértékének módosítása, az energiaadó és a környezetterhelési díj bevezetése.
Kedvezőtlen hatásuk ellentételezését volt hivatott szolgálni az alapdíjemelés. Nagysága az
utolsó pillanatig vitatott volt és csak a finanszírozással (a januári teljesítmények
finanszírozása áprilisban történik) egy időben tették közzé.
A fent taglalt első három változás közül egyik sem az egészségügyi intézmények
finanszírozásának javítását célozta.
A negyedik elemből adódó költségnövekedés (az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes
tevékenység, Áfa nem igényelhető vissza) kompenzálása is csak részleges, mivel az alapdíjak
emelése messze elmaradt az indokolttól.
b./ Alkalmazkodási kényszer, a struktúraváltás hajtóereje:
Intézményünk a szinte folyamatosan, tervezhetetlenül változó külső működési környezethez
az elmúlt időszakban mindvégig alkalmazkodni próbált. Önerőből és a fenntartó
támogatásával a Dél-Dunántúli Régió egészségügyének talán legjelentősebb struktúramódosításait, profilváltásait hajtotta végre. A likviditási helyzet javítása érdekében 300 ágy
került leépítésre és két nagy telephely bezárásra.
Ezzel párhuzamosan, 9 éve, tudatosan tervezve végezzük a kórház komplex
rekonstrukcióját.
Címzett támogatásból a Központi Telephely két épületét újítottuk fel úgy, hogy az egyik
funkciója alapjaiban megváltozott: a „C” épületben a járóbeteg ellátás mellett műtő- és
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központi intenzív blokkot alakítottunk ki. Ezen kívül egy új, összekötő épülettömb is felépült,
szintén centralizált tevékenységekkel.
A meghozott intézkedéseket és a strukturális átalakításokat sikeresnek tartjuk, hiszen a 2003.
évre likviditásunk javult, adósságállományunk gyakorlatilag megszűnt. A 2004. év végére 120
millió forintos pozitívumot, gazdasági helyzetünk stabilizálódását prognosztizáltuk – nem
láthattuk előre a 2004. év finanszírozási megszorításait.
2./ A 2004. évi finanszírozás-változás hatása, rövid távú prognózis:
A volumenkorlát hatása – a három hónappal csúsztatott finanszírozás miatt – 2004 április
hónaptól volt csak érezhető. Tapasztalatok híján a havi, szezonálisan ingadozó volumenkorlát
meghatározása nehéz feladatot jelentett. Nem lehetett teljes egészében az előző évi
teljesítményekből kiindulni, miután a teljesítmények is átnormálásra kerültek – a
jogszabályban megfogalmazottak technikai kivitelezése a tervezés időpontjában még nem volt
ismert. Ennek ellenére a havi várható teljesítmények becslése megfelelően történt. Jelentős
volumenkorlát-túllépés és degresszív finanszírozás csak augusztus-szeptember hónapban
következett be, a rendelkezésre álló alacsony volumen miatt. Tekintettel erre, az addig jól
prosperáló intézmény teljesítményét vissza kellett fognunk.
2004 októberétől 2005 szeptemberéig már a következő, 2005. évi volumenkorlát érvényes. A
teljesítmény növelhető lett volna, 2005 márciusától sikerült olyan mértékben, hogy a havi
volumenkorlátot ki tudjuk használni. (A fel nem használt volumen adott finanszírozási évben,
a későbbi hónapokban kimeríthető, amennyiben a lekötött kapacitás illetve a betegforgalom
lehetővé teszi.) A fentiek 2005 első öt hónapjában a likviditási problémákat súlyosbították.
A jelentős (kisebb korrekciók állandóan vannak a rendszerben) teljesítmény-átnormálás
érzékenyen érintette valamennyi szakterületünket. A legnagyobb veszteség éppen a
legsúlyosabb, egyben legköltségesebb betegeket ellátó szubintenzív területeken következett
be. A korábbival megegyező betegforgalom, nehezebb betegösszetétel mellett a bevétel
csökkent, költségeinket pedig nem tudjuk tovább mérsékelni.
A 2003. évben például aktív fekvőbeteg ellátásunk bevétele (fix bértámogatással együtt)
2.658.069,2 eFt, 2004-ben 2.481.410,6 eFt volt. 2004-ben 254 beteggel láttunk el
kevesebbet, mint 2003-ban – a volumenkorlát miatt nem is láthattunk volna el többet, így is
degressziós finanszírozásba estünk.
A finanszírozási változások összetettsége miatt hatásukat is csak együtt lehet értékelni. Az
elszámolt teljesítmény csökkentése mellett az alapdíjat kompenzatórikusan 2005. február 1-től
emelték. Növekedése elmaradt a szükségestől, miután mértékét nem a valós költségek, hanem
a maradványelv (mekkora összeg marad fenn a társadalombiztosítási alapokból) határozza
meg. Az ellátás továbbra sem értékén finanszírozott. Az alapdíj kalkulációjánál az infláció
hatása már több éve meg sem jelenik. A díjemelés (főleg, ha a teljesítmény csökken) a
kötelező bérfejlesztést sem fedezi.
E tényezők eredőjeként havi bevételkiesésünk 27 millió forint, a havi átlagbevétel 7 %-a.
Összefoglalva, nemcsak intézményünk, hanem a teljes egészségügyi rendszer
alulfinanszírozottsága fokozódik. A halasztott finanszírozás miatt a 2004. évben csak részben
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érzékelt negatív hatások a 2005. év teljes egészére rá fogják nyomni bélyegüket. A
kilátástalanság, a koncepciónélküliség valószínűsíthetően 2006-ban is folytatódni fog.
A Magyar Kórházszövetség adatai szerint a 170 fekvőbeteg intézmény legalább fele
ugyanezen nehézségekkel küzd. 2004. I. félévében a kórházak bevételcsökkenése 7-7,5 %, a
költségnövekedés 7-11 % volt.
Helyzetünk modellálja nemcsak az azonos, hanem az alacsonyabb és magasabb
progresszivitási szintű intézmények lassan tarthatatlan állapotát. A magyar egészségügyi
ellátó rendszer működőképessége soha nem volt ennyire veszélyeztetett. A finanszírozásba
való beavatkozások nem szabályozást, inkább szabályozhatatlanságot jelentenek.
Kijelenthető: Azok a kórházak fognak életben maradni, akik a volumenkorlátot 98+5 %al teljesítik és szinten tudják tartani adósságállományukat.
3./ A kórház tárgyi és személyi feltételrendszere:
a./ Vagyontárgyak:
Az egészségügyi költségvetési szervek amortizációt nem számolhatnak el költségként
pénzügyi nyilvántartásaikban, de nyilvántartják az értékcsökkenés mértékét.
Tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és gépek-berendezések mérlegértéke a
következők szerint alakult:

Ingatlanok

2002. év

2003. év

2004. év

2.252.644

2.233.930

2.402.414 *

* Ebből a Gyermekegészségügyi Központ integrációja: 251.945 eFt.

Gépek, berendezések

2002. év

2003. év

2004. év

233.348

181.463

197.717 *

* Gyermekegészségügyi Központ: 34.771 eFt.
Az elmúlt három év tendenciái világosan látszanak: a kórház nem tudta tartani a technológiai
színvonalat, a címzett támogatás és annak ellenére, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat
több száz millió forinttal segítette (lízing) a gép-műszer beszerzéseket.
A 2005. évi gép-műszer értékcsökkenés 107.134.813 Ft.
A szakmai színvonal tartásához (nem fejlesztéséhez!), a folyamatos, biztonságos
betegellátáshoz szükséges gépek és berendezések beruházási összege évente minimum 120
millió forint.
b./ Humán erőforrás, a munka minőségének másik meghatározója:
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Dolgozói átlaglétszám
Üres állások:
Orvos
Higiénikus
Asszisztens, ápoló
Kisegítő

1.100 fő
66 fő
22 fő
1 fő
39 fő
4 fő

Éves átlagban egy higiénikus állás 12 hónapig, 2 asszisztensi, 37 ápolói, 4 fizikai állás 1-2
hónapig volt üres.
Betöltetlen orvosi állások megoszlása:
2 fő
2 fő
4 fő
2 fő
2 fő
3 fő
4 fő
1 fő
2 fő

12 hónapig
„
„
„
„
„
„
6 hónapig
2004. dec. 1-től

Kardiológiai Rehabilitáció
Onkológia
Krónikus Tüdőgyógyászat
Tüdőgyógyászat „A”
Geriátria
Mozgásszervi Rehabilitáció
Aneszteziológia
Tüdőgyógyászat „C”
Gyermekegészségügyi Központ

4./ Beruházások helyzete, igénye:
A Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója az 1996. évben kezdődött meg, felújításra került a
Központi Telephely épület- és műszerállományának 60 %-a. A valós vagyoni helyzetet
elemezve hangsúlyozzuk, ha a lassan 2 milliárd forintot meghaladó értékű címzett és
céltámogatások nem valósultak volna meg, a kórház vagyoni értéke nullára íródott volna –
mind az ingatlanokban, mind a műszerállományt tekintve.
A rekonstrukció során a létfontosságú (manuális, intenzív, részben belgyógyászati) szakmák
kubatúráját felújítottuk-kialakítottuk. Nem tudtuk megoldani a Sürgősségi Betegellátó Osztály
elhelyezését, az Ángyán János utcai Telephely, a Megyei Tüdőgondozó Intézet, a Megyei
Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet, a Központi Sterilizáló és a Központi Élelmezésüzem
felújítását az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.
Kiemelten kellett kezelnünk a Központi Gyógyszertár felújítását, amely – külső tőke
bevonásával – ez évben megtörténik, 95 millió forint értékben. A felújítás nélkül a 2006.
évre a kórház már nem kapna működési engedélyt.
Az elkövetkező öt évben szükséges beruházások – a szinten tartáshoz, az aktív kórház
működési engedélyeztetéséhez:
- Ángyán J. úti Telephely felújítása

1.500 millió forint

- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

300 millió forint

- „B” épület felújítása

650 millió forint

- Központi Sterilizáló felújítása
- Központi Élelmezésüzem felújítása

40 millió forint
196 millió forint
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- Központi Gyógyszertár felújítása

95 millió forint

- „F” épület felújítása

200 millió forint

- Dischka Gy. utcai épület belső felújítása

300 millió forint

I. változat:
A következő 5 év minimális beruházási igénye – az Ángyán J. úti Telephely nélkül – 1.781
millió forint.
Évente 356 millió forint költségvetési támogatást igényel.
II. változat:
Hozzátéve az Ángyán J. úti Telephely szükségszerű felújítását, valamint a Megyei
Tüdőgondozó és Bőr- és Nemibeteggondozó minimum 200 millió forint beruházási igényét,
3.481 millió forintot jelent.
Évente 698 millió forintos beruházást igényel.
Az Eü. tv. 155. § (2) értelmében a fenntartó köteles biztosítani az egészségügyi
szolgáltatás szakmai feltételeit, valamint az egészségügyi intézmények működtetését és
fejlesztését.
5./ A Baranya Megyei Kórház gazdálkodási egyenlege, mérlegértéke, működési
egyenlege, 2002-2004.
GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 206 858

Időszak
3 786 744

Időszak
4 154 742

Működési bevételek (7-es űrlap)
Alaptevékenység bevételei (05. sor)
Alaptevékenység egyéb bevételei (11. sor)
Egyéb sajátos bevételek (19. és 24. sor)
Kamatbevételek (31. sor)
Pénzforgalom nélküli bev. (előző évi tartalék)
Támogatások és átvett pénzeszközök
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Kp-i költségvetési szervtől kapott támogatás
(OEP)
Kiegészítések, visszatérülések
Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
Pü-i befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Pénzforgalom nélküli bevételek

119 990
28 313
37 489
52 534
1 654
19 620
3 067 248
47 121

109 167
31 629
45 116
30 518
1 904
20 248
3 657 329
28 811

132 844
25 825
53 590
48 690
4 739
25 041
3 996 857
233 192

2 992 778

3 622 720

3 760 311

27 349
0

5 798
0

3 354
0

19620

20248

25041

KIADÁSOK
Működési kiadások

3 186 610
3 127 785

3 761 703
3 708 021

4 069 404
4 023 996

ezer HUF
BEVÉTELEK
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Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Felhalmozási kiadások, befektetések
Felújítás
Felhalmozási kiadások (beruházás)
Pénzügyi befektetések
Pénzeszközátadás, támogatás
Pénzeszköz átadás
Egyéb
FINANSZÍROZÁS
Hitelek, kölcsönök megtérülése, felvétele (+)
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése (-)
EGYENLEG I. (Költségvetési tartalék)
EGYÉB TÉTELEK
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (+)
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások (-)
EGYENLEG II.

MÉRLEGÉRTÉKEK
ezer HUF
Immateriális javak

1 178 609
424 423
1 524 753
58 825
17 237
41 588

1 606 314
543 011
1 558 696
53 552
21 883
31 669

1 730 328
581 818
1 711 850
45 408
20 644
24 764

0

130

0

0
0
0
20 248

130
0
0
0
25 041

0
0
0
85 338

26 087
96 650
70 563
46 335

1 153
4 214
3 061
26 194

-69 450
-86 524
-17 074
15 888

2002. Év
Időszak

2003. Év
Időszak

2004. Év
Időszak

884

348

1 350

Tárgyi eszközök

2 489 694

2 416 461

2 608 932

Ebből ingatlanok
Ebből gépek, berendezések
Befektetett pénzügyi eszközök

2 252 644
233 348
570

2 233 930
181 463
200

2 402 414
197 717
810

0

0

0

2 491 148

2 417 009

2 611 092

Készletek

37 057

37 416

45 316

Követelések

11 393

17 423

26 316

Értékpapírok és pénzeszközök

112 096

113 668

104 515

Aktív pénzügyi elszámolások

138 358

141 419

124 345

FORGÓESZKÖZÖK

298 904

309 926

300 492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 790 052

2 726 935

2 911 584

SAJÁT TŐKE
Költségvetési tartalékok
Vállalkozási tartalékok

2 252 218
20 248

2 111 984
25 041

131 688
85 338

Üzemeltetésre átadott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
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TARTALÉKOK

20 248

25 041

85 338

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

291 754

359 864

551 036

Ebből hitelek és kölcsönök
Ebből szállítók
Passzív pénzügyi elszámolások

0
291 754
225 832

0
359 864
230 046

4 460
546 576
143 522

KÖTELEZETTSÉGEK

517 586

589 910

694 558

2 790 052

2 726 935

2 911 584

Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI EGYENLEG
ezer HUF
Működési bevételek + működési támogatás +
OEP bevételek
Működési kiadások
Működési egyenleg

2002. Év

2003. Év

2004. Év

Időszak
3 121 085

Időszak
3 736 348

Időszak
4 089 910

3 127 785

3 708 021

4 023 996

-6 700

28 327

65 914

A BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁJA
Minden eddiginél súlyosabb likviditási és adósság gondjainkat 2005. II. negyedévében,
észlelésükkor azonnal jeleztük a fenntartó felé. A kért intézkedési tervet a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elfogadta (45/2005., IV.28. Kgy. határozat).
A 11 bevételnövelő, 7 költségcsökkentést célzó intézkedés végrehajtását haladéktalanul
megkezdtük. Világosan látható azonban, hogy ismét csak válságkezelést jelent, komoly
feszültségeket gerjeszt a szervezeten belül és valamennyi megmaradt, mobilizálható
tartalékunkat kimeríti.
Az intézkedési csomagban szerepel, hogy a Központi Gyógyszertár – a tulajdonos 159/2004.,
XI.18. Kgy. határozatában jóváhagyott – 15 éves működésbe adásából és a zárt forgalmú
gyógyszertár kialakításából várható többletbevétel 150 millió forint. Ezzel a 2005. gazdasági
évet normalizálni tudjuk. Ez volt az utolsó olyan komoly, rendszerbe vonható, külső tartalék,
ami segít a likviditást helyreállítani.
Bizonyítja: már nem csupán a fejlesztés, hanem a működtetés, a minimumfeltételek
teljesítése sem lehetséges tőkebevonás nélkül.
Valamennyi lehetséges alternatívát elemezve, a kórház felső- és középvezetésének egységes
véleménye, melyre fel szeretnénk hívni a tulajdonos figyelmét:
Nincs több tartalék a lokális kórházi ellátó rendszerben.
Stratégiát kell váltanunk.
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1998 óta számos kísérletet tettünk egységes egészségügyi működési-fejlesztési koncepció
kialakítására a Pécs M.J. Város fenntartásában működő Egyesített Egészségügyi
Intézményekkel és a Pécsi Tudományegyetemmel. Sajnálatos, de meg kell állapítani, hogy a
szubjektív és objektív okok sokasága miatt az együttműködésnek csak „csírái vannak meg”,
de azok folytatására bármikor készen állunk..
Úgy tűnik, intézményünkön kívül Pécs és a megye egészségügyében a fenntartók
„ragaszkodnak” az általuk működtetett intézmények struktúrájához, mindegyik fél meg akarja
tartani (sokszor) túlméretezett kapacitásait.
A kórházi és a klinikai rendszer szakmailag még nem, pénzügyileg összeomlott.
Fel kell építenünk egy új, legalább középtávú kórházi stratégiát, és következetesen meg
kell valósítanunk – eddigi stratégiai céljainkat (szakmai színvonal javítása, pénzügyi
stabilitás) beépítve.
Valós kubatúra- és kapacitás csökkentést a megyében egyedül a Baranya Megyei Kórház
hajtott végre. 1000 ágyas intézményből négy év alatt 700 ágyas, viszonylag jól felszerelt,
középméretű megyei kórházat szerveztünk.
A II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszteni kívánt, modellértékű, meghívásos, pályáztatás
nélküli uniós forrást ígérő, a város és a megye egészségügyét átfogóan rendező
projekttervünk kudarca után meg kell fogalmaznunk egy új fejlesztési-átalakulási
tervet.
Nem tudunk tovább várni és kísérletezni, 1100 munkatársunk és a 400 ezret meghaladó
ellátási kötelezettségünket jelentő baranyai lakos, számos más partnerünk érdekében.
Természetesen a megkezdett együttgondolkodást, egyeztetést az egészségügyi társszolgáltatókkal és fenntartókkal nem kívánjuk megszakítani. Ezt azonban – az uniós
elvárásoknak megfelelően – elsősorban regionális szinten szeretnénk megvalósítani.
Megkülönböztető jegyek alkotják egy kórház versenystratégiájának alapját. Miben különleges
a mi kórházunk? Hogyan különbözteti meg magát más kórházaktól?
Az alkalmatlan vagy túlzott kórházi struktúra működési zavart okoz. Napi rendszerességgel
látjuk ezt az egészségügyben.
MEGOLDÁS
A Pécs város és Baranya megye egészségügyi ellátásából hiányzó strukturális elemek
pótlása, újak kialakítása révén át kell szerveznünk a szolgáltatás rendjét, tőkebevonás
segítségével.

Egyik bázisa az időskori ellátás kell, hogy legyen. A kielégítetlen ellátási szükségletek már
jelenleg is ezen a területen a legnagyobbak.
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A demográfiai prognózis a 2020-as évekre közel 4 milliós időskorú népességet jelez
Magyarországon. A lakosság 40 %-át jelenti, az uniós átlagot meghaladva (60 év feletti
nyugdíjas, idős aktív vagy rokkant lakos).
Az Európai Unió becslései szerint a jövedelmek emelkedésével az átlagéletkor tovább
emelkedik. Az aktuális kórházi, szociális otthoni kapacitások elégtelenek a növekvő feladatok
ellátására, országos és régiós szinten is. Ugyanakkor a kormányzati egészségpolitika (az
időskorúak ellátási intézményeinek újrarendezése, a gyógyítási és az ápolási rendszerek
közötti átjárás megteremtése), valamint a Népegészségügyi Program (az egészségben töltött
életévek számának növelése, az idős lakosság életminőségének javítása) kiemelt prioritásai
közé tartozik.
A megyében szinte csak kórházunk rendelkezik ilyen nagyságrendű időskori ellátásra
alkalmas, 124 ágyas krónikus kapacitással. Technológiájában azonban – lassan az ellátást
veszélyeztetően – elavult.
Ángyán J. úti Telephelyünk 5,5 hektáros területe megfelelő egy megyei-regionális Geriátriai
Centrum kialakítására.
Aktív és krónikus geriátriai ellátást a megyében tradicionálisan egyedül nyújtunk,
gerontológiai egyetemi tanszéki csoportként működve. (A feladat nem keverhető össze a
néhány más szolgáltató által is végzett ápolási, hospice, egyéb palliatív ellátásokkal.)
Meglévő szakmai bázisunkon magas színvonalra tudjuk fejleszteni, a város és a megye
időskorú lakosai, hozzátartozóik megelégedésére.
A struktúra és a lekötött kapacitás rendelkezésre áll (30 ágy gerontopszichiátria, 30 ágy
ápolás, 15 ágy hospice. 30 mozgásszervi rehabilitációs ágyunk geriátriai szakterületre való
átcsoportosítására pályázatot nyújtottunk be).
Az előbbiek mellett 300 (egyenként 40-45 m2 alapterületű) lakrészes apartmanházat
alakítanánk ki, célzottan időskori ellátásra megépítve, orvosi felügyelettel, az aktív és
krónikus kórházi háttérrel szoros kapcsolatban.
Összesen 600-700 fő elhelyezése megoldható, közfinanszírozott és magánoldalról egyaránt.
A geriátriai komplex, egészségügyi-szociális ellátási modellt országosan mintaértékűen
lehetne bemutatni.
Másrészről, az Ángyán J. úti Telephelyen folytatjuk 120 aktív ágyon a tüdőgyógyászati
betegek ellátását. Kezelési eljárásaik, egészség-betegségkultúrájuk már régen más környezetet
igényelne, mint a telephely létrehozásának idején. A tüdőgyógyászati betegségek spektruma
az eltelt 40 évben megváltozott, a fekvőbeteg ellátást igénylő tuberkulózisos megbetegedések
száma drasztikusan csökkent. Döntően krónikus obstruktív és daganatos légzőszervi betegeket
kezelünk, aktív diagnosztikai és akár intenzív terápiás, állandó szállítási igénnyel.
Az aktív felnőttellátást a Rákóczi úti és a kihasználatlan, romló állagú Dischka Gy. utcai
Telephelyre, a krónikus-időskorú ellátást az Ángyán J. úti Telephelyre kell lokalizálni.
Megfelelő szakmai befektetőt találva az Ángyán J. úti Telephely megvételére, továbbá az
aktív ellátást nyújtó telephelyek működtetésére, a jelen- és jövőidejű egészségügyi
szükségletek kielégítését szinte teljes keresztmetszetben, optimális megoszlásban
biztosítanánk.
Többletkapacitási igénye nincs, OEP általi finanszírozása adott, a szükséges működési
engedélyekkel (az egészségügyi ellátást tekintve) rendelkezünk.
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Amennyiben a stratégia említett két fő eleme elfogadható, a következő lépéseket, illetve
szakmai átcsoportosításokat kellene megtennünk.
I.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítése.
Határidő: 2005. december 31.

II.

A Kardiológiai és Kardiológiai Rehabilitációs Osztály visszaköltöztetése az „A”
épületbe.
Határidő: 2006. március 1.

III.

Az Ángyán J. úti Telephely értékesítés utáni átépítése (működés közben)
Geriátriai Centrummá.
Határidő: 2007. december 31.
Beruházási szükséglet: 2,5 milliárd forint

IV.

Az értékesítésből várható 1,3 milliárd forintot a Rákóczi úti Telephely beruházásaira
(l. VI. pont), illetve a Dischka Gy. utcában a tüdőgyógyászat (beleértve a Megyei
Tüdőgondozó tevékenységét) kialakítására kell fordítani.
Utóbbi határideje: 2006. december 31.
Utóbbi beruházási szükséglete: 500 millió forint

V.

A Baranya Megyei Kórház aktív ellátásának hosszú távú biztosítása érdekében a
Rákóczi úti Telephelyen az alábbi beruházásokat szükséges végrehajtani:
1./ Sürgősségi Betegellátó Osztály I. létrehozása – befogadtatása az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 300 millió Ft
2./ Sebészeti – Érsebészeti Osztály felújítása.
Határidő: 2007. június 30.
Beruházási szükséglet: 650 millió Ft
3./ Központi Élelmezésüzem átalakítása.
Határidő: 2006. június 30.
Beruházási szükséglet: 196 millió Ft
4./ Központi Sterilizáló felújítása.
Határidő: 2006. december 31.
Beruházási szükséglet: 40 millió Ft

A megvalósítás feltétele, hogy a kórház és a Geriátriai Centrum 30 éves működtetésére
találjunk olyan, hangsúlyosan szakmai befektetőt, aki lehetőleg egy cégcsoporton belül tudja
megoldani mind a működtetést, mind a szükséges beruházásokat és működő tőkéje ehhez
elegendő.
Alapelvek:
- Az ingatlanok és a nagy értékű ingóságok az önkormányzat tulajdonában maradnak.
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- Az önkormányzat helyet kap a kórházat működtető cég felügyelő bizottságában.
- A dolgozók átvételre kerülnek és minden közalkalmazotti juttatást megkapnak, kivéve
a vasúti kedvezményt.
- A befektető saját tőkéből oldja meg a befektetéseket.
- A befektető azonnali hatállyal átvállalja a kórház adósságállományát, kivéve az
önkormányzat felé fennálló kötelezettségeit.
- A befektető minőségi garanciát vállal a kórház működtetésére.
- A befektető biztosítja a mindenkori szakmai minimumfeltételeknek való megfelelést.
- Az intézmény OEP által finanszírozott ellátásaiért továbbra sem kell a betegeknek
fizetnie, kizárólag az emelt szintű ellátásokért kérhető a páciensektől térítés.
ÖSSZEFOGLALVA:
A lehetséges befektető vállalja fel az 1,3 milliárd forintos ingatlan vásárlást, a 2,5
milliárd forintos beruházási igényű Geriátriai Centrum megépítését, továbbá mind az
aktív ellátó kórház, mind a Geriátriai Centrum működtetését.
Befektetői oldalról az intézmény likviditása és gazdasági stabilitása hosszú távon
garantálható. Biztosítható a piaci környezethez való alkalmazkodás és semlegesíthető a
folyamatosan változó közfinanszírozás hatása.
A működésbe adással a fenntartó úgy tud forrást bevonni az ellátó rendszerbe, hogy
vagyonát, értékeit nem kell feladnia.
Figyelemmel tudja követni az ellátás alakulását és amennyiben szükséges, hatékonyan be tud
avatkozni, a szerződést is felbonthatja.
A tőkebevonással lehetővé válik az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése,
a betegek gyorsabb és hatékonyabb ellátása, a lakossági és a dolgozói elégedettség
növelése, a szervezeti kultúra fejlesztése.
Alapjaiban megfelelő struktúránk jelzett módosításával a valódi szükségleteket fogja
leképezni.
Célul tűzzük ki a komplex geriátria létrehozását. Eddig is törekedtünk az ellátás
megelőzéstől az ápolásig tartó folyamatosságának, teljességének megerősítésére. Kiterjesztve,
komplex létesítményekkel folyamatában tudnánk végezni az egyre idősödő népesség
ellátását: az aktív egészségügytől a krónikuson át a rehabilitáció és a magasabb fokú
önellátás, otthonápolás irányába. Alapelvvé válhatna, hogy az ellátás-ápolás ott történjen, ahol
az egyén számára a legoptimálisabb.
Az Európa Tanács időskorúakra vonatkozó ajánlásait elfogadva, a szociális ellátást össze
kívánjuk hangolni az egészségügyi alap- és szakellátással. Elérhetővé tudjuk tenni a
geriátriai multidiszciplináris szolgáltatásokat és kifejleszteni a geriátriai ellátórendszer
speciális elemeit (nappali kórház, mobil egység).
Pécs, 2005. augusztus 5.
dr. Moizs Mariann s.k.

Horváth Zoltán s.k.
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II.
„A múzeum egy olyan közösség és annak fejlődése szolgálatában álló, nem haszonszerzésre
irányuló, állandó intézmény, amely megszerzi, regisztrálja, dokumentálja, tudományosan
megvizsgálja, megőrzi és bemutatja az emberek és környezetük tanúvallomásait az oktatás, a
nevelés, a közművelődés céljából.” (Segédlet Múzeumi Gyűjteményi Terv készítéséhez
Budapest, 2000. 9. oldal) Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus
ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének igen
fontos intézménye. A múzeum egyszerre egyetemes és nemzeti intézmény. Mindez Baranyában
és Pécsett immár több mint 100 éves múltra tekint vissza.
A megyei múzeum feladata, hogy Baranya megye közigazgatási határain belül az öt szakmai
osztály - természettudományi, régészeti, képző- és iparművészeti, néprajzi, új- és legújabb kori
történeti, valamint a magyarországi déli szlávok (horvátok, szerbek, szlovénok) kultúrájának
országos gyűjtőkörű intézménye a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum - keretében végezze
tevékenységét.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utoljára 2001. szeptember 25-én tartott ülésén
tekintette át a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkáját. A 137/2001. (IX.. 25.)
Kgy. határozat értelmében a múzeumi ingatlanok széttagoltsága és ennek következtében a
szakmai széttagoltság ellenére az intézménynek sikerült megtartania munkájának színvonalát, az
elmúlt négy év során számos feladatot oldott meg sikeresen. A kidolgozott belső érdekeltségi
rendszer alapján a munkatársak közül 22 fő, az osztályvezetők javaslata és vezetői döntés alapján
jelenleg havi 4.550 forint eredményességi pótlékot kap. Személyi köre évente felülvizsgálatra
kerül. Sikeres pályázat alapján a pályázat írásában résztvevők megyei önkormányzati döntés
alapján az elnyert összeg 2 %-át kapják meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyei
múzeum kiállításai közül évente egyet-egyet pénzügyileg is támogatott, így például a
biennálékat, finanszírozta a világörökség részét képező bemutatóhelyek működtetését és saját
költségén felújíttatta a magyar állam tulajdonában, a Baranya Megyei Önkormányzat
fenntartásában, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának kezelésében működő Pécs,
Apáca utca 14. szám alatti, a világörökség részét képező kiállítóhelyet. Az elmúlt négy év során
több ízben felmerült, épp a megyei múzeum széttagoltságának megszüntetése, raktárhelyzetének
javítása, a szakmai struktúra átalakítása miatt egy központi műtárgyvédelmi raktár
létrehozásának gondolata. Volt szó ipari műemlék jellegű épület átalakításáról, más
„barnamezős” beruházásról és új épület kialakításáról is. Kezdetben a múzeumi szakma erről
szóló belső vitái, később pénzügyi forrás hiánya miatt a beruházás tervezése halasztást
szenvedett, különösen attól kezdve, hogy a megyei önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be
címzett támogatásra a Zsolnay Múzeum teljes felújítása érdekében. Ma, jelen helyzetben úgy
tűnik, hogy a múzeum központi műtárgyvédelmi raktára megvalósulhat Pécs Európa Kulturális
Fővárosa 2010 pályázatra beadott projektjének pozitív elbírálása esetén. A pályázat tervezett
fejlesztései közé bekerült a műtárgyvédelmi raktár „Látványtár” néven. A Janus Pannonius
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Múzeum anyagának több, mint 90 %-a nem megtekinthető kép, szobor, kerámia, bútor stb. A
Látványtár olyan raktározási forma, amely – részben digitális technika segítségével –
bemutathatóvá teszi az eddig láthatatlan anyagot, nyitottá válva az oktatás és a turizmus számára.
A korszerű raktározási feltételek mellett benne célzott szakmai, kutatói és ifjúsági programok is
megvalósíthatók. Csatlakozna hozzá egy restauráló műhelyrendszer is. Elképzelhető zöld mezős
beruházásként, illetve meglévő, akár ipari épületek átépítésével is. A pécsi Európa Kulturális
Főváros projektbe bekerült a szintén a múzeumot érintő másik fejlesztés is, nevezetesen „Nagy
Kiállítótér”. A megye már pályázott címzett állami támogatásra a Papnövelde utcai volt
Vármegyeháza átalakítási tervével, amely épületrekonstrukciót, kiállítótér-kialakítást és új
épületszárny hozzáépítését tartalmazza. A rekonstrukciót és hozzáépítést követően alkalmas
volna nagyméretű nemzetközi utazó kiállítások befogadására, s egyben otthont adna a Modern
Magyar Képtár gyűjteményének is. A „Múzeum utca” meghosszabbítását és szolgáltatásainak
fejlesztését jelenti. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
nagyrendezvényeinek, így például a Mediterrán Ősz, vagy a Szőlő és Bor Ünnepe,
programfüzeteiben rendszeresen feltünteti a megyei múzeum kiállításait. Fontos, hogy múzeum
kiemelten kezelje, hogy a jövőben lehetőség szerint az idegenforgalommal foglalkozó megyei és
pécsi intézmények, társaságok propagandájába kerüljenek be a múzeum állandó és időszaki
kiállításainak adatai.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és a
kiállítások száma alapján az ország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. A több mint
800 ezres darabszámú gyűjtemény együttes hazai és sok vonatkozásban nemzetközi
viszonylatban is meghatározó szerepet játszik. Az intézmény a múzeumi munka hazai és
nemzetközi gyakorlatának megfelelően a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás hármas szakmai
elvének érvényesítésével alapító okiratában leírtak szerint végzi a munkáját. A gyakorlatban
ennek a tevékenységnek az alapjai az egyes szakmai osztályok által készített és a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság által
elfogadott éves munkatervek.
A vizsgált időszakban a múzeum tevékenységét alapvetően a megyei önkormányzat
költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a múzeum saját bevételeivel, valamint a
különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági (régészeti) feladatellátás
kötelezettségéből adódó anyagi forrásokkal. Az utóbbiak aránya fokozatosan növekszik az
intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési helyzetéről, illetve annak belső
arányairól meg kell jegyezni, hogy a fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át
fedezte, a maradék kb. 10%-ot és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás,
adminisztratív hivatali költségek stb.) a múzeum saját bevételeiből teremtette elő. A szakmai
munkavégzés anyagi forrásait pedig szinte kizárólag a nyertes pályázatok, illetve támogatások
jelentették.
A megyei önkormányzat 2003-ban két határozatában, amelyek a rendszer takarékosságát
célozták meg 10,8 eFt-ot; majd 40.291 eFt-ot vont el az intézménytől, amely többek között
létszámcsökkentésként a múzeum összmunkatársi létszámának 23%-át érintette.
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Elkészült az intézmény kutatási szabályzata. A tárgyalt időszakban nőtt a kutatói érdeklődők
száma, fogadásukra a múzeum ingatlanhelyzete nem jelent ideális megoldást. A múzeum
munkatársai rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, többen
végeznek másoddiplomás egyetemi, illetve phd. tanulmányokat a szakmai fejlődésük érdekében.
Jelentős a múzeumi publikációk száma is.
Igen fontos esemény volt nemcsak a megyei, hanem az országos kulturális élet területén is, hogy
részben befejeződött a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti épületünk felújítása és megnyílhatott
a Modern Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítás. "2000 év a Duna mentén. A közös
múltból a közös EU jövőbe" címmel, 6 országból érkezett előadókkal nemzetközi tudományos
konferenciát rendezett az intézmény 2002-ben. A konferenciakötet 2004-ben jelent meg magyar
és német nyelven. Folytatódott a nagy múltú sorozat, az Országos Kerámia, illetve Kisplasztikai
Biennálé megrendezése is. A Magyar Nemzeti Galéria Csontváry Kosztka Tivadar születésének
150. évfordulóján 2003-ban újabb 10 évre meghosszabbította a tulajdonában lévő Csontváry
művek pécsi letétjét. A múzeum volt rendezője 2002-ben a Magyar Múzeumi Történész Társulat
3. Országos Konferenciájának. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium „e-Világ, digitális
tartalom és kultúra” c. pályázatának 2003-ban történt eredményhirdetésén az intézmény 20
millió. Ft-ot nyert, amihez + 2 millió Ft önrészt is vállalt saját bevételei terhére. Így a technikai
fejlesztéseken kívül kiállításaink, gyűjteményeink „virtuális” módon is látogathatóvá váltak az
Interneten. Az IHM-ITP-5 közgyűjteményi szakalkalmazottak részére kiírt informatikai
pályázatán a múzeum 16 munkatársa nyert egyenként 350 e Ft támogatást számítógép és egyéb
digitális informatikai eszköz vásárlásához, illetve Internet csatlakozást. Mindez jelentős
korszerűsítést jelent az intézmény és munkatársainak szakmai munkájában. A megyei múzeum
2002-ben „Látogatóbarát múzeum” pályázaton is eredményesen szerepelt.
Százegy éve 1904-ben nyílt meg a megyei múzeum egyik jogelőd intézményének tekintett Pécsi
Városi Múzeum. A 2004. év kiemelt összmúzeumi szakmai programja a „100 éves Múzeum”
című projekt volt, amelynek keretében kiállítások, kiadványok készültek, nemzetközi szakmai
konferencia rendezésére, emléktábla elhelyezésére került sor. Jelentős szakmai együttműködés
eredménye az „Emlék-Kép / Memory-Image (1904-2004)” című centenáriumi kiállítás, illetve az
azonos című magyar-angol nyelvű katalógus. A kiállítást az Országgyűlés elnöke nyitotta meg.
A sorozat folytatódott a „Múzeumok az európai térben” címmel nemzetközi szakmai
konferenciával. A német, osztrák, cseh és horvát partnermúzeumból, valamint több hazai
társintézményből érkezett előadók a muzeológia aktuális kérdéseit, a múzeumok működési
területeit tekintették át. A konferencia keretében került bemutatásra a Janus Pannonius Múzeum
48-49. számú évkönyve, amelyben a múzeum munkatársai az intézmény egy évszázados
történetét, gyűjteményeit, műtárgyvédelmi és közművelődési tevékenységét ismertették magyarangol nyelven, több mint 250 színes fotóval. Mindemellett az elmúlt évek sikeres
közönségkapcsolati tevékenységének elismeréseként a szakminisztérium „Múzeumpedagógiai
nívódíjat” adományozott a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága közművelődési
csoportjának „kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként”.
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Pécs város 2001. 11. 16-án az UNESCO képviselőjétől átvette az ókeresztény sírkamrákra
vonatkozó világörökségi diplomát. Ehhez kapcsolódóan a múzeum régészeti osztályának
munkatársai a látogatható világörökségi helyszínek kiállításait, installációs anyagát felújították.
A Pécs/Sopianae Örökség Kht 2002. októberében alakult meg, amelybe belépett a megyei
önkormányzat is. A Kht. a feladatok finanszírozási és marketing tevékenységében eredményesen
működik együtt a megyei múzeummal, ennek a kiállítóhelyek bemutatásán túl több közös
kiadvány és pályázat is bizonyítéka.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a tárgyalt időszakban elkészítette marketingtervét,
amely jól szolgálja a szakmai- és a közönségkapcsolatokat.
Az intézmény az elmúlt években 21 ingatlanban végezte munkáját. A Pécs és Mohács területén
szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése számtalan
nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent a múzeumnak és a megyei önkormányzatnak
egyaránt. Jelen helyzetben látható, hogy ez a probléma a központi műtárgyvédelmi raktár, a
„Látványtár” létrehozásával és az ahhoz kapcsolható ingatlanracionalitási elképzelések
megvalósításával oldható meg. A Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Martyn Múzeum (Pécs
Káptalan u. 6.) épületének használata a megyei múzeum és az Egyházmegye között kötött 1992-es
szerződés alapján történt, amely szerződés felbontását a tulajdonos 2002. decemberében
kezdeményezte. Az intézménynek 2004. elején át kellett adni az épületet az egyházmegyének, A
Martyn Múzeumot és raktárt más ingatlanban kellett elhelyezni. Mindezen feladatok elvégzésére a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 millió Ft támogatást hagyott jóvá a múzeum
részére. A Martyn kiállítás korszerű elhelyezése a Káptalan u. 4. számú épületében történt meg. A
megyei önkormányzat közel 20 millió Ft-os támogatásával a Csontváry Múzeum korszerűtlen –
1983-an beépített – klímaberendezését sikerült új berendezésre kicserélni, valamint megtörtént a
múzeum kiállítóterének teljes festése.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán belül megkezdődött a Zsolnay Múzeum
épületének teljes belső és külső felújítása. A folyamat vége egy új kiállítás létrehozása. A teljes
rekonstrukció összege 415.243 ezer forint. A címzett támogatásként elnyert összeg 372.426 ezer
forint. A munkálatok eredményeként várhatóan 2007-ben nyílik meg a nagyközönség előtt. A
térség addig sem marad „Zsolnay” nélkül, mert a „Múzeum utcában” a jelenleginél egy kisebb
kiállítás áll majd az érdeklődők rendelkezésére. A Zsolnay Múzeum a térség, Magyarország
turisztikai látványosságai és megőrzendő kulturális értékei közé tartozik. Ennek kíván a megyei
önkormányzat most megfelelni az új kihívásoknak egy európai mércével is mérhető új kiállítás
helyének megteremtésével.
A Néprajzi Osztály raktárhelyzetében 2002-ben némi javulást eredményezett, hogy a PécsPatacson lévő raktárépületből Pécs Nyírfa utca 3. szám alá költözhetett a fa, illetve kézműves
szerszámok műtárgygyűjteménye. Megtörtént a régészeti kiállítás elavult elektromos hálózatának
a cseréje, valamint az 1969-1970-ben átadott állandó kiállítás installációs anyagának
halaszthatatlan javítása.
A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2005. július 20-án
szerződést kötött az M60 autópálya Baranya megyei szakasza 0+000 – 18+500 kmsz. közötti
szakaszának (pécsi bekötőszakasz) területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt
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megelőző régészeti feltárásra. A szerződés alapján a megyei múzeumot a munka elvégzéséért
810.305.755 Ft illeti meg, ennek első részlete, 57.500.000 Ft már az intézmény számlájára
érkezett. A terepmunkákat ezen a szakaszon 2006. szeptember 1-ig, a leletfeldolgozást 2007.
szeptember 1-ig kell befejezni. Ezen belül az egyes feltárási munkák befejezése folyamatosan
történik és a terület folyamatosan kerül vissza a kivitelezőhöz. így például a jelölt területen lévő
6 lelőhely (összesen 171.867 négyzetméter) közül az elsőt, a bólyi csomóponthoz legközelebb
eső szajki területet (összesen 18.000 négyzetméter) 2005. végén, korai rossz időjárás esetén 2006
elején az építő rendelkezésére kell bocsátani. Még 2005-ben megkezdődik a MonyoródSzederkény határában fekvő lelőhely (összesen 94.000 négyzetméter) ásatása, amiről 2006.
szeptemberében kell a régészeknek levonulniuk. A másik négy lelőhely ásása 2006-ban történik
meg.
A megyei múzeum állandó kiállításainak látogatottsága 2001 és 2004 között átmeneti emelkedés
után 370.163 főről 282.301 főre csökkent. A jelenség nem egyedi, hiszen a múzeumi látogatók
száma országosan az elmúlt évtizedben felére csökkent. A Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága állandó kiállításait nézve a látogatottságot vizsgálva az Egri Vármúzeum és két
országos gyűjtőkörű múzeum után a legnagyobb, miközben a belépőjegyek ára átlagosan
kétszeresére emelkedett.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatóságának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A Közgyűlés elismerését és köszönetét
fejezi ki az intézmény vezetésének és minden munkatársának a nehéz gazdasági viszonyok és
költségvetési megszorítások ellenére végzett jó munkájáért.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei múzeumigazgatót arra, hogy
gondoskodjék
a. a Zsolnay Múzeum épületének felújítása miatt a múzeumi tárgyak és installációk
elköltöztetésének befejezéséről, az ideiglenes Zsolnay kiállítás megépítéséről, valamint a
rekonstrukciót követően az új Zsolnay bemutató tárlat elkészítéséről.
Határidő: A költöztetés befejezésére: 2005. október 30.
Az ideiglenes Zsolnay kiállítás elkészítésére: 2005. november 15.
Az új Zsolnay kiállítás elkészítésére: a rekonstrukciót befejezését követő
6 hónap.
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
b. a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szerződés alapján az M6-M60-as gyorsforgalmi út PécsBóly bekötő szakasz régészeti feltárásának befejezéséről, megbízás esetén az út további baranyai
szakaszára vonatkozó előzetes feltárást elvégzéséről.
Határidő: a Pécs-Bóly bekötő szakasz régészeti feltárására 2006. szeptember 1.
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
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c. a pécsi világörökségi helyszínek feltárásában, bemutatásában, az érintett kiállítóhelyek
működtetésében való – az eddigiekhez hasonló színvonalú – múzeumi részvételről.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
3. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése kiemelt céljának tekinti a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa – 2010 projektben szereplő „Nagy Kiállítótér”, valamint a „Látványtár”
létrehozásának szakmai előkészítését. A két beruházás megvalósítása a múzeum jövője
szempontjából elengedhetetlen. Ennek érdekében a közgyűlés felkéri a múzeum igazgatóját
pályázati lehetőségek feltárására és kidolgozásuk koordinálására.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kéri a múzeum igazgatóját, hogy a jövőben
lehetőség szerint az idegenforgalommal foglalkozó megyei és pécsi intézmények, társaságok
propagandájába az eddiginél hangsúlyosabban kerüljenek be a múzeum állandó és időszaki
kiállításainak adatai, azoknak ismertetései.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
P é c s, 2005. augusztus 23.
Tasnádi Péter

BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
PÉCS

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
közgyűlési beszámolója – 2001-2004 - a
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 2005. szeptemberi ülésére

Az anyagot összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a
BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével
Pécs, 2005. június 30.

2

BESZÁMOLÓ A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK
MUNKÁJÁRÓL (2001-2004)
A múzeumi szakalkalmazottak személyre lebontott tevékenységét az éves munkajelentések
tartalmazzák, ezért a továbbiakban az intézmény, illetve az egyes szakterületek munkájának
összefoglaló jelentését adjuk.1
A múzeumi munka ismertetését muzeológiai szakágak (múzeumi osztályok) szerint tekintjük át a
tevékenység tárgyának kronológiai rendjében.
BEVEZETÉS
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban BMMI)
tevékenységét a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a
továbbiakban BMÖ) által jóváhagyott éves költségvetési támogatásból, a BMMI saját
bevételeiből, eredményes pályázatokból, ill. egyéb támogatásokból végzi. A
intézmény az ország egyik legnagyobb gyűjtemény együttesét, ill. kiállítási vertikumát
működteti.
A BMMI - egyik jogelődje a Pécsi Városi Múzeum - első állandó kiállítását 1904-ben
nyitotta meg. Az egy évszázaddal korábbi gyűjtemény száma kb. 5.000 volt, a 21.
század küszöbén pedig e szám megközelíti a 800 ezret. Az intézmény, amely a
múzeumi szakterület öt legjelentősebb ágát műveli, gyűjteményeit, kiállításait és a
hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, a Néprajzi,
az Új- és Legújabbkori Történet, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály
muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan
együttműködve a BMMI kiállításrendező, közművelődési és gazdasági
munkatársaival. A BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és
kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé
tartozik. A közel 800 ezres darabszámú gyűjteményegyüttes hazai és sok
vonatkozásban, nemzetközi viszonylatban is meghatározó szerepet játszik.
Az elmúlt évtizedekben a gyorsan változó világ a múzeumokat sem hagyta
érintetlenül. Új kihívásokkal kell a két évszázados magyar múzeumügynek és az egy
évszázados pécsi-baranyai múzeumoknak is szembenézni. Célunk viszont elődeinkhez hasonlóan - változatlan: az elmúlt korok forrásainak, tárgyi világának
begyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és a társadalom széles rétegei
számára történő hozzáférés megteremtése kiállítás és katalógus, múzeumi vezető,
vagy a korszerű elektronikus adathordozók formájában.
Múzeumunk egykori igazgatójának - Szőnyi Ottónak 1913-ban leírt - véleményét ma
is időszerűnek tartjuk, ugyanis meggyőződésünk, hogy "A múzeum ügyéért azért
fáradozunk, mert tudjuk, hogy az nem a kuriózumok és ócskaságok raktára, hanem a
közművelődés dokumentumainak rendszeres szemléltetője… A múzeum az egyetlen
egyetemes közművelődési tényező, mely szemlélteti az embert és alkotásait a
csiszolatlan kőkorszaktól a mai napig és bemutatja az ember környezetét a mikro- és
makrokozmoszt…"
Az idézeteket még hosszan sorolhatnánk a múzeum gyűjtő, megőrző, bemutató
feladatairól, a tudományos és közművelődési munkáról, ezek hierarchiájáról vagy
1

A szakmuzeológiai munka összegzését a gyűjteményi osztályok, a beszámoló többi részét az
Igazgatóság munkatársai állították össze.
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éppen egyensúlyáról. Az említett szakmai és módszertani területek közötti hangsúly
az elmúlt évszázadban a mindenkori kultúrpolitika elvárásainak, utasításainak
megfelelően, a szakmai elfogadás mértékének függvényében alakult. Egy dologban
azonban a magyar múzeumügy megszületésétől napjainkig állandóságot mutat,
amelyről úgy gondoljuk, a kérdés megoldatlansága, a pozitív változások ellenére,
szakmánk története során a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség problémáját
folyamatosan szinten tartotta. Ez pedig a joghatályos múzeumi szakmaifinanszírozási normatíva hiánya! A mai magyar múzeumügy fő problémáját ott
látjuk, és ez alól a múzeumügy történetének egyetlen területe és időszaka sem jelent
kivételt, hogy több kezdeményezés, próbálkozás után a mai napig sincs a magyar
múzeumoknak joghatályos szakmai-finanszírozási normatívája. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a normatíva objektív definiálása nem egyszerű szakmai, akár szakmaiközéleti viták nélküli feladat, de ennek hiányában múzeumaink a mindenkori
fenntartó pillanatnyi anyagi helyzetének, lehetőségének, nem mindig műtárgy- és
múzeumcentrikus szándékának vannak, ill. lesznek kiszolgáltatva. A BMMI
működésében, véleményünk szerint a vizsgált időszakra összességében jellemző e
probléma. Ez többek között azt is jelenti, hogy sehol sincs joghatályosan rögzítve,
hogy X számú műtárgy, ill. annak elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes után,
valamint azok bemutatására, ill. a kiállítóhelyek működtetésére milyen létszámú
szakalkalmazottat – muzeológust, restaurátort, gyűjteménykezelőt, kiállításrendezőt,
múzeumi közművelődési, valamint gazdasági-műszaki munkatársat stb. - kell
foglalkoztatni. Nincs továbbá arra vonatkozóan sem joghatályos előírás, hogy Y m2es kiállítótérben milyen létszámú teremőrnek kell felügyelni! Vélhetően ennek is az
eredménye, hogy a BMMI anyagi helyzete évek óta stagnál, a fenntartói támogatás
még az inflációt sem követi. Mindez megfigyelhető a saját bevételek évről-évre
növekedő üteme mellett! (Lásd a BMMI gazdasági működésének fő területeit
feldolgozó táblázatokat!)
A szakmai-finanszírozási normatíva a meglévő gyűjtemény darabszámának, a gyűjtőterület
nagyságának, a bemutatandó kiállítások számának, kvalitásának függvényében és még sok egyéb
tényezőnek a figyelembevételével kellene, hogy alakuljon. Fontos lenne a múzeumlátogató
közönség, szélesebb értelemben a társadalmi elvárások országos és helyi felmérése is, hiszen a
múzeum nem öncélú intézmény. Ennek vizsgálatát, nemzetközi tapasztalatokat is szem előtt
tartva, a hazai muzeológus és szociológus szakemberek központi iniciatívák alapján, egységes
szempontok szerint kellene, hogy elvégezzék. (A BMMI-nél 2001 őszén végeztünk
látogatószociológiai felmérést, összefüggésben az akkor készülő múzeumi marketing tervvel,
majd 2004-ben a diákok körében végeztünk hasonló felmérést)
Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a múzeumok számára kiírt, vagy a múzeumok által is
igénybe vehető szakmai pályázatok száma és az ezeken nyerhető támogatások nagysága –
közülük is kiemelkednek a millecentenáriumi (1996) és a millenniumi (2000) programok
megvalósítására adódó lehetőségek - mégis úgy véljük, hogy ezzel a múzeumi feladatellátást
nem sikerült stabilizálni. Ezen sikeres pályázatokból, külső támogatásokból, és sajnos csak
ezekből, végezzük évek óta a kötelező múzeumi szakmai munkát. Pedig mindannyian jól tudjuk,
hogy kizárólag pályázatokra nem lehet sem rövid, sem hosszútávú folyamatos múzeumi munkát
alapozni, tervezni. Elég, ha arra a nyilvánvaló tényre utalunk, hogy a pályázatoknak nemcsak
nyertesei vannak… (Múzeumunk 2000-2004. évi időszakban különösen jó pályázati
eredményeket ért el; lásd a mellékletben!) Mindezek alapján megerősödött bennünk az a
meggyőződés, hogy a joghatályos szakmai-finanszírozási normatíva hiánya pótolhatatlan
veszteségeket eredményez/het/ a kötelező múzeumi feladataink – gyűjtés, megőrzés, bemutatás –
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végzésében. Ezen normatíva hiánya hatalmas problémát jelent elsősorban a múzeumoknak, de a
múzeumfenntartók is jól érzékelik ennek hiányát, az ebből adódó nehézségeket.2
Múzeumunk jelenleg az érvényes törvények – 1990. évi LXV. Tc., 1997. évi CXL. Tc. és a
2001. évi LXIV. Tc., valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási utasítások – ill. a fenntartó
BMÖ 68/2005.(vi.16.) Kgy. határozat 12. sz. melléklete által jóváhagyott Alapító Okirat alapján
végzi munkáját.
A vizsgált időszakban a BMMI tevékenységét alapvetően a fenntartó BMÖ
költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a BMMI saját bevételeivel,
valamint a különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági
feladatellátás kötelezettségéből adódó anyagi forrásokkal. Az utóbbiak aránya
fokozatosan növekszik az intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési
helyzetéről, ill. annak belső arányairól elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy a
fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át fedezte, a maradék kb. 10%-ot
és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás, adminisztratív
hivatali költségek stb.) a BMMI saját bevételeiből teremtette elő. A szakmai
munkavégzés anyagi forrásait pedig szinte kizárólag a nyertes pályázatok, ill.
támogatások jelentették. (Ennek részletes adatait lásd a BMMI gazdasági működését
mutató táblázatokban!)
A fenti, általános érvényű megállapítások után a 2001-2004. évi működésre
alapvetően befolyásoló tényezőként hatott a BMÖ azon döntéssorozata, amely
ugyan a „működőképesség megőrzését” célul tűzve, több alkalommal is támogatás
elvonásról hozott határozatot! (96/2000. /VI. 27./ Kgy. határozat, 50/2003./IV.17./
Kgy. hat., 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat.)
Mindez összességében közel 35%-os létszámcsökkentést idézett elő az
intézménynél 2000-2004 között.
Ilyen drasztikus létszámcsökkentésre korábban még soha sem került sor a BMMInél! Mindennek eredményeként – a számtalan emberi nehézségen túl – a napi
szakmai feladatellátásban, kiállítás-üzemeltetésben is a nehézségek sokasága
jelentkezett.
Változások a BMMI személyi állományában
Az Önkormányzat által 2000-ben elrendelt létszámleépítés - 96/2000. (VI. 27.) Kgy.
határozat - hatása 2001-ben érződött igazán. A leépítési döntést végrehajtó
múzeumnak 17,5 fővel kevesebb létszámmal kellett megoldani szakmai feladatait, az
intézményműködtetés gazdasági, technikai teendőit. Mindehhez járult, hogy a 2001.
év folyamán több kolléga nyugdíjba vonult, akiknek pótlásával - bérgazdálkodási
okok miatt - a törvényes felmentési idejük leteltét követően tudtunk érdemben
foglalkozni.
2001. 03. 15-től, saját kérésére, Millei Ilona megyei múzeumigazgató-helyettest a
megyei múzeumigazgató igazgatóhelyettesi beosztásából felmentette. Ezt követően
Millei Ilona főrestaurátor főtanácsosi kinevezést kapott és egyben megbízást a
múzeum restaurátori, műtárgyvédelmi feladatainak szakmai koordinálására.
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Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala
megyében) in: "Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok, szerk.: Zombori István,
Budapest 2001. 121-127; Cseri László: A múzeum, avagy a rendszer muzealitása, in: Echo 2002. 1.
2-3., Nádasi József: Rész és egész. Töprengések Pécs művészeti múzeumairól, képzőművészeti
kiállításairól. in. Echo 2002. 1. 4-8.
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A fenntartó által az intézmény költségvetésében előírt bérgazdálkodás miatt a BMMI
az időszakosan alkalmazott teremőrök egy részének lejáró szerződését nem
hosszabbította meg, hanem helyettük polgári szolgálatos fiatal férfi munkatársakat
alkalmazott. A Szociális és Családügyi Minisztérium a múzeumnak 2001-2004-re 10
fő polgári szolgálatos munkatárs alkalmazását engedélyezte. Az engedélyezett
létszámból – a jelentkezők alacsony létszáma miatt - általában 5-6 főt tudott
alkalmazni időszakosan egyidőben az intézmény.
A 2002. évben több kolléga vonult nyugdíjba, az így megüresedett munkakörökbe
fiatal – részben pályakezdő – munkatársakat alkalmazott a múzeum. (1 fő régész, 1
fő történész, 1fő etnográfus, 1 fő restaurátor, 1 fő közművelődési menedzser)
A fenntartó BMÖ az alábbi határozatokat hozta a 2003. évben, amelyek alapvetően
érintették a BMMI személyi állományát: az alábbi fenntartói határozatok 50/2003./IV.17./ Kgy. hat. 10,8 eFt; 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat. 40.291 eFt – jelentős
létszámcsökkentést eredményeztek, amelynek tényleges kihatása a 2004. évi
szakmai- és gazdasági működésünk során jelentkezett. (A 2003. évi
létszámcsökkentés a múzeum összmunkatársi létszámának kb. 23%-át érintette!)
2003. július 20-án lejárt Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató öt éves magasabb
vezetői kinevezése, ezért a BMÖ pályázatot írt ki az állás betöltésére. A törvényes
határidő lejártáig az igazgatói pályázat kiírójához egy pályázat, Huszár Zoltán
szakmai anyaga érkezett, akit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003.
május 29-i ülésén 31 igen és 1 tartózkodás mellett 2008. július 20-ig megválasztott a
BMMI igazgatójának.
2003. augusztusában a megyei múzeumigazgató a betöltetlen megyei
múzeumigazgató-helyettesi állásra pályázatot írt ki, amelyre a törvényes határidő
lejártáig egy pályázó, Walterné Müller Judit, az intézmény addigi titkárságvezetője,
kulturális menedzsere adta be szakmai anyagát. A pályázatot értékelő szakmaiszakértői bizottság, valamint az Önkormányzat Kulturális Bizottsága, ill. Közgyűlése
egyhangúlag támogatta a pályázó kinevezését, akit 2003. október 1-én a megyei
múzeumigazgató kinevezett megyei múzeumigazgató-helyettesnek.
Tudományos
titkári
megbízatásáról
Kovács
Orsolya
művészettörténész
főmuzeológus 2003-ban lemondott. Ezt követően 2004. 01. 01-től tudományos titkári
megbízást kapott Vándor Andrea etnográfus muzeológus, EU szakértő. A jelen
megbízás mellett változatlanul végzi muzeológusi munkáját a Néprajzi Osztályon.
2004. 05. 01-én – Dr. Horvatovich Sándor zoológus főmuzeológos, osztályvezető
nyugdíjbavonulása miatt (Dénes Andrea botanikus főmuzeológus, osztályvezető
2002 óta GYES-en van.) – Kisbenedek Tibor zoológus muzeológus került a
Természettudományi Osztályra és kapott megbízást az osztályvezetői teendők
ellátására.
A múzeum működésében, a látogatószám növekedésében érezhető befolyása volt a
194/2000 (XI. 24.) Kormányrendeletnek, amely 2001. 01. 01-től országosan
egységesen szabályozta a múzeumok látogatási rendjét. Ennek eredményeként
jelentősen növekedett a látogatószám - ami örvendetes tény - az viszont már
elgondolkodtató, hogy a rendelet nyomán az ingyenes múzeumlátogatásra
jogosultak száma nőtt meg ugrásszerűen, a belépőjegyet fizetőké viszont csökkent.
(Lásd látogatottsági statisztika!) Ez a fenntartó által előírt bevételi terv teljesítése
szempontjából nem közömbös az intézmény számára, hiszen a saját bevétel
növelését a fenntartó évről-évre meghatározza és annak jelentős része a látogatói
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jegybevételből származik. Megjegyzendő, hogy ez a rendeket átdolgozás alatt áll,
melyről a NKÖM kikérte a megyei múzeumigazgatóságok véleményét is.
A BMMI elkészítette a vonatkozó kormányrendelet – 47/2001.(III. 27.)
„Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról” - alapján az
intézmény kutatási szabályzatát, amely a szakmai osztályokra lebontva operatív
módon határozza meg a kutatás feltételeit, módját. A megnövekedett kutatói létszám
miatt a BMMI - gyűjteményéhez viszonyított - kevés szakalkalmazottja csak jelentős
többletmunkával képes e feladatot megoldani. A külső kutatók fogadására a múzeum
ingatlanhelyzete sem jelent ideális megoldást!
A múzeum munkatársai rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken,
konferenciákon, ill. többen végeznek egyetemi, ill. phd. tanulmányokat a szakmai
fejlődésük érdekében.
Jelentős a múzeumi publikációk száma is. (Lásd az osztályokra bontott
összegzésben!)
Kiemelkedő szakmai programjainkról
Az éves munkajelentések részletesen tárgyalták az intézmény egészének szakmai
munkáját. Ennek ellenére közülük néhány programot - a teljesség igénye nélkül azok szakmai és közönségsikere miatt fontosnak tartunk kiemelni.
Hazai kiállítások, konferenciák
A Pécsváradi Önkormányzat kérésére 6 hónappal meghosszabbítottuk 2000-2002ben a pécsváradi várban a millennium tiszteletére rendezett "Kereszténység és
államiság Baranyában" c. kiállításaink látogathatóságát.
A Természettudományi Osztály, több évi szünet után, jelentős időszaki kiállítási sorozatot
valósított meg a részben felújított Pécs Szabadság u. 2. épületében. A programok nagy részéhez
gyermekfoglalkozások kapcsolódtak, amelyek egyértelmű közönségsikert eredményeztek.
Az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály volt a házigazdája a "Numizmatika és
társtudományok" c. országos tudományos konferenciának, amelyre a hazai
közgyűjteményekből, egyetemekről és a határon túli múzeumokból is érkeztek
muzeológusok. Ehhez kapcsolódott a "Csaták ezüstbe" c. időszaki kiállítás, magyarangol nyelvű vezetővel, leporellóval együtt. (2001. szeptember)
2001. 11. 16-án Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter nyitotta meg a Modern
Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítást a részben felújított Pécs
Papnövelde u. 5. épületben.
"2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU jövőbe" címmel, 6 országból
érkezett előadókkal nemzetközi tudományos konferenciát rendezet az intézmény.
(2002. május 16-18.) A konferenciakötet 2004-ben jelent meg magyar és német
nyelven. A program közös szakmai és finanszírozási feltételeinek sikeres pályázatai
érdekében együttműködési szerződést kötött a BMMI az alábbi intézményekkel:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Pécs M. J. Város, Pécsi
Tudományegyetem, az Osztrák Köztársaság Tiszteletbeli Konzulátusa (Pécs),
Landesmuseum Joanneum Graz (Ausztria), Historische Landeskomission für
Steiermark.
2001-2004-ben is folytatódott a nagy múltú sorozat, az Országos Kerámia, ill.
Kisplasztikai Biennálé megrendezése.
Fontos szakmai és egyben kultúrpolitikai eseménynek tartjuk, hogy a Magyar
Nemzeti Galéria (MNG) és a BMMI Csontváry Kosztka Tivadar születésének 150.
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évfordulóján – 2003. 07. 05-én - újabb 10 évre meghosszabbította az MNG
tulajdonában lévő Csontváry művek pécsi letétjét.
2003. október 1-én a Csontváry Múzeum vendége volt Mádl Ferenc köztársasági
elnök és felesége, valamint Stipe Mesič horvát köztársasági elnök és felesége, ill. az
államfők kísérete. A vendégeket a megyei múzeumigazgató vezette a kiállításban.
2002-ben intézményünk volt a rendezője, házigazdája a Magyar Múzeumi Történész
Társulat (MAMUTT) 3. Országos Konferenciájának (Pécsvárad, 2002. szeptember 46.) A rendezvényért az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály és az Igazgatóság volt
a felelős. A konferencián a történeti muzeológia aktuális kérdéseiről tartottak
előadásokat a téma jeles hazai szakértői, továbbá a MAMUTT elnöksége bemutatta
a társulat periodikájának, a Történeti Muzeológiai Szemle (2002) c. kiadvány első
számát.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) „e-Világ, digitális tartalom és kultúra”
c. pályázatának, IHM-ITP-2, 2003-ban történt eredményhirdetésén a BMMI az
elérhető maximális támogatásban részesült, azaz 20 Mill. Ft-ot nyert, amihez + 2 Mill.
Ft önrészt is vállalt saját bevételei terhére. Mindez az intézmény
szakalkalmazottainak, gazdasági munkatársainak és a velük együttműködő
informatikai cég – RG Stúdió Kft. – közös sikere!
A technikai fejlesztéseken kívül kiállításaink, gyűjteményeink „virtuális” módon is
látogathatóvá váltnak az Interneten. (www.jpm.hu)
Az IHM-ITP-5 közgyűjteményi szakalkalmazottak részére kiírt informatikai pályázatán a BMMI
16 munkatársa nyert egyenként 350 e Ft támogatást számítógép és egyéb digitális informatikai
eszköz vásárlásához, ill. Internet csatlakozást. Mindez jelentős korszerűsítést jelent az intézmény,
ill. munkatársainak szakmai munkájában.
Ugyancsak összmúzeumi eredménynek számít a Janus Pannonius Múzeum
Évkönyve soronkövetkező, összevont számainak kiadása.
2002-ben az intézmény a Széchenyi–pályázat „Látogatóbarát múzeum” támogatásán
eredményesen szerepelt, a pályázat teljesítése folyamatban van.
A BMMI vezető munkatársai, folytatva a 2002-ben Pécsen megkezdett dél-dunántúli
megyei múzeumi szervezetek hatékonyabb szakmai együttműködését célul tűző
megbeszéléseket, 2003-ban Kaposváron, majd Zalaegerszegen is hasonló
értekezleteken vettek részt. A Megyei Múzeumi Szövetség 2003-ban történt
létrehozásában is jelentős szerepük volt.
2003-ban a „100 éves múzeumok. Egy évszázad a pécsi-baranyai múzeumok
életéből” címmel ismeretterjesztő sorozatot indítottunk a Baranyanet Online c.
Közéleti és Társasági Magazinban, amelynek 6 számában a BMMI muzeológusai
ismertették az egyes szakmai gyűjteményeket, ill. kiállításokat.
1904-ben nyílt meg a BMMI egyik jogelőd intézményének tekintett Pécsi Városi
Múzeum, amelyre a száz év alatt kialakult gyűjtemény több szegmensének
bemutatásával emlékezett a múzeum. A 2004. év kiemelt összmúzeumi szakmai
programja a „100 éves Múzeum” c. projekt volt, amelynek keretében kiállítások,
kiadványok készültek, nemzetközi szakmai konferencia rendezésére, emléktábla
elhelyezésére került sor.
2004. április 2-án nyílt meg (2004. december 5-ig volt látogatható) a Múzeum
Galériában „Tamás Henrik Emlékezései és Gyűjteménye” c. kiállítás, ill. jelent
meg az azonos című katalógus, amely egyben tanulmánykötet és forráskiadvány is.
E szakmai programmal a példaértékű műtárgy adományozásra emlékezett és az
adományozó előtt tisztelgett a BMMI.
Jelentős, összmúzeumi szinten és példátlan szakmai együttműködés eredménye az
„Emlék-Kép / Memory-Image (1904-2004)” c. centenáriumi kiállítás, ill. az azonos
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című magyar-angol nyelvű katalógus. A kiállítás és a katalógus létrehozásában a
BMMI 31 szakalkalmazott munkatársa vett részt. A kiállítást 2004. november 6-án a
pécsi Várostörténeti Múzeumban Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Dr.
Kékes Ferenc, a BMÖ elnöke nyitotta meg.
„Múzeumok az európai térben” címmel nemzetközi szakmai konferenciát
szervezett a BMMI a BMÖ támogatásával 2004. november 25-26-án. A külföldi német (Bayern – Obernzen), osztrák (Graz), cseh (Olomouč) és horvát (Osijek)
partnermúzeumból – valamint számtalan hazai társintézményből, az NKÖM-ből
érkező előadók, résztvevők a muzeológia aktuális kérdéseit, a múzeumok működési
tereületeit, ill. problémáit tekintették át. A pozitív visszhangot kiváltó szakmai
rendezvény előadásainak anyagát magyar-német nyelvű kötetben 2005-ben jelenteti
meg a BMMI.
A konferencia keretében mutattuk be a Janus Pannonius Múzeum 48-49.
Évkönyvét, amelyben a múzeum munkatársai az intézmény egy évszázados
történetét, gyűjteményeit, műtárgyvédelmi és közművelődési tevékenységét
ismertették magyar-angol nyelven, több mint 250 színes fotóval.
Mindemellett számos ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai programra került sor.
Az elmúlt évek sikeres közönségkapcsolati tevékenységének elismeréseként az
NKÖM Múzeumi Főosztálya „Múzeumpedagógiai nívódíjat” adományozott a BMMI
közművelődési csoportjának „kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként”.
(2004. október 5.)
A múzeum aktívan részt vesz az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyeréséért folyó
pályázat előkészítésében lebonyolításában.
A külföldi kiállítások az osztályok jelentéseiben találhatók.
Pécsi Világörökség
A 2000 novemberében odaítélt pécsi világörökségi cím elnyerését követően 2001.
11. 16-án megtörtént a pécsi világörökségi diploma átadása. Ehhez kapcsolódóan a
Régészeti Osztály munkatársai a látogatható világörökségi helyszínek kiállításait,
installációs anyagát felújították.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a 16 világörökségi helyszín kutatása,
bemutatása, működtetése - a tulajdonos, ill. kezelő jogi személyekkel egyeztetve közös szakmai elvek szerint történjen.
Mindezen feladatkör átfogó rendezésére az érintett társszervek - Pécs M. J. Város, Pécsi
Püspökség, Baranya Megyei Önkormányzat, BMMI, „Alapítvány a pécsi ókeresztény sírkamrák
megmentéséért” közalapítvány – bevonásával több alkalommal tárgyalásokat folytattunk.
A 2002. októberében Pécs M. J. Város által létrehozott „Pécs (Sopianae) Örökség Kht.” a fent
jelzett feladatok finanszírozási és marketing tevékenységében eredményesen tud a BMMI-vel
együttműködni. Ennek következtében több közös kiadványt jelentettünk meg, konferenciát
szerveztünk, ill. az egyik világörökségi kiállítóhely felújítását (Pécs Apáca u. 14.) tudtuk
elvégezni, továbbá a múzeum Régészeti Osztályának munkatársai a Pécs M. J. Város által
beadott ROP I. 1. 2. „Pécs Világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztés” c. eredményes
pályázatban működtek közre, ill. 2005-ben régészeti tevékenységet végeznek.
Múzeumi marketing terv (2001-2002)
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A BMMI az NKÖM fenti témában kiírt pályázatán múzeumi marketing terv elkészíttetésére
nyert támogatást, amelyet a Pécsi Tudományegyetem munkatársai, marketing szakértői a
múzeum vezetőivel konzultálva elkészítettek. Mindez alapot szolgáltat ahhoz, hogy a jövőben az
intézmény szakmai és közönségkapcsolatait hatékonyabban tudjuk összeállítani, az ehhez
kapcsolódó pályázatokon részt tudjunk venni. A marketing tervet a NKÖM példaértékűnek
tartotta, annak publikálására felkérték a múzeum vezetőit. (Múzeumi Közlemények, 2003. 1. és
2. szám)
A BMMI ingatlanhelyzete
A BMMI 21 ingatlanban végezte szakmai munkáját a vizsgált időszakban. A Pécs és Mohács
területén szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése
számtalan nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent az intézménynek és a fenntartónak
egyaránt.
Ezért is volt reménykeltő az a fenntartói döntés – 137/2001. (IX. 25.) Kgy. határozat 5. pont –
amely így fogalmaz: „A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy vizsgálja meg egy központi
múzeumi raktár kialakításának lehetőségét és adjon megoldási terveket – az intézmény szakmai
koncepciója alapján – a kiállítóhelyek és a raktárak széttagoltságának fokozatos megszüntetése
érdekében.”
A fenti határozat végrehajtásának előkészítése 2001-2004-ben számtalan fórumon szerepelt,
szakmai és néha közéleti vitát is indukált. Meggyőződésünk, hogy a szakmailag megalapozott,
előkészített, összmúzeumi érdekeket szolgáló ingatlanracionalizálás hozhat megnyugtató
megoldást a jövőben.
A Pécs Papnövelde u. 5. épület teljes körű felújítására a fenntartó önkormányzat (az 1999-es
eredménytelen pályázat után) 2003-ban ismételten címzett pályázatot adott be a BMMI
szakembereivel egyeztetve. A program konzekvens megvalósítása a képzőművészeti
gyűjtemények, kiállítások, restaurátorműhelyek, adattár, kutatószobák optimális elhelyezését
tenné lehetővé, amely mindenképpen támogatandó. (A pályázat 2003-ban sem nyert.)
A Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Martyn Múzeum (Pécs Káptalan u. 6.) épületének
használata a BMMI és az Egyházmegye között kötött 1992-es szerződés alapján történt, amely
szerződés felbontását a tulajdonos 2002. decemberében kezdeményezte. Az ingatlantulajdonos
Pécsi Egyházmegye 2003. január 27-én, egy éves határidővel felmondta a szerződést. A BMMInek 2004. január 27-én át kellett adni az épületet a Pécsi Egyházmegyének, onnét ki kellett
költöztetni a Martyn Múzeumot és raktárt, azokat más ingatlanban kellett elhelyezni. Mindezen
feladatok elvégzésére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 Mill. Ft támogatást
hagyott jóvá a BMMI részére. A Martyn kiállítás korszerű elhelyezése a MMK I. (Káptalan u. 4.)
épületében történt meg.
A Természettudományi Osztály épületfelújításának (Pécs Szabadság u. 2.) befejezése érdekében
a BMÖ és a BMMI, az osztály szakmai koncepciója alapján 2003-ban (a 2001-es sikertelen
pályázatot követően) KAC pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. A
pályázatot, az illetékes minisztérium forráshiány miatt elutasította.
2003. november-decemberében a fenntartó önkormányzat saját forrásból történő, közel 20 Mill.
Ft-os támogatásával a Csontváry Múzeum korszerűtlen – 1983-an beépített! – klímaberendezését
sikerült új berendezésre kicserélni, valamint megtörtént a múzeum kiállítóterének teljes festése.
Szakmai és műszaki előkészítés kezdődött a leglátogatottabb kiállításunk, a korszerűtlen
infrastrukturális viszonyok között működő Zsolnay Múzeum felújításának megindítására. A
BMÖ által benyújtott címzett pályázat eredményes lett, a Zsolnay Múzeum épületének teljes
rekonstrukciója 2005. őszén megkezdődhet.
A múzeum Néprajzi Osztályának raktárhelyzetében 2002-ben javulást
eredményezett, hogy a Pécs-Patacson lévő raktárépületből - az ingatlan eladása
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miatt - Pécs Nyírfa u. 3-ba költözhetett a fa, ill. kézműves szerszámok
műtárgygyűjteménye.
2004-2005-ben megtörtént a BMÖ támogatása révén a Régészeti Kiállítás elavult
elektromos hálózatának a cseréje, valamint az 1969-1970-ben átadott állandó
kiállítás installációs anyagának halaszthatatlan javítása. (A 35 éves állandó kiállítás
már régen megérett a teljes lebontásra és helyette új állandó kiállítás felépítésére!)
(A BMMI épületenkénti ingatlanhelyzete a Beszámoló külön fejezetében
megtalálható)
Felügyeleti szervek vizsgálatai a BMMI-nél
-

2001-ben a BMÖ megbízásából a Perfekt Tanácsadó és Könyvvizsgáló Rt. (Budapest)
munkatársai gazdasági és szakmai átvilágítást végeztek, valamint 2001-2004 között az
Önkormányzat Ellenőrzési Csoportjának munkatársai többször is átfogó gazdasági
vizsgálatot végeztek. A vizsgálati jegyzőkönyvek az Igazgatóság irattárában
megtalálhatók.
− A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2001. 09. 25-i ülésén tárgyalta a
BMMI 1997-2001 közötti időszakának tevékenységét. A Múzeum a Közgyűlés
számára a jelzett időszakra vonatkozóan átfogó önelemzést készített szakmai,
gazdasági tevékenységéről, valamint ingatlanhelyzetéről. A Közgyűlés 137/2001.
(IX. 25.) Kgy. határozatában pozitívan ítélte meg a BMMI munkáját, egyben
megjelölte az intézmény számára elvégzendő feladatokat.
− A 2001-2004. évben az NKÖM szakági szakfelügyelői az alábbi szakterületeket
vizsgálták a múzeumban: természettudomány, néprajz új- és legújabbkori
történeti muzeológia, iparművészet, régészet, irodalomtörténet, numizmatika,
könyvtár, közművelődés. A szakfelügyelők találkoztak a múzeum igazgatójával,
ill. az adott szakterületért felelős múzeumi osztályvezetővel, muzeológussal,
valamint igény esetén a fenntartó Önkormányzat képviselőjével. A jelentések a
BMMI irattárában megtalálhatók.
2004-ben - intézményi átszervezések, ill. jogszabályváltozások miatt - a BMMI
több szabályzatának módosítására került sor, amelyeket a BMÖ illetékes
bizottsága, valamint szervezeti egységei megismertek és elfogadtak.
Módosított szabályzatok:
• a BMMI Szervezeti és Működési Szabályzata
• a BMMI Ügyrendi Szabályzata
• A BMMI Iratkezelési Szabályzata
• Gazdasági Szervezet Ügyrendje
• Számviteli Politika
• Számlarend – Számlatükör
• Eszközök és Források értékelési Szabályzata
• Pénzkezelési Szabályzat
• Belső Ellenőrzési Kézikönyv
• Bizonylati Rend
• Leltározási Szabályzat
• Selejtezési Szabályzat
Itt jegyzendő meg, hogy 2004-ben elkészült az intézmény gyűjteményfejlesztési
terve is.
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A vizsgált időszakban évente több összmúzeumi fórumra, vezetői értekezletre
került sor. Ezek emlékeztetői az Igazgatóság iktatásban megtalálhatók.
Szakmai osztályaink is rendszeresen tartanak (átlagosan havi gyakorisággal)
osztályértekezleteket. A kiemelkedő szakmai programokat – pl. a „100 éves
Múzeum” c. projekt – több munkaértekezleten megtárgyalva készítettük elő.

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
2004. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT.

megyei múzeumigazgató

gazdasági igazgatóhelyettes megyei múzeumigazgató-helyettes

tudományos titkár*

igazgatói titkárság

múzeumi főrestaurátor*

szakmai osztályok/osztályvezetők

Régészeti Osztály
Természettudományi Osztály

Képző- és Iparművészeti Osztály
személy-, munkaügyi

pénzügyi-számviteli ea

előadó

pénztáros
gondnok
kiadványos
gépkocsivezető
udvaros, takarító

* Nem külön státusz.

titkársági ügyintéző
közművelődési munkatársak
fotólabor
kiállításrendező

Néprajzi Osztály
Új- és Legújabbkori Történeti Osztály
Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács)

RÖVID SZAKMAI ÉRTÉKELÉS A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA (BMMI) SZAKMAI OSZTÁLYAIRÓL

A rövid szakmai értékelés természetesen nem ad lehetőséget a BMMI szakmai
osztályai munkájának mindenre kiterjedő ismertetésére, értékelésére. (Ezt egyébként
az éves munkajelentésekben rendszeresen elkészítjük és a fenntartó BMÖ-nek,
valamint a szakmai főhatóságnak, a NKÖM Múzeumi Főosztályának megküldjük.
Utóbbi az országos múzeumi szakfelügyelet bevonásával értékeli azt. Az értékelés
anyagát a BMÖ illetékeseinek mindig eljuttatják, ill. intézményünk is megküldi!)
Általános, hosszú évek óta visszatérő, máig megoldatlan probléma, hogy
Magyarországon a múzeumok működésére vonatkozóan nincsen joghatályos
szakmai-finanszírozási normatíva. Ez gondot jelent a múzeumoknak és a
múzeumfenntartó önkormányzatoknak egyaránt. Ezért is nehéz objektív módon
megítélni a múzeumok szakmai munkáját, annak eredményeit és mindezek
költségvonzatait.
Az elmúlt évek – 2000-2004 - költségvetési megszorító intézkedései a BMMI minden
szakmai területét érzékenyen érintették. Csökkenő szakalkalmazotti és csökkenő
egyéb létszámmal kell növekvő feladatokat megoldani. (Az alábbiakban csak a
szakalkalmazotti létszámváltozásokra utalok!) Elég arra a nyilvánvaló változásra
utalni, hogy 1998-ban 15 körül volt az eredményes pályázatok és ásatások együttes
száma, 2003-ban pedig ez a szám már 102-re emelkedett! Ezzel párhuzamos az
intézmény költségvetésére, az elmúlt öt év átlagát tekintve, az a jellemző, hogy a bér
+ járulékainak kb. 90%-át adja a fenntartó BMÖ, a teljes működési költséget a BMMI
saját bevételeiből fedezi, a szakmai munkavégzésre fordított összeget pedig szinte
teljes egészében eredményes pályázatokból, ill. támogatásokból valósítjuk meg. Az
utóbbi öt évben az NKÖM értékelése alapján a BMMI szakmai pályázatai – országos
összehasonlításban is - különösen jó arányban nyertek. Mindez alapvetően a jól
képzett
szakalkalmazotti
és
gazdasági
munkatársak
eredményes
együttműködésének köszönhető, amely munkát a múzeumvezetés igyekszik a
leghatározottabban ösztönözni, támogatni.
Természettudományi Osztály (TTO)
Az osztály szakalkalmazotti létszáma a BMMI szervezetén belül a legkisebb. 1 fő
osztályvezető zoológus muzeológus irányítja az osztályt. (1 fő botanikus muzeológus
GYES-en van!) 0,5 munkaidőben, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatunk
további 1 fő muzeumpedagógust (biológia-művelődési menedzser szakos) és teljes
munkaidőben 1 fő preparátort. (Összesen 2,5 fő szakalkalmazott.)
Az osztály állományából nyugdíjazás, ill. leépítés miatt az utóbbi években 3 fő
muzeológus és 1 fő preparátor távozott. A gyűjtemény nagysága, jellege és egyre
növekvő közönségkapcsolati szerepe - évente számtalan sikeres időszaki kiállítást
rendeznek – az elért szakmai szint – jelentős kutatási, pályázati eredményeinek
megőrzéséhez a jövőben legalább 1 fő zoológus és 1 fő botanikus főfoglalkozású
muzeológus, valamint 2 fő preparátor alkalmazása lenne kívánatos. Az osztály
elhelyezési épülete - Pécs Szabadság u. 2. – az ideiglenesség, ill. átmeneti helyzet
látszatát kelti, ugyanis a gyűjtemény és a kutatószobák elhelyezése korszerűnek
mondható, de az állandó kiállítótér és kiállítás elkészítésére a korábban beadott két
KAC pályázat forráshiány miatt nem nyert. Reálisan feltételezhetjük, hogy a
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környezeti kultúra, nevelés, környezetvédelem stb. témakörökről tervezett új állandó
kiállítás még több látogatót, főleg diákot vonzana a TTO állandó kiállítására. (Mindezt
joggal feltételezhetjük a TTO időszaki kiállításainak szakmai és közönségsikerei
alapján!)
Régészeti Osztály (RO)
Az osztály gyűjteményének nagysága alapján a BMMI legtöbb leltározott tárgyát a
RO kezeli. Az elmúlt évek itt is a szakalkalmazotti létszám csökkenését
eredményezték. (2 fő régész, 1 fő restaurátor, 1 fő gyűjteménykezelő.) A négy fő
régészeti szakterületre – őskor, római kor, népvándorlás kora és középkor – nincs
elegendő régész. Jelenleg nincs szakmuzeológusa az őskornak és a középkornak. A
3 régész muzeológusra – más megyei múzeumokkal összevetve – hatalmas szakmai
feladatellátás jut, amelyet a jogszabályi kötelezettség okán végzett megelőző
feltárások, valamint a beruházókkal folytatott egyeztetések nagymértékű
adminisztrációja egészít ki. Az osztály munkatársai készítették el a pécsi
világörökség pályázati anyagának régészeti részét 1998-2000-ben. Az ehhez
kapcsolódó, jelenleg is zajló ásatásokat a RO muzeológusai vezetik, ill. végzik.
A BMMI költségvetési helyzete miatt a RO munkatársai már kb. egy évtizede
tervásatásokat nem végeznek!
Az osztály állományában dolgozó 3 fő restaurátor nem képes a nagymennyiségű
anyag korszerű műtárgyvédelmi követelményeinek eleget tenni. Az egy fő
gyűjteménykezelő – szakmai és emberi alkalmassága ellenére – nehezen tudja
megnövekedett feladatait elvégezni. A 2 fő grafikus, ill. ásatási technikus munkája
nélkülözhetetlen a RO munkavégzésében.
A RO elhelyezése – Pécs Széchenyi tér 12. – a BMMI ingatlanállományának egyik
legkorszerűtlenebb épületében történik, a régészeti állandó kiállítás 1969-1970-ben
készült. (2004-2005-ben a BMÖ támogatásával az ingatlan elektromos rendszerének
felújítása megtörtént.) Az épület és az állandó kiállítás felújítására a RO a
múzeumvezetéssel egyeztetett koncepciót dolgozott ki, amelynek megvalósítása
sürgető igény! 3 további pécsi világörökségi kiállítóhely közvetlenül a RO felügyelete
alá tartozik. (Ókeresztény Mauzóleum, valamint a későrómai sírépítmények – Apáca
u. 8. és 14.)
A jövőben nagyságrendje miatt, kiemelkedő feladata lesz az osztálynak a Baranya
megyében zajló M6-60-os gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó régészeti
tevékenységek sora. (Erről külön részletesen beszámolunk!) A munkára az osztály
munkatársai szakmailag felkészültek, de létszámban, infrastruktúrában nem! Az
utóbbiak előteremtése a NA RT.-vel kötendő szerződések függvényében
realizálható. A nyomvonalról bekerülő régészeti leletek elhelyezése, tisztítása,
konzerválása stb. a BMMI jelenlegi ingatlanállományában nem oldható meg! Ezzel
kapcsolatos javaslatainkat több összeállításban részletesen kifejtettük a fenntartó
számára.
Néprajzi Osztály (NO)
Magyarország második legnagyobb néprajzi gyűjteménye tartozik a NO kezelésébe,
ezenkívül 10 Baranya megyében lévő kiállítóhely anyagának gondozása, szakmai
felügyelete. Az anyag és a szakmai tevékenység egyik fő értéke a soknemzetiségű
Baranya néprajzi gyűjtéseiből adódik. 3 fő muzeológus (közülük 1 fő a BMMI
tudományos titkára is!), 1 fő gyűjteménykezelő és 2 fő restaurátor végzi a szakmai
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munkát. (A leépítések során 1 fő gyűjteménykezelő állás került megszüntetésre.) A
legtöbb külső kutatót a NO fogadja. A NO elhelyezése a Pécs Rákóczi u. 15. sz.
ingatlanban történik számos infrastruktúrális problémával. Az épületben lévő
„Baranya népművészete” c. állandó kiállítás 1996-ban millecentenáriumi ezüst érmet
kapott, tehát Magyarország második legjobb kiállítása volt! Ennek ellenére a kiállítás
látogatottsága évek óta stagnál, aminek a legfőbb oka az épület múzeumi
szempontból nem szerencsés elhelyezkedése. Az NO munkatársai együttműködve a
BMMI közművelődési munkatársaival rendszeres, sikeres iskolai foglalkozásokat
tartanak. Az osztály tárgyi anyagának egy része a Pécs Nyírfa u. 3-ban lévő
raktárban van elhelyezve, amely jelentős javulást eredményezett a korábbi patacsi
elhelyezéshez viszonyítva, de az anyag ellenőrzését, kutatók kiszolgálását
megnehezíti a NO és raktára közötti közlekedés, ill. szállítás.
Kanizsai Dorottya Múzeum – Mohács (KDM)
A KDM Magyarország egyetlen olyan múzeuma, amely a magyarországi déli szlávok
– horvátok, szlovének, szerbek – nemzetiségi bázismúzeuma. Ezenkívül Mohács és
térsége történeti anyagának is gyűjtő intézménye. A múzeum a BMMI szervezetében
szakmai osztály szintű besorolású intézményrész. Szakalkalmazottai: 1 fő
etnográfus, történész végzettségű múzeumvezető (osztályvezető) és 1 fő
gyűjteménykezelő. (A létszámleépítések során 1 fő muzeológus állás került
megszüntetésre.)
A minimálisra redukált létszámú KDM – lehetőségeihez képest - jelentős szakmai
munkát végez a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás és bemutatás területén. Három
mohácsi ingatlanban végzi munkáját, amelyek racionálisabb, költségtakarékosabb
működtetési módjára a BMMI vezetése többször tett javaslatot a fenntartó BMÖ-nek.
A KDM jelentős részben Mohács városához kapcsolódóan végzi tevékenységét, ill.
kezeli a mohácsi várostörténeti gyűjteményt, feltétlen indokolt lenne a Mohács Város
Önkormányzatának anyagi szerepvállalása az intézményrész működtetésében.
Új- és legújabbkori Történeti Osztály (ÚTO)
Az osztály elhelyezése a Pécs Felsőmalom u. 9. számú ingatlanban történik.
(Várostörténeti Múzeum) Dél-Dunántúl legnagyobb történeti gyűjteményét gondozza
a 3 fő muzeológus, 1 fő gyűjteménykezelő és a 2 fő restaurátor (közülük 1 fő a BMMI
főrestaurátora! A létszámleépítések sora 1 fő restaurátor státusz megszüntetését
jelentette az osztályon.). Baranya megyében 8 kiállítóhely anyagának szakmai
gondozása is az ÚTO feladataihoz tartozik. A gyűjtemény összetétele alapján – kb.
65-70%-a Pécs, 30-35%-a Baranya történetéhez kapcsolódik – indokolt lenne Pécs
M. J. Város anyagi szerepvállalását is felvetni az intézményrész működtetésében. Az
1985-ben múzeumi célokra felújított ingatlanban és állandó kiállításon az eltelt két
évtized alatt – költségvetési okok miatt – csak hibaelhárító karbantartások történtek.
Most már számos jel arra mutat, hogy a generális felújítás sokáig nem halasztható!
Az ÚTO munkatársai, együttműködve a BMMI közművelődési munkatársaival
rendszeres, sikeres iskolai foglalkozásokat tartanak. Az osztály adattárát számtalan
kutató használja, nélküle a pécsi várostörténeti kutatás elképzelhetetlen. Az osztály
állandó kiállítását főleg iskolai csoportok, ill. egyéni diáklátogatók keresik fel. A
látogatószám alakulásában meghatározó lehet a pécsi belváros peremén való
elhelyezkedés is.
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Képző- és Iparművészeti Osztály (KIO)
Az osztály gyűjteményei közül több hazai és nemzetközi ismertségnek örvend, ezek
állandó kiállításai, egyenként is több tízezer (50-70 ezer!) látogatót vonzanak Pécsre.
(Zsolnay, Vasarely, Csontváry!) Összesen 10 pécsi állandó kiállítás tartozik szakmai
gondozásába, jelentős belvárosi ingatlanállománnyal. (Ezekről részletesebben lásd a
BMMI ingatlanhelyzete c. részt!) A többszáz éves műemléképületek üzemeltetése,
főleg költségvetési okok miatt számos technikai nehézséget jelent az osztály
munkatársainak és a múzeumvezetésnek egyaránt. A KIO szakalkalmazottai közül is
2 főt érintett a létszámleépítés. Jelenleg 4 fő muzeológus, (közülük egyik részben
gyűjteménykezelő is!), 3 fő restaurátor, 1 fő gyűjteménykezelő és 1 fő kulturális
menedzser végzi az osztály szakmai munkáját. Számos eredményes pályázatot
nyertek, amelyek következményei a hazai és külföldi időszakos kiállítások és az
azokhoz kapcsolódó katalógusok. A több évtizede zajló országos projekt – kerámia,
ill. kisplasztika biennálé – szakmai felelőse a KIO.
Magyarlukafai néprajzi és kézműves műhely
Ezen intézményrész közvetlen a BMMI Igazgatóságának közművelődési csoportját
irányító igazgatóhelyettes szakmai felügyeletével végzi munkáját. A műhely 1 fő
textilmérnök, közművelődési szakember irányításával tevékenykedik. Baranya
egyetlen ilyen jellegű intézménye, amely számos, főleg baranyai diáknak nyújt
maradandó élményt, szervesen kiegészítve az iskolai tanulmányokat. Folyamatos
gondot okoz a műhely ingatlanjainak, eszközeinek karbantartása. Erre, szinte
kizárólag csak sikeres pályázati forrásokat tudunk felhasználni.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
a) Faunisztika, florisztika: 1975-ben indult el a tájkutatás – flóra- és
faunafeltárás, a területek mind teljesebb fajlistájának összeállítása – a
Dél-Dunántúli
régióban.
A
vizsgálatok
szervezésében
és
kivitelezésében, Uherkovich Ákos és a Természettudományi Osztály
munkatársai kulcsfontosságú szerepet játszottak. A rendszeres
tájkutatás megalapozta az osztály jelenlegi gerinctelen – főként lepke
(Lepidoptera), bogár (Coleoptera), tegzes (Trichoptera), puhatestű
(Mollusca) – gyűjteményeit, melyek országos viszonylatban is
tudományosan értékes adatbázist hozott létre. A tájkutatás kisebb
mértékben 2001-2005 között is folyt, inkább a ritkább fajok
előfordulásának felkutatásával a középpontban. A gyűjtött anyag
feldolgozása (identifikáció, revízió) jelenleg is tart.
b) Ökológiai állapotfelmérés, vegetáció térképezés: többnyire országos
biodiverzitást felmérő programok részeként folytak illetve folynak ezek
a vizsgálatok. (1) Ökológiailag szélsőséges területek fajösszetételének
összehasonlító vizsgálata. (2) Dél-Dunántúl régióján belül a kiemelten
értékes területeken élő növény- és állatfajok mind teljesebb listájának
és elterjedésének összeállítása és a terület ökológiai állapotának
becslése, és a növénytársulások térképezése.
c) Természetvédelem: Ezek a kutatások, vizsgálatok országosan elindított
természetvédelmi programokban való részvétellel valósulnak meg,
Nemzeti Parkok és környezeti károsodást szenvedett vagy fenyegetett
területeken (pl.: Szigetköz, Dráva-sík). (1) hosszú távon (monitorozás)
egy terület ökológiai változásának követése, (2) védett és ritka fajok
populáció szintű változásinak kutatása, (3) természetvédelmi célú
kezelések hatásvizsgálata.
d) Közösség ökológia: (1) gerinctelen (pl.: egyenesszárnyú, bogár)
együttesek, élőhely kapcsolatainak vizsgálata, (2) fajok közötti
kapcsolatok vizsgálata. Részvétel pályázatokban.
1.

Mintavételi területek a faunisztikai és florisztikai, valamint monitorozó
vizsgálatokban:
a. Dél-Dunántúl
A dél-dunántúli régió az Osztály fő kutatási területe, ez a Drávától a Balaton
vonaláig húzódik, és az alábbi megyéket foglalja magába:
1. Baranya megye
2. Somogy megye
3. Tolna megye

Kiemelt vizsgálati területek a régión belül :
Természetvédelmi szempontok szerint kiemelten értékes területek,
intenzívebb – gyakoribb és alaposabb – kutatások folytak az alábbi
területeken:

ezért
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1.

2.
3.
4.

Dráva mente
a. Dráva sík
i. Dráva menti rétek
b. Holtágak
Villányi-hegység
Mecsek
Gemenc

b. Magyarország
Az alább felsorolt területeken az osztály munkatársai részt vettek hosszú távú kutatási
programokban (biomonitoring):
1. Szigetköz
2. Fertő-Hanság Nemzeti Park
3. Hevesi Füves Puszták
4. Kiskunsági Nemzeti Park
5. Körös-Maros Nemzeti Park
2.

Kutatott fontosabb élőlénycsoportok
1.
Tegzes (Trichoptera)
2.
Lepkék (Lepidoptera)
3.
Bogár (Coleoptera)
4.
Puhatestűek (Mollusca)
5.
Edényes növények
6.
Gombák
Részvétel átfogó tudományos programokban.

1) A Dráva biomonitoring: A Dráva növény- és állatvilága hosszú távú változásainak
felmérése (Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, DunaDráva Nemzeti Park megbízása)
2) „Preparation for Implementing The habitats Directiva in Hungary” project – EUÉlőhelyvédelmi Irányelvek teljesítése Magyarországon (ÖKO Rt. = MTA-ÖBKI és
FÖMI szervezésében, melynek részei és kiszolgálói a következő programok:
a) Natura 2000 – Európai jelentőségű természetvédelmi területek rendszerének
létrehozása Magyarországon - KöM-TvH programja (DA)
b) Magyarország flóratérképezési programja (Intenzív Botanikai AdatgyűjtésIBOA) Adatszolgáltatás Dél-Dunántúl területéről (MTA-ÖBKI szervezésben)
(DA)
c) CORINE (Coordination of Information on the Environment /EU-program)élőhelytérképezés - Műholdfotón ill. CORINE-felszínborítási térképen alapuló
térinformatikai adatbázis építése, digitális élőhelytérképezés, és adatbázis
feltöltés Baranya megyében, valamint a Duna mentén Bogyiszlótól délre a
határig (MTA-ÖBKI és FÖMI szervezésében)
3) Védett és veszélyeztetett rovar és puhatestű fajok populációinak figyelemmel
kísérése a Dél-Dunántúlon
4) Nemzeti Biodiverzitást Monitorozó Program (Egyenesszárnyúak monitorozása)
5) A Szigetköz növény- és állatvilága hosszú távú változásainak felmérése keretén
belül: a Szigetköz tegzeseinek alapfelmérésében, ill. monitorozása.
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6) ”Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és
összehasonlító értékelése”. Részvétel az alábbi részfeladatokban: „flóra
térképezés, élőhely térképezés, növénytársulások értékelése, a Kárpát-medence
flórájának és vegetációjának adatbázis fejlesztése”.
2. Szakmai eredmények
a. gyűjteménygyarapodás (műtárgy, fotó, könyv folyóirat)
1.

„műtárgy”: Összes gyűjteményi gyarapodás a tárgyidőszakban
gyűjtemények szerint:

Herbárium: 300 tétel (moha, zuzmó, edényes növény)
Tegzes-gyűjtemény: 1200 tétel
Puhatestű-gyűjtemény: 450 tétel
Bogárgyűjtemény: 4832 példány
Gerinces gyűjtemény: 18 darab preparátum.
Ajándékozás, hagyaték:
1.
Pázmándi István, magángyűjtő hagyatéka: rovargyűjtemény,
mintegy 2000 darab gerinctelen-preparátum.
2.
Dr. Horváth Lajos (Budapest) hagyaték ajándék: 1000 db-os
tojásgyűjtemény
2.
Könyv, folyóirat:
1.
könyv: 42 db vásárlás és ajándék
2.

folyóirat 149 tétel; 95%-ban csere 5% vásárlás

3.

3 CD vásárlás

4.

4 CD-rom vásárlás

5.

A könyvtár anyagából számítógépen eddig 2742 folyóirat
és 1439 könyv.

3.

Fotó
1.

300 darab digitalizált természetfotót Dél-Dunántúl
jellegzetes tájairól, növényeiről és állatairól. Vásárlás

2.

283 digitális fotó védett fajokról. Múzeumi készítés.

4.

Térképek:
1.
50 db 1:25.000-es térkép; Dél-Dunántúl
b. publikációk száma, tanulmány, résztanulmány, lektorálás; BMMI
kiadványban, illetve egyéb kiadványban):
Összesen: 1 kötet jelent meg és 23 tanulmány 2001-2005 áprilisa között.
Kiadványok 2001-2005.:
(1) Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 11. – NÓGRÁDI S.,
UHERKOVICH Á. (2002): Magyarország tegzesei (Trichoptera). –
Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 11: 1-386.
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Publikációk listája 2001-2005.:
1.
Dénes A., Pálfai L. 2001. Pusztuló ártéri rétek az
Ormánságban.- Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai –
Debrecen. pp.80-83
2.
Horvatovich S. 2001. Somogy megye futóbogarainak
(Coleoptera: Carabidae) katalógusa” In: Ábrahám L. (szerk.):
Somogy faunakatalógusa. – Natura Somogyiensis (Kaposvár)
1.
3.
Uherkovich, Á., Nógrádi, S. 2001. The Trichoptera of the
Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest
Hungary), I. Compendium of the faunistical researches. –
Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös) 25: 91-110.
4.
Uherkovich Á., Tóth I. Zs. 2001. A Pomatias rivulare
(Eichwald, 1829) mecseki előfordulása (Gastropoda:
Pomatiasidae). – Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös)
25: 305-307.
5.
Nógrádi, S., Uherkovich, Á., 2001. Somogy megye
tegzeseinek (Trichoptera) jegyzéke. – In: Ábrahám L. (szerk.):
Somogy faunakatalógusa. – Natura Somogyiensis (Kaposvár)
1: 295-301.
6.
Ábrahám L., Uherkovich Á. 2001. Somogy nagylepke
faunájának katalógusa (Lepidoptera: Macrolepidoptera). – In:
Ábrahám L. (szerk.): Somogy faunakatalógusa. – Natura
Somogyiensis (Kaposvár) 1: 329-374.
7.
Nógrádi S. 2001. Further data to the caddisflies (Trichoptera)
of Hungary. - Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös) 25:
83-90.
8.
HORVATOVICH S. 2002. Baranya megye futóbogár fajainak
(Coleoptera: Carabidae) katalógusa – A Janus Pannonius
Múzeum Évkönyve 44-45 (1999-2000): 25-33.
9.
HORVATOVICH S. 2002. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi
Körzet futóbogarai I. (Coleoptera: Carabidae). – Fólia
comloensis, Tom. 11: 77-86.
10. UHERKOVICH Á., NÓGRÁDI, S., 2002. Trichoptera from the
Balkans and Asia Minor in Hungarian and a Dutch collections.
– A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 44-45 (1999-2000):
33-42.
11. VARGA A., UHERKOVICH Á., 2002. Malakológiai vizsgálatok a
Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetében
(Mollusca). – Malakológiai Tájékoztató (Gyöngyös) 20: 107141.
12. NÓGRÁDI, S., UHERKOVICH, Á. 2002. On the caddisflies
(Trichoptera) from the catchment area of the rivers Mura and
Kerka, Southwest Hungary. – Somogyi Múzeumok
Közleményei 15: 129-144.
13. MALICKY, H., WARINGER, J., UHERKOVICH, Á. 2002. Ein Beitrag
zur Bionomie und Ökologie von Platyphylax frauenfeldi
Brauerr, 1857 (Trichoptera, Limnephilidae) mit Be-schreibung
der Larve. – Entomologische Nachrichten und Berichte
(Dresden) 46 (2): 73-80.
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14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

UHERKOVICH, Á., NÓGRÁDI, S. 2002. On the caddisflies
(Trichoptera) of the Fertő-Hanság National Park, NW
Hungary. [A Fertő-Hanság Nemzeti Park tegzeseiről
(Trichoptera)]. – In: MAHUNKA, S. (ed.): The Fauna of the
Fertő-Hanság National Park, p. 321-328.
SÁR J. - DUDÁS GY. 2002. Bogárközösségek (Coleoptera)
vizsgálata pionír és rekultivált élőhelyen. - Natura
Somogyiensis 3: 35-45.
Purger Dragica, Vadkerti Edit 2003. A Mecsek és a Baranyaidombság másodlagos jellegtelen gyepjei, mint a tarszafajok
(Orthoptera, Isophya) élőhelyei. – Természetvédelmi
Közlemények.
Purger, J. J., Mészáros, L. A. & Purger D. 2004. Ground
nesting in recultivated forest habitats – a study with artificial
nests. – Acta Ornithologica 39 (2): 141-145.
L.
Szabó
M.
2004:
A
preparátumi
munka
a
természettudományi gyűjtemény gyarapodásának tükrében.
– A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 48-49: 231-232.
Horvatovich S., Kisbenedek, T. és L. Szabó M. 2004. A
Baranya
Megyei
Múzeumok
Igazgatósága
természettudományi gyűjteményeiről. – Magyar Múzeumok
10(4): 41-44.
Horvatovich S. 2004. A Természettudományi Osztály
történetéből. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 48-49:
94-102.
Gál É. és Horvatovich S. 2004. Intézménytörténeti kalauz. In:
Emlék-kép katalógus. pp. 16-19.
Kisbenedek T. 2004. Múzeumi felfedezőúton Dél-Dunántúl
természeti ritkaságai között. – Pécsi Panoráma 1(9): 14-15.
Bauer, N., Kenyeres, Z. and Kisbenedek, T. 2004. A
comparison of cluster analysis and diversity-ordering in
community classification. – Community Ecology 5(2): 189196.

c. előadások száma (konferencián való részvétel száma)
Az osztály munkatársai 6 konferencián vettek részt, és 8 előadás hangzott el
illetve poszteren került bemutatásra a fenti időszakban.
1.
2.
3.
4.

Dénes A. Juhász M. 2001. Növényi populációk vizsgálata
Dráva menti ártéri réteken - Dráva-kutatók II. konferenciáján
Sár J. Dudás Gy. 2001. Új bogárfajok Baranya megyéből
Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja előadóülése.
Dráva növény- és állatvilága hosszú távú változásainak
felmérése. WWF által szervezett drávai konferencián 2002.
február.
Purger D. 2003. Coenodat catalogue serving vegetation
science of Carthian-basin – „10th Ebhl Meeting”, Zágráb,
Horvátország, 2003.
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5.

6.

7.

8.

Purger D. 2003. A szennyes ínfű Ajuga laxmanni (l.) benth
(Lanaceae) szaporodási stratégiája és cönológiai viszonyai a
Dél-dunántúli löszgyepekben – VI. Magyar ökológus
kongresszus, Gödöllő, 2003. Előadások és poszterek
összefoglalói: p. 219.
Purger, D. 2003. Erdőben, erdőszélen vagy tisztáson
érdemesebb földön fészkelni? – VI. Magyar ökológus
kongresszus Gödöllő, 2003. Előadások és poszterek
összefoglalói: p. 220.
Horvatovich S., L. Szabó M. és Kisbenedek T. 2004. A
Természettudományi Osztály története a 100 éves pécsi
Janus Pannonius Múzeumban. – XXII. Magyar
természettudományos muzeológusok találkozója, Kaposvár
Horvatovich S. 2004. Dél-dunántúli bükkösök
bogárfaunájának ritkaságai. – Magyar Biológiai Társaság
előadóülése

d. műtárgyvédelem (db)
i. restaurálás
1. konzerválás
• Herbáriumi lapok rendszerbe helyezése költözés után
50.000 db
• Malakológiai gyűjtemény: fiókok bélelése 57 db,
preparátumok elhelyezése.
• Tegzesgyűjtemény 1500 tétel preparálása cédulázása,
elhelyezése múzeumbogár ellen mentesített fiókokban
• Lepkegyűjtemény: 2500 példány elhelyezése, 95
rovardoboz bélelése, méreggel ellátása
• Fészek- és tojásgyűjtemény: sérülésmentes
elhelyezés, 2000 tétel
• Bogárgyűjtemény: 8000 példány elhelyezése
méreggel ellátott rovardobozokban.
2. Rovarmentesítés:
Az épület: kiállító tér, irodák és raktárak rovarmentesítése
gázzal. 16 rovarszekrény (800 rovardoboz méreggel
ellátása).
3. Nyilvántartás:
Tegzes-gyűjtemény
(16190
példány),
Puhatestűgyűjtemény (4196 példány), Gerinces-gyűjtemény (383),
Lepkegyűjtemény (eddig 718 faj) számítógépen.
e. időszaki kiállítások
A fenti időszakban az alábbi 35 időszakos kiállítás bemutatására került
sor vagy a rendezésében részt vett az osztály.
1.
2.

„Találkozás a természettel” Az év természetfotósa 2000 –
fotópályázat képeinek kiállítása 2001.
Vadak és Madarak – Erdei állatok a Mecseken. 2001.
Gerinces preparátumainkból emlősöket, erdei kisragadozókat,
és madarakat, melyeket egy kora tavaszi erdei életképben
mutattunk be.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vadvirágok ecsettel – Csapody Vera, a botanikus
festőművész növényfestményeinek kiállítása 2001.
Pillangók, cincérek és más csodabogarak 2001. Rovar-, ill.
ízeltlábú gyűjteményeinkből rendeztünk kiállítást
Mikrovilág – Egy más világ a mikroszkóp alatt. 2001. - Dr.
Oldal Imre algafotóit és a 89 éves Dr. Uherkovich Gábor
algarajzait mutattuk be.
A múlt és a jelen tanúi - Csigák, kagylók, kövületek. 2001.
Séta közben – Ötvös Károly természetfotói 2001.
Gyermekrajz-kiállítás - Ahogy legifjabb látogatóink látják a
természetet – 2001.
A természet tollal, ecsettel – Dr. Varga Zoltán rajzai és
festményei. 2001.
Mesélnek a képek – Tájtörténeti források a Duna – és Dráva
védett területeiről (a Kopácsi Természeti Park a BMMI
Néprajzi Osztálya, a DDNP, és a BM Levéltár közös kiállítása
2001.
Az év természetfotósa 2001. NaturArt vándorkiállítása. 2002.
Hegyek tájak emberek – Szendrő Szabolcs fotókiállítása.
2002.
A jég világa – nyitott diorámás, komplex kiállítása. 2002.
Négyszemközt a természettel – természetet festő
festőművészek kiállítása. 2002.
Varázslatos tájakon – Mánfai György fotókiállítása. 2002.
A kanyonok földjén, Pákozdi József és Nagyvárady László
fotókiállítása. 2002.
A Pécsi Természetfotósok kiállítása. 2002.
„Hegyek, fák, füvek” Bozsér Orsolya fotókiállítása. 2002.
Natura 2000 hálózat - Természeti örökségünk védelme az
Európai Unióban” című vándorkiállítás. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel közös kiállítás. 2003.
„Tojások – fészkek - madarak” c. kiállítás - Dr. Horváth Lajos
ornitológus özvegye múzeumunknak adományozott
gyűjteményéből. 2003.
„2002 gyermekrajzai” – Kiállítás a 2002-ben készült
gyermekrajzokból. 2003.
„Óriás rovarok-rovarszépségek”- A Magyar
Természettudományi Múzeum rovar ritkaságait bemutató
kiállítás. 2003
„Állatolimpia” – Blaumann Ödön Székesfehérvári „vadfotós”
képei. 2003.
„Szépségek a mélységből” – Válogatás a miskolci Herman
Ottó Múzeum ásványgyűjteményéből. 2003-2004.
„Élet a Vízparton” – című kiállítás 2003.-2005.
„Erdők – rétek - tavak” - Sélley Miklós kaposvári
természetfotós kiállítása. 2003.
„A Mecsek élővilága” – Közvetlen környezetünk állatvilágát,
erdeink gyakori fáit és virágait bemutató kiállítás.2003.-2005.
„ Az ízeltlábú állatok világa” 2004.
„Erdők hete” :„TERMÉSZET KÉPEKBEN” 2004.
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•
•
•

Molnárné Lénárd Éva akvarell képei
Erdészek természetfotói
Gyermekrajzok
30. „Természeti értékeink bélyegeken” 2004.
31. „Bornap” turisztikai kiállítás: Madárpreparátumok kölcsönzése:
Kölcsönző: Erdős László, Villányi Művelődési Ház. 2004.
32. Centenáriumi kiállítás a Várostörténeti Múzeumban és a
Természettudományi Osztályon. 2004-2005.
33. „Nemzeti parkjaink bemutatkoznak”. 2004-2005.
34. „Madárfészektől a hímes tojásig” Néprajzi Osztály. 2005.
35. „Tollas dinoszauruszok és társaik”. M. Nagy Szilvia méhviasz
szobrai és rajzai. 2005.
f. pályázatok
i. elkészített beadott pályázat
1. Ahol legkorábban tavaszodik – Természeti örökségünk a
Baranyai Mediterránban munkacímű állandó kiállítás
forgatókönyve, költségvetése. KAC-fejlesztési pályázat
2001., Baranya Megyei Önkormányzattal, közösen a
kiállítás épületének átalakítására, felújítására, és az
állandó kiállítás felépítésére. (2002-ben ismét benyújtásra
került)
2. „Éjszakai állatok” Preparátumok készíttetése 2005. –
Nemzeti Kulturális alapprogram. (nincs még döntés)
3. „Kittenberger Kálmán élete” kiállítás kölcsönzés
2005/2006 – Nemzeti Kulturális Alapprogram (nincs még
döntés)
ii. elkészített beadott elnyert pályázat
1. Hegylábi
gyepek
kezelési
módszereinek
kísérletes
kidolgozása (Környezetvédelmi Alap Célfeladatok {KAC}
pályázat 2001.) Fokozottan védett. ritka és/vagy endemikus,
veszélyeztetett rovarfajok élőhelyeiként is szolgáló, egykor
legeltetett hegylábi száraz gyepek kezelési módszerek
kidolgozása a Villányi-hegység területén.
2. „Védett és ritka bogarak állapotfelmérése a Mecsek- és a
Villányi-hegység
bükköseiben
és
szurdokvölgyeiben”
Szurdokvölgyek és bükkösök futóbogár faunája, Mecsekben
– KAC pályázat 2001-2002. Témavezető: Horvatovich S.
3. A Mecsek és környéke malakológiai vizsgálata (KAC pályázat
2002.)
4. A Mura-Kerka vízrendszer dél-zalai vízi gerinctelen faunája, a
Mecsek-hegység és közvetlen környéke malakológiai
alapfelmérésének megkezdése” (KAC pályázat 2002-2003.).
5. Madár- és emlős anyag preparálása 2003/2004.–Támogató:
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága 2311/0892
6. Rovargyűjtemény gázzal történő fertőtlenítése 2004.–
Támogató: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága
2311/0940
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7. Természetvédelmi biológia népszerűsítése 2004. –
Támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal OMFB01390/200
RÉGÉSZETI OSZTÁLY

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Maráz Borbála a kötelező létszámcsökkentés miatti, valamint Dr. Ecsedy István
helyettes államtitkárrá való kinevezése miatti távozása után 3 fő régész maradt.
Gábor Olivér, Kárpáti Gábor, Nagy Erzsébet. A restaurátorok létszáma is 2 fővel
csökkent nyugdíjazás miatt. Az állományban levő restaurátorok: Gardánfalviné
Kovács Magdolna (fém- kerámia restaurátor), Horváth Éva (kerámiarestaurátor)
Horváth Zsuzsanna (kerámia-fém-üveg restaurátor) A restaurálási feladatok
ellátására a nyugdíjba vonuló szakembereket alkalmi megbízatással továbbra is
bevonjuk. Ásatási technikus és rajzoló: Krasznai Péter Rajzoló: Sümeghy
Gyöngyvér. Ezen a területen is gyakorta alkalmazunk külsősöket (geodéta, rajzoló,
fotós) Gyűjteménykezelés, nyilvántartás: 2 fő - Nagy Szilvia: levelezés,
szövegszerkesztési munkák, személyzeti ügyek, szerződések, szakhatósági
ügyek, Tari Józsefné: raktár, fotótár, számítógépes nyilvántartás fejlesztője és
kezelője.
2002. augusztus 1-től Kovaliczky Gergely régész került az osztályra Gábor Olivér,
Kárpáti Gábor (osztályvezető), Nagy Erzsébet régészek mellé. (Kárpáti Gábor
2003-ban, a kötelező leépítések következtében távozott a múzeumból.)
Tárgyév során az autópálya program keretéből egy Opel Frontera terepjárót
vásárolt az intézmény. Vezetésével: Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely és Makai
András van megbízva.
2003. 08. 16-tól Nagy Erzsébet régész főmuzeológus osztályvezető. A nagy
számú feladatot az osztályon 3 régész, 3 restaurátor, 1 gyűjteménykezelő, 1
ásatási technikus és 1 grafikus végzi.
Főbb feladatok, kutatási területek:
Szakmai eredmények:
a) Gyűjteménygyarapodás
2001.
12 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás volt,
gyűjtési/terep napok száma 635, leltározás: 19 őskori, 120 római kori, 69
középkori tétel, 218 antropológiai tétel, időszaki kiállításra – feldolgozásra
kölcsönzött tárgy 42 db, korábbi kölcsönzésből visszakerült 1009 db, adattári
gyarapodás 11 tétel, fotótár nyilvántartásban 38.144 sor, leltárkönyvi gyarapodás
1750 tétel, könyvtár gyarapodás 57 periodika, 131 könyv, 15 kiadvány, 96 karton
nyilvántartási tétel
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2002.
22 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás, gyűjtési/terep
napok száma 1240, leltározás: 233 őskori, 276 római kori, 1052 középkori tétel,
gyarapodás napló 74 tétel, 728 db/zacskó, 286 új tárgyfotó készült, 2500 db
digitális fotó, 500 db negatív digitalizálása, könyvtár gyarapodás 115 periodika, 43
könyv
2003.
26 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás, gyűjtési/terep
napok száma 600, 1300 digitális tárgy és terepfotó készült, 1100 fotó és 1000
negatív digiztalizálása, gyarapodás napló 30 tétel, adattári leltár 112 tétel,
könyvtár gyarapodás 150 folyóirat, 20 db könyv
2004.
18 nagyobb feltárás, 32 helyszíni szemle, régészeti felügyelet, 9 terepbejárással
együtt járó előzetes kutatás történt, 2500 digitális fotó készült, az eVilág pályázat
keretében a régészeti állandó kiállítás tárgyainak és a gyűjtemény jelentős
darabjainak fotói és leírásai, gyarapodási napló 20 tétel, adattár 22 tétel, könyvtári
gyarapodás 20 db könyv és 165 db periodika
b) Publikációk
Publikációk száma 2001-ben 16, 2002-ben 7, 2003-ban 8, 2004-ben 13
publikáció jelent meg, 2003-ban egy kiadvány készült,
c) előadások, konferenciák
d) műtárgyvédelem
e) időszaki kiállítások
2001-ben 3 időszaki kiállítás volt, 2002-ben 6 időszaki kiállításra kölcsönöztünk
anyagot ill. vettünk részt a kiállítás rendezésében, 2003-ban 2 nagyszabású
időszaki kiállítást rendeztünk és egy rendezvény, egy gladiátor bemutató
szervezésében vettünk részt,
f) pályázatok
NÉPRAJZI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
A Néprajzi Osztály feladata Baranya népességének szellemi és tárgyi kultúrájának
gyűjtése, őrzése, bemutatása, publikálása.
Főbb kutatási területek: nemzetiségi kutatások (horvát, német, cigány); a Pécsi
Egyházmegye
szakrális
kutatása;
szőlő
és
borkultúra
Baranyában;
társadalomnéprajzi kutatások; népi kézművesség Baranyában; Baranya megye
folklórkutatása
2. Szakmai eredmények
a. Gyűjteménygyarapodás
műtárgygyarapodás: 219 db tárgy; ebből ajándék 9 db, vétel 210 db (pályázati pénzekből)
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fotógyarapodás: 120 db
könyv, folyóirat: 175 db; ebből vétel 32 db (pályázati pénzből), 143 db csere
b. Publikációk száma
tanulmány, résztanulmány. 36 cikk; ebből 11 db(BMMI)
ismeretterjesztő cikk: 11 db
lektorálás: 1
c. előadások száma
konferencián való részvétel száma
előadások száma: 30
konferencián való részvétel: 42 fő (ugyanazon a konferencián több kollega is részt
vett)
d. műtárgyvédelem
restaurálás
konzerválás
tisztítás
restaurálás: 223 db műtárgy
konzerválás: 497 db műtárgy
tisztítás: 757 db műtárgy
e. Időszaki kiállítások
időszaki kiállítások: 25 alkalom
f. Pályáztok
elkészített, beadott pályázatok
elkészített, beadott, elnyert pályázatok
elkészített, beadott pályázat (nem nyert és még el nem bírált pályázat): 9 db
elkészített, beadott, elnyert pályázatok: 13 d
KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM MOHÁCS
1. Fő kutatási területek:
-A magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajza és művelődéstörténete.
-Mohács város és a volt mohácsi járás területének helytörténete.
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2. Szakmai eredmények:
a. Gyűjtemény gyarapodás:
-műtárgy: 485 db (ajándékozás útján 357 db, pályázati úton 122 db, helyi forrásból 1
db, letétbe helyezve 5 db)
-fotó: 1107 db
-könyv: 156 db
-folyóirat: 44 db
b. Publikációk száma: 13 db (BMMI kiadványban 4 db, egyéb 8 db, film 1 db)
c. Előadások száma: 34
Konferencián való részvétel száma: 15
d. Műtárgyvédelem:
restaurálás: 22 db
konzerválás: 847 db
tisztítás: 847 db
e. Időszaki kiállítások: 35
f. Pályázatok:

9 beadott
6 elnyert (3 közös a BMMI-vel)

ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
Gál Éva /
Ipartörténet-Pécs,/ ezen belül kiemelten ötvösség, rézművesség, fegyverművesség,
tímármesterség történet; Pécs városi életmód - mikrokörnyezet kutatás;
múzeumtörténet; gyógyszerészet történet; általános kultúrtörténet-dohányzástörténet
Radnóti Ilona/
pécsi, baranyai zsidóság története, a roma holokauszt Baranyában
Pásztor Andrea /
oktatástörténet-Pécs; városi
hangszerkészítő alágazat

kereskedelem

Millei Ilona/
műtárgy restaurálás, zászló történeti kutatások
2. Szakmai eredmények

–piacok;

ipartörténet-azon

belül
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a) gyűjtemény gyarapodás a jelölt időszakban össz: 6684 db műtárgy (mely
magában foglalja a tárgyi, irat, nyomtatvány és archív fotó anyagot is)
Szakkönyvtári állományunk 217 darabbal növekedett, amely igen csekély, ugyanis
csak a társintézmények által küldött kiadványokkal gyarapodott. A munkánkhoz
elengedhetetlen könyvek megvásárlására évek óta nincs pénzkeretünk és módunk.
(Osztályunkra 6 periodika jár.)
Összegzően elmondhatjuk, hogy anyagi erőforrások biztosítása hiányában szinte
csak ajándékozás útján gyarapodott gyűjteményünk, amelyek között kiemelkednek a
múzeumtörténeti, fotó-, oktatás- és ipartörténeti műtárgyak, viseleti darabok,
használati tárgyak és eszközök, ipartörténeti műhely anyagok, pécsi készítésű
hangszerek, archív fényképek, a pécsi Polgári Lövészegylet érmei, politikai plakátok
és aprónyomtatványok.
b) publikációk száma: 56
Osztályunk muzeológus, főmuzeológus és restaurátor munkatársai folyamatos
publikációs tevékenységet, felgyűjtött muzeális anyagaink feldolgozását szolgáló
szakmai munkát végeznek – magas színvonalon. A publikációk között szerepelnek
értékes tanulmányok csakúgy, mint a közművelődést- tudományos színvonalú
ismeretterjesztést szolgáló munkák. A könyvészeti anyag mellett ebben az
időszakban már Internetes publikációink (múzeumi honlapon) illetve CD formátumú
munka („A polgárosodó Pécs” címmel) is megjelent osztályunk munkatársainak
tollából.
c) előadások száma: 26
konferenciákon való részvétel: 3 fő muzeológus és 2 fő restaurátor kollégánk a
jelzett időszakban 33 országos, nemzetközi, illetve Pécs városi konferencián vett
részt, illetve tartott előadást.
Munkatársaink szakmai konferenciákon, de a közönségnek szóló, ismeretterjesztő
előadásokat is szívesen vállalnak és tartanak, az 1. pontban leírt kutatási
területeknek megfelelő témákban. Mindannyian fontosnak tartjuk a precíz
felkészülést, az ismeretek korrekt átadását, az új kutatási eredmények ismertté
tételét a szakma és az érdeklődők számára.
d)műtárgyvédelem Ld. Millei Ilona összefoglalóját
e)időszaki kiállítások: 24 ( + külső helyszíneken rendezett kiállítások, amelyekhez
anyagot adtunk: 12)
A Tímárházban számos időszakos kiállításnak adhattunk helyet, melyek részben
saját raktári értékeink bemutatást szolgálták, részben számos ország (Németország,
Franciaország, Ausztria, Lengyelország, 3 éven keresztül a Latin-Amerikai Hét
keretében: Kolumbia, Peru, Venezuela, Kuba, Mexikó) műtárgyainak a hazai
közönséggel való megismertetését szolgálhatták, s nagy örömmel adtunk otthont
ezeknek a tárlatoknak. Ugyanakkor külső helyszíneken is rendeztünk kiállításokat,
illetve adtunk kölcsön az őrzésünkben levő műtárgyállományból.
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f)pályázatok
elkészített, beadott pályázatok száma:16
megnyert pályázatok: 9
még nem dőlt el, nyert-e: 5
A pályázati források szinte egyetlen lehetőségként szolgálják szakmai munkánkat,
ezért ezek precíz kidolgozására nagy gondot fordítottunk. A leadott 16 pályázati
anyagban kettő összmúzeumi pályázatban való részvétel is szerepel
(„Látogatóbarát…”; és „ e Világ…”), az EKF 2010 pályázatot emeljük még ki,
amelyre két komplett szakmai projektet dolgoztunk ki, s amely elnyerte a bírálók
kitűntető figyelmét és dicséretét.
g) Évek óta –anyagi okok miatt - nem tudjuk elérni, hogy épületünk tetőterében a
szakkönyvtárépítés befejeződjön, (dexion polcok építése, fűtésburkolatok mögötti
terület kitakarítása stb.), ennek sürgősségét többször jeleztük a Múzeum
Igazgatóságnak. A leadott 2005. évi intézkedési tervben ennek költségvonzata
tételesen szerepel. A könyvtár berendezése több szempontból is igen fontos és
sürgető: a szigetvári értékes könyvanyag végleges elhelyezését tudjuk biztosítani
(könyvtári polcok beszerzésére minisztériumi támogatást kaptunk e célból), az
épületünkben több helyszínen levő könyvanyag elhelyezésével lehetne más
épületrészekben helyet teremteni – a raktári anyag észszerű elrendezéséhez, a
kutatószolgálat színvonalas ellátásához.
f)Évek óta jelezzük a műtárgyraktári célú hasznosítású Derfli épület vizesedését, ez
ügyben sem történt intézkedés a Múzeum Igazgatóság részéről.
Egyebek, amit fontosnak tarunk megjegyezni:
 Munkatársaink konferenciák komplett szervezési feladatait is elvégezték:
2001-ben Pécs helyszínnel: Numizmatika és Társtudományok 5. Országos
Konferencia –külföldi előadók részvételével
2002-ben Pécsvárad helyszínnel: Magyar Múzeumi Történész Társulat Országos
Konferenciája
 Helyet adtunk, illetve szervezés tekintetében részt vettünk a nemzetközi
Limes Kongresszus pécsi rendezvényén (kiállítás, nyitóprogram)
 A jelzett időszak alatt készült el gyűjteményfejlesztési tervünk
 A jelzett időszak elkészült a Tímárház hosszú távú szakmai hasznosítási terve
(Gál Éva munkája)
 Fenti tervre is alapozva elkészítettük a Várostörténeti Múzeum fejlesztési
koncepcióját (2005-2010) kidolgozói Gál Éva, Pásztor Andrea voltak.
 Komoly erőket fordítottunk a Baranya megyei kiállítóhelyeken végzett szakmai
munkákra (szigetvári várban levő kiállítás részleges felújítása, ugyanitt a
várfelújítási munkák miatt a teljes muzeális anyag Pécsre történő szállítása,
raktározása, a betörés miatt veszélybe került teljes szigetvári várostörténeti
kiállítási anyag Pécsre szállítása, raktározása, új szigetvári kiállítás szakmai
forgatókönyvének elkészítése; a siklósi várban levő kesztyűgyártás történeti
anyag védetté nyilvánításának kezdeményezése, lebonyolítása, a teljes, több,
mint 1000 darabos anyag nyilvántartásának elkészítése, az összes Baranya
megyei, történeti anyagot tartalmazó kiállítóhely szakmai bejárása,
ellenőrzése, ahol szükséges volt, szakmai tanácsok adása.)
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 Gyűjtemény rendezési munkáinkkal (iratanyag, képes levelezőlap gyűjtemény,
pedagógiai gyűjtemény, textíl- és zászlógyűjtemény, fotógyűjtemény, ezek
közül a Pécs és Baranya megye településeiről készült képes levelezőlapok
revíziója befejeződött, digitalizálása 40%-os készültségű) komoly lépéseket
tettünk a szakmai ( belső, ill. külső kutatókat szolgáló) munka segítésére.
Külön kiemelt dicséretet kaptunk a feudális kori iratanyag rendezésért,
regeszta-szerű feldolgozásáért az MTA Történettudományi Intézetétől. (Ebben
a munkában Márfi Attila a BML főlevéltárosa is részt vett.)
 Helyet adtunk külső programoknak is (pl. könyvbemutatók, civil egyesületi
programok, városi vetélkedők)
 Munkatársaink országos, ill. regionális szakmai programokban is részt vettek:
a MAMUTT felkérésére a történész muzeológusok országos továbbképzési
koncepciójának kidolgozását Gál Éva végezte el, a magyar holokausztot
bemutató hazai és külföldi kiállítások (auschwitzi állandó magyar kiállítás,
Budapest - Páva utcai állandó holokauszt kiállítás) szakmai zsűrijében Radnóti
Ilona végzett munkát, a régió történész muzeológusai számára szakmai
tanácskozást szerveztünk.
 Millei Ilona több szakmai konzulensi feladatot is ellátott. Pásztor Andrea részt
vesz az interdiszciplináris doktori iskola történettudományi programjában, és a
Schola Orbis országos oktatás- és iskolatörténeti szakmai programban.
Huszár Zoltán történész főmuzeológus, megyei múzeumigazgatói beosztása miatt
munkavégzését az Igazgatóság szervezetében végzi, de történész szakmai
tevékenysége több szálon kapcsolódik az osztály profiljához.
Kutatási területei:
• 19-20. századi művelődéstörténet
• A Duna, mint integráló tényező Közép-Európában a 19-20. században,
összehasonlító életmódtörténet Ausztria-Magyarország vonatkozásában. A
Dunagőzhajózási Társaság / Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DGT/DDSG)
története, életmódviszonyok a mecseki bányavidéken.
• Magyarországi bányászattörténet a 19-20. században, különös tekintettel a
mecseki bányavidékre.
Huszár Zoltán szakmai tevékenységének összefoglalása (2001-2004)
Publikációk: tanulmány (13), tudományos ismeretterjesztő cikk (12), szakmai-közéleti
cikk (9), recenzió (1), szerkesztői munka (12), múzeumi katalógusokhoz írt
bevezetők (10), kiállításrendezés (4), szakmai könyv szakértői munka (4),
dokumentumfilm szakértője (1)
Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon: 19
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek:
A JPM Képző- és Iparművészeti Osztálya országos gyűjtőkörrel rendelkezik, ám
a Vasarely, a Nemes Endre, Zlatko Prica, Pierre Székely és Amerigo Tot kiállítási
révén nemzetközi – elsősorban magyar vonatkozású – gyűjteményfejlesztési, megőrzési feladatai is vannak. Kutatási területünk a gyűjteményhez kapcsolódik, így
első sorban a XX. századi magyar, illetve magyar vonatkozású nemzetközi
képzőművészet feldolgozása, bemutatása (Modern Magyar Képtár) valamint a
kortárs, a legújabb tendenciák bemutatása (biennálék, egyéni kiállítások), eseti
gyűjtése, őrzése és feldolgozása. Az iparművészeti gyűjteményünk esetében a
kutatás iránya a kollekció meghatározó részét képező, a Zsolnay Gyár történetét
bemutató, dokumentáló tárgyi és szellemi anyag, illetve az ugyancsak országos,
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nemzetközi jelentőségű, a kortárs magyar és európai kerámiaművészet rangos
értékeit őrző modern kerámia kollekció.
A múzeum művészeti kiállításait 2001 és 2004 között éves átlagban kb. 280 ezer
látogató tekintette meg, melyek többsége a városunkat felkereső, tanulmányi
kiránduláson részt vevő iskolai csoport, illetve turista. Pécs ugyanakkor egyetemi
város is, az itt tanuló hallgatók számára különösen fontos e kulturális értékek
ismerete. Kapcsolatunk hatékonyságát, bővítését szolgálja a múzeum és az egyetem
közötti együttműködés, mely tanárok továbbképzésében, kollégáink óraadásában
jelentkezik
helyszíni
tárlatvezetés,
műelemzés
keretében,
formájában.
Gyűjteményünk jól ismert a világ számos múzeuma, kiállítóhelye előtt. Évről évre
egyre több megkeresés érkezik hozzánk műtárgykölcsönzés céljából itthonról és
külföldről. Műtárgyanyagunk nélkülözhetetlen bármely áttekintő, a huszadik századi
magyar művészetet bemutatni akaró kiállításról. A vizsgált időszakban különösen
sikeresek voltak az Európa számos országában megrendezett Vasarely és Zsolnay
kiállításaink.
A gyűjtemény életében meghatározó lépés volt a Pécs Papnövelde utca 5. szám
alatt megnyíló, a Szabadság úti, megszűnt emblematikus kiállítóhelyet gazdagabb
kollekcióval felváltó Modern Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítása
megnyitása 2001 őszén. Terveink szerint az épület teljes rekonstrukciója, bővítése
nyomán a közeljövőben megvalósul a múzeum legfrekventáltabb, legszélesebb
körben ismert kollekciójának, a Képtárnak a méltó, megfelelő elhelyezése.
Szükséges és sikeres program volt a Csontváry évforduló (2003) kapcsán a Janus
Pannonius utcai kiállítóhely klímájának felújítása, a belső tér karbantartása, (BMÖ
támogatással) két jelentős, nagyméretű grafika restaurálása. (NKÖM támogatással)
Veszteségek is értek bennünket a vizsgált időszak alatt. Restaurátor, adattáros és
gyűjteménykezelő kollegánk állása bánta a „létszám-racionalizálást”. Az osztálynak
nincs papírrestaurátora, (a papírrestaurátor státusz átcsoportosításra került az Új- és
legújabbkori Történeti Osztályra) az ország legjelentősebb modern kerámia
gyűjteményének nincs önálló gyűjteménykezelője (biennále!) és nincs könyvtárosadattáros alkalmazottja (e munkát az osztály művelődésmenedzser munkatársa
végzi.). A Martyn Múzeum épületének kényszerű átadásával pedig Pécs kulturális
életében meghatározó szerepet vivő alkotó életmű múzeuma került megszűnésre, az
új helyszín ugyanis a korábban látható művek töredékét képes csak bemutatni.

2001.
2. Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás
Műtárgy:
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- Képzőművészet:
2001.1 - 2001.22 leltári tétel = 26 db
ebből vásárlás: 11, ajándék 15 db
- Iparművészet:
2001.1- 2001.574
ebből vásárlás: 6 db, átvétel: 568 db
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
15564-15833 = 270 db 6x7-es színes fotónegatív
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19241-19390 leltári számok = 150 db
Ebből könyv 22 db, katalógus 128 db. Valamennyi kiadványcsere illetve
tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 Modern Magyar Képtár I.
 XVII. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs
 Lammel Ilona
 Geszler Mária
Külső kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek
 Victor Vasarely, Yapí Kredi Kültür Sanat Yayincili, Istanbul, 2001. (68 oldal)
 Victor Vasarely, Museum Kloester, Asbach, Landkreis Passau 2001. (28 oldal)
 Céramique Art nouveau de Hongrie, La Manufacture Zsolnay, Somogy Editors
D'Art, Paris, 2001. (70 oldal)
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Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk

Sárkány József: Lammel Ilona életmű katalógusa, tanulmány (16.000 n.) œvre katalógus
(242 tétel) szerkesztés (80 oldal) JPM, Pécs,
Sárkány József: Geszler Mária kiállítás katalógusa, bevezető tanulmány (10. 200 n.) JPM,
Pécs
Sárkány József: Kortárs magyar művészeti lexikon I- III. (számos szócikk, életrajz, 15.
000 n.)
Sárkány József: Victor Vasarely kiállítás katalógusa, bevezető tanulmány (17. 600 n.)
Yapi Kredi, Kültür Sanat Yayincili, Istanbul, 2001.
Sárkány József: Victor Vasarely, Gobelins kiállítás katalógusa bevezető tanulmány (19.
600 n.) szerkesztés (28 oldal) Landkreis, Passau
Sárkány József: XVI. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs; katalógus szerkesztés (120
oldal) JPM, Pécs;
Sárkány József: Ilona Lammel, Neue Keramik, 2001/ 9. 539.-541. p.
Sárkány József: Éva Kádasi, Neue Keramik, 2001/ 10. 592.-595. p.
Sárkány József: Éva Kádasi, Kerameiki techni 37., 2001. április, 26-30. p.
Sárkány József: Asztalbontás után, Művészeti szimpóziumok eredményei…
Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2001. 104-108.p.
Kovács Orsolya: Chronologie de la Manufacture Zsolnay
Céramique Art nouveau de Hongria, Somogy Editions d1Art, Paris, 2001.
10. oldal
Kovács Orsolya. La Manufacture Zsolnay et l'Art nouveau
Céramique Art nouveau de Hongria, Somogy Editions d1Art, Paris, 2001.
11-20. oldal
Kovács Orsolya: A historizmus forrásai a Zsolnay kerámiában, BGC - NY, katalógus
tanulmány és műtárgyleírás
Nagy András: Egykedvűen, Gellér B. István: Növekvő város, Jelenkor 2001/04. 472480.o.
Nagy András: Nagypécs világváros - V. Májerszky Róbert, Jelenkor 2001/09. 960965. o.
Várkonyi György: Modern Magyar Képtár I. katalógus előszó és szerkesztés, 29
095 n
Várkonyi György: Árkádiából Utópiába, Közép-európai avantgárd rajz és grafika
1907-1938c. kötetben (Győr, Bratislava) 21 713 n

35
Várkonyi György: Poszt-utópia, Déli Felhő 2001/ Jacques Derida különszáma,
Pécs, 15 388 n
Várkonyi György: Sárkányok ideje (Pierre Székely halálára), Jelenkor 2001/9. 4
808 n
Várkonyi György: Aba-Novák Vilmos: Utolsó ítélet. Falfestményterv a pécsi
temetőkápolna kupolájához, 1933. Műelemzés a Vatikáni Magyar Kiállítás
katalógusába, Hungarofest, 2001. 4144 n
Várkonyi György: Keleti szőnyegek Pécs-baranyai otthonokból. Pécsi Művészetek
Háza kiállításának vezetője. Pécs, 2001. 10762 n
előadások, konferenciák száma:
Nagy András: Város: képzelet és valóság. Előadás a Szocreál folyóirat vitaestjén

műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 78 db, konzerválás 4 db, teljes restaurálás 14 db
Iparművészet: Fostati kerámiaanyag konzerválás, restaurálás
2 db lemezszekrényben az 50 % elhelyezése.
Időszaki kiállítások:





Lammel Ilona (1950-1998) életmű kiállítása,
Múzeum Galéria 2001. 01.05-03.04., (Sárkány József)
Bepillantás egy nagy életműbe, Dieter Roth 1968-1998 között készült rajzaiból,
grafikáiból, könyveiből és más munkáiból válogatott kiállítás,
Múzeum Galéria, 2001. 05.18.-08.26. (Várkonyi György)
"Zsolnay épületkerámiák Budapesten" Mattyasovszky Zsolnay Tamás fotói
Múzeum Galéria, 2001.09.07. - 10.07. (Kovács Orsolya)
PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola végzős doktorandusz
hallgatóinak kiállítása
Múzeum Galéria, 2001.10.09. - 11.11 (Sárkány József)

Külső helyszínen:
 XVII. Országos Kisplasztikai Biennále
Pécsi Galéria, 2001.03.25. - 04.15. (Sárkány József)
 Ficzek Ferenc emlékkiállítása (Várkonyi György Török Tamással)
Budapest Galéria, 2001. szeptember


Külföldön rendezett kiállítások:



Victor Vasarely, Foreign Art Museum, Riga, 2001.01.13. - 02, 20. (Sárkány
József)
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Victor Vasarely, Aboa Vetus and Ars Nova Museum, Turku, 2001.03.01. 04.29. (Sárkány József)
Victor Vasarely, Yapi Kredi Kültür Sanat, Istanbul, 2001.05.04. 06.08.
(Sárkány József)
Victor Vasarely, Museum Kloster, Asbach, 2001.06.22. 07.22 (Sárkány
József)
Céramique Art nouveau de Hongrie - La Manufacture Zsolnay, Musée de
l'École de Nancy, 2001.10.17-2002.01.14 (Kovács Orsolya)






pályázatok:
2002.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet:
2002.1-2002.23 leltári tétel = 35 db
ebből vásárlás: 18, ajándék 17 db
- Iparművészeti gyarapodás nem volt:
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
5834-16003 = 170 db 6x7-es színes fotónegatív 15564-15833 = 270 db 6x7es színes fotónegatív
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19390-19561 leltári számok = 152
Ebből könyv 17 db, katalógus 135 db. Egy vásárlás, a többi kiadványcsere
illetve tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 XVIII. Országos Kerámia Biennále, Pécs
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Külső kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek
 Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, The Brad Graduate Center for
Studies in the Decorative Arts, New York

Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk















Nagy András:
Forgács Hann Erzsébet életművének feldolgozása; adatgyűjtés
Nagy András: Zsemlye Ildikó kiállítási katalógusának előkészítése; tanulmány:
„Tájak és vonatok” címmel
Sárkány József:
Asztalbontás után, művészeti szimpóziumok eredményei és sajátos
múzeologiai feladatai, NKÖM
XVII. Országos Kerámia Biennále Pécs, (kat bevezető, szerk.)
JPM, Pécs
Splinters. Works of six Hungarian ceramic artists from the DeForma
Foundation Collection, (kiáll. kat. bevezető tanulmány) Hungarian
Cultural and Scientific Centre Helsinki, DeForma Foundation, Pécs
Nagy Márta művészete közelről- tanulmány, In. ~ művészete 19902001. Szerzői kiadás, Pécs
Nagy Márta művészete 1990-2001. szerk. Szerzői kiadás, Pécs
Victor Vasarely (kiáll. kat. bev. tanulmány) Grad Osijek
Várkonyi György:
Pierre Székely Péter (Budapest, 1923. június 11. – Párizs, 2001. április 3.) –
tanulmány – Székely Péter Internet honlap
G. Heller Zsuzsa és Gábor Áron – katalógus bevezető tanulmány
Pinczehelyi Sándor – tanulmány
Budapest – Sturm – Bauhaus, Mattis Teutsch és a magyar avantgárde, - kat.
szerkesztés, tanulmány
előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 78 db, konzerválás 4 db, teljes restaurálás 14 db
Iparművészet: Időszaki kiállítások:





Keserü Ilona: Régi és új festmények (Sárkány József, Várkonyi György)
2002. január 29.–február 24.
Kortárs japán kerámia ősi műhelyekből (Sárkány József)
2002. március 14.-április 28.
Breuer Marcel 1902-2002 (Várkonyi György)
2002. június 7. – július 28.
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A szecessziós Zsolnay kerámiák (Kovács Orsolya)
2002. augusztus 2.-szeptember 4.
Kicsiny Balázs: Munkavégzés folyamatban (Várkonyi György)
2002. szeptember 10.-október 1.
DLA 2002 (Ernszt András, Lengyel Péter, Sütő Ferenc és Vásárhelyi Zsolt)
2002. október 8.-13. (Nagy András)
Leif ERICSON, Valter GIBSON, Acke OLDENBURG – „Három művész Nya
Valandból” (Sárkány József)
2002. október 18. – november 7.
Vendégkiállítások fogadása.
usa.hu – A Philadelphiai Szobrászok Társasága és a Magyar Szobrász
Társaság kiállítása (Sárkány József)
Alpok-Adria Régió – Nőművészek (Sárkány József)
2002. december, Várostörténeti Múzeum, Pécs

A múzeum külső helyszínen rendezett kiállításai:
 XVII. Országos Kerámia Biennále és Geszler Mária kiállítása
Pécsi Galéria, Pécs, 2002. március 24.-április 14. (Sárkány József)
Külföldön rendezett kiállítások:
 “Ungarske Konstruktivister 1920-1940.”
Társrendező: Kiscelli Múzeum, Budapest
 Hordaland International Art Gallery, Bergen, Norvégia (Sárkány József)
2002. május 7 – június 8
 Ciurlionis Múzeum, Kaunas 2002. Lettország (Sárkány József)
június 21 – július 28.
 Magyar Intézet, Helsinki, Finnország (Várkonyi György)
október 8 – október 21.
 Céramique Art nouveau de Hongrie – La Manufacture Zsolnay (Kovács Orsolya)
Musée départemental de l’Oise, Beauvais, Franciaország
 Central European Avant-gardes: Exchange and Transformation 1910-1930. (Sárkány
József)
Haus der Kunst, Munich, 2002. július 7 - 2002. október 6.
Rendező: Los Angeles County Museum of Art
 Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001 (Kovács Orsolya)
The Bard Graduate Center, New York 2002.július 14-2002. október 20.
Társrendező: Iparművészeti Múzeum
 Budapest – Sturm – Bauhaus, Mattis Teutsch és a magyar avantgárde (Várkonyi György)
Collegium Hungaricum, Berlin
2002. november 12 – 2003. január 15.
Társrendező: MissionArt Galéria, Budapest
 Victor Vasarely (Sárkány József)
Waldinger Városi Galéria, Osijek, Horvátország
2002. november 25.- 2003. január 25.
pályázatok:
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2003.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet:
2003. 01. -2003. 29. 1-3 leltári tétel = 32 db
ebből vásárlás: -, ajándék - , átadás 32 db
- Iparművészet:
2003. 01- 2003. 12. leltári tétel = 16 db
ebből vásárlás: 1 db, ajándék 2 db., átadás 13 db
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19561- 19739 leltári számok = 178 db
Ebből könyv 26 db, katalógus 152 db. Valamennyi kiadványcsere illetve
tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále katalógusa (SJ).
 Zsemlye Ildikó (NA)
 Modern Magyar Képtár II. 1955-2003 (VGY, SJ)
 Schrammel Imre (SJ)
 Historizmus a Zsolnay kerámiában (KO)
 Victor Vasarely kiállítás – Anger (SJ)
 Victor Vasarely kiállítás- Ulm (SJ)
Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk
Sárkány József:
Imre Schrammel – Keramik Magazin 2003.
Nagy András
Tájak és vonatok (Jelenkor, 2003. Március)
Egy hintóról (Alföld, 2003. Április)
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előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 60 db, tisztítás + retusálás 6 db, teljes restaurálás 8
db, keretjavítás 32 db.
Iparművészet: Időszaki kiállítások:









Zsemlye Ildikó, a XVII. OKB I. díjasa kiállítása (Nagy András)
2003. március 9.- 30.
Dogu Bankov (Norvégia) (Sárkány József)
2003. április 18.- május 11.
Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)
2003. május 23.-.- szeptember 7.
Jelenidejűség – Országos fotókiállítás (külső, Sárkány József)
2003. szeptember 13.- szeptember 28.
DLA kiállítás (Sárkány József)
2003. október 2.-október 19.
Schrammel Imre 70 éves (Sárkány József)
2003. november 7.- november 25.
Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből
(Az Európai Iskola művei a Makarius ill. Müller gyűjteményből) (Várkonyi
György)
2003. november 28.- december 31.

Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
 XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále (Sárkány József) március 9. – 30.
Külföldön rendezett kiállítások:
 Victor Vasarely – Eszék, Waldinger Galéria (Sárkány József)
2002. november 25.- 2003. január 25.
 Victor Vasarely – Anger, Raiffeisen Bank Galéria (Sárkány József)
2003. április 25- május 31.
 Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- január 31. (Sárkány József)
 Szecessziós Zsolnay kerámiák – Riihimäki, Finnország (Kovács Orsolya)
2003. február
 Szecessziós Zsolnay kerámiák – Baltikum /Észtország, Lettország, Litvánia/
(Kovács Orsolya) 2003. április- 2003 októbere

pályázatok:
Támogató: NKÖM
Goran Ohldieck képzőművész kiállítása 1 000 000
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Támogató:NKA
Kortárs Kerámia gyűjtemény gyarapodás -1709/0044 1 000 000
Csontváry szül.150.évford. plakát-leporello k.-2306/0596 800 000
Elveszett lapok a XX,sz,magyar müv.történetéből kat.-2306594 600 000
A Tamás Henrik Gyűjt.kiáll.anyag restaurálás - 2311/0889 350 000
A Tamás Henrik Gyűjt.kiáll.hoz katalógus - 2306/595 800 000
Historizmus a Zsolnay Kerámiában kat.megjel.-2312/0283 1 000 000
Schrammel Imre 70.szül.nap kiáll.megrend.és kar.-1706/0763 1 000 000
XVIII.Orsz. Kerámia Biennálé kat.megjel.-1706/0762 500 000
XVIII. Orsz. Kerámia Biennálé megrendezése és díjakhoz. 1 000 000
Képző-és Iparművészeti Lektorátus
Vincze Ottó és Kelemen Károly műtárgy vés.-2553/2003 800 000
2004.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet: 8 db
ebből vásárlás: 4 db, ajándék: 4 db
- Iparművészet: 60 db
ebből vásárlás: 1,
ajándék: 60 db, Nikelszky Géza ex libriseinek és kisgrafikáinak másolatai (44
db ex libris és 10 db kisgrafika), valamint az általa könyvbe rendezett ex
libriseiről készült CD másolat került az adattárba ajándékozás révén.
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19743- 19887 leltári számok = 144 db
Ebből könyv 9 db, katalógus 135 db. Valamennyi kiadványcsere
illetve tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 Festett háttér, tanulmány (22.500 n.) In: Tamás Henrik emlékezései és
műgyűjteménye katalógus, MTA MKI – JPM 2004. (NA)
 Tamás Henrik emlékezései és műgyűjteménye katalógus, MTA MKI – JPM
2004. szerk. 256 p. (NA)
 Victor Vasarely – Stuttgart- Berlin katalógus bevezető tanulmány (17. 000 n.)
(SJ)
 Victor Vasarely – Stuttgart- Berlin katalógus szerk. 64 p.
 XVIII. Országos Kerámia Biennále katalógus bevezető tanulmány (15.000 n)
(SJ)
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XVIII. Országos Kerámia Biennále katalógus szerk. (SJ)
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet művészettörténeti szekciójának
szerkesztése. (V.Gy.)
Bevezető. Műtárgyak a képző- és iparművészeti gyűjteményből 197-198. o.
Műelemzések: Egry József: Badacsonyi hegyoldal 199-200. o., Csontváry
Koszta Tivadar: Castellamare di Stabia. 200-202. o.,Imaszőnyeg, 17. sz. 202.203. o., Ismeretlen festő: Xavéri Szent Ferenc: 204-205. o.; Karaff, 1775-85.
205-206. o.; Vajda Lajos: Fej házzal. 207-208. o.
Az „Emlék-kép” c. centenáriumi kiállítás katalógusának szerkesztése.(VGY)
Bevezető tanulmány: Emlék-kép. 11-15. o.
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet: Osztálytörténet, Tárgyleírások 5
db (SJ)
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet: Tárgyleírások 5 db (KO)

Egyéb megjelent
publikációk

tudományos

és

tudományos-ismeretterjesztő

cikkek,

Sárkány József
- Siklósi kerámia szimpóziumok 1987-2003., tanulmány (25.000 n.) szerkesztés.
Baranyai Alkotótelepek Kht. Siklós
- Geszler Mária Garzuly, Monográfia (30.000 n) Dorottya Könyvek, Ernst Múzeum,
Bp.
Dr. Kovács Orsolya
- Tankönyv –fejezet „Építészeti kerámia” címmel a a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
Tervezés Tanszéke számára
-Akt- Modell a XIX. századi magyar művészetben című kiállítás (MNG) katalógusába
1 db tárgyleírás (KO
Várkonyi György
- Gyarmathy Tihamér. Festmények. (nagymonográfia) Körmendi Galéria, Budapest,
2004.
- Apokalipszis most. Kis magyar múzeográfia. Mozgó Világ 2004/2. 104-112. o.
- A hónap művésze sorozatban 10 cikk a Mozgó Világ számára
- Köves Éváról M.V. 2004/3. Szikora Tamásról M.V. 2004/4. Szabó Eszter Ágnesről
M.V.
2004/5. Császár Péterről M.V. 2004/6. Valkó Lászlóról M.V. 2004/7. Újházi
Péterről M.V. 2004/8. Szalai Katáról M.V. 2004/9. Molnár Sándorról M.V. 2004/10.
Vincze Ottóról M.V. 2004/11. Gyenis Tiborról M.V. 2004/12.
- Europäischen Schulen der Ungarischen Kunst (A magyar művészet európai iskolái)
In.: Europäische Schule. Eine Auswahl aus der Sammlung Nudelman A bécsi
Collegium Hungaricum kiállításának katalógusa
- Couleur Cocale In: Négyen Pécsről. Az olomouci Caesar Galéria kiállításának
katalógusa.
-Négyen Pécsről – Olmützben. Echo 2004/
előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
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Képzőművészet:
tisztítás 64 db,
konzerválás 9 db
tisztítás + retusálás 20 db, teljes restaurálás 35 db, keretjavítás 30 db
Iparművészet:
A Zsolnay adattár fertőtlenítése és az anyag áthelyezése megtörtént a
NKÖM Múzeumi kollégiumának támogatásával. Megtörtént az adattári
anyag fertőtlenítése és a helyiség előkészítése.
Időszaki kiállítások:
Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása (NA) 2004. április 2. – november
15.
DLA kiállítás (SJ) 2004. november 19. - december 6.
Nagy Márta 50 (SJ) 2004. december 10. – 2005. jan. 23.





Külső helyszínen:
 XVIII. Országos Kerámia Biennále (S.J.) Pécsi Galéria április 18. – május 16.
 Minya Mária kiállítása (SJ) Pécsi Galéria április 18 - május 16.
 Siklósi Szalon Siklósi Vár (SJ) június- augusztus
 Emlék-kép. Centenáriumi kiállítás Várostörténeti Múzeum 2004. november 6.- 2005.
szept. (V.Gy.)
 Jubileumi Zsolnay kiállítás Iparművészeti Múzeum közreműködés 2004. ápr.
19-(K.O.)
 „Biedermeier karácsony”- kamara kiállítás FEEFI 2004. 12. 10.- 2005. jan.
(KO)
Külföldön rendezett kiállítások:
 Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- 2004. január 31.(S.J.)
 Victor Vasarely – Stuttgart, Magyar Kulturális Intézet
2004. március 10. – április 26. (S.J.)
 Victor Vasarely – Berlin, Collegium Hungaricum
2004. május 6. – június 10. (S.J)
pályázatok:
2005.
b) publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 -XIX. Országos Kisplasztikai Biennále katalógus bevezető tanulmány (15. 000
n) (SJ)
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-XIX. Országos Kisplasztikai Biennále katalógus szerk. 200 p. (SJ)
e) Időszaki kiállítások:



Horvát Modernek (Válogatás az Eszéki Galéria anyagából (horvát
vendégkurátor, ill. SJ) 2004. január 28. – március 6.

Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
 XIX. Országos Kisplasztikai Biennále (S. J.) április 3. – május 1.
Külföldön rendezett kiállítások:
 Az új Ádám és az Új Éva Modern törekvések a Magyar művészetben –
Städtische Galerie Stadt Bietigheim-Bissingen
2005. január 22.-április 10.(VGY)
 Victor Vasarely – Krems, Kunsthalle Krems
2005. február 26.- április 10. (S.J.)
 Martyn Ferenc kiállítás – Párizs, Magyar Intézet
2005. február 22.-márdócius 21. (SJ)
 Az új Ádám és az Új Éva Modern törekvések a Magyar művészetben – Kuns
Museum Ahlen
2005. május 1.- július 24. (VGY)
 Martyn Ferenc kiállítás – Bécs, Collegium Hungaricum
2005. június 7.- június 26. (SJ).

BESZÁMOLÓ A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2001-2005. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az 2004-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a
közművelődési munkatársak közvetlenül az igazgatói titkárság felügyelete alatt
dolgoznak, munkájukat a megyei múzeumigazgató-helyettes irányítja. Így közös
programjaikat jobban össze tudják hangolni, a szervezés folyamata is hatékonyabb,
összehangoltabb. A közművelődési feladatok mellett szükség esetén részt vesznek
az igazgatósági titkárság munkájában is. ( információk szolgáltatása, ügyintézés stb.)
Személyi változások: A múzeumi közművelődési feladatok szervezésért,
lebonyolításáért felelős munkatársak: 2001-2004-ben: Walterné Müller Judit, Kőnigné
Kövesdi Ibolya, Lovas Kata, Tillai Gábor. 2002-ben új munkatárs: Kárpáti Kata. 20042005: Walterné Müller Judit, Kárpáti Kata, Lovas Kata, Tillai Gábor.
Általános tevékenységi körök
• Pályázatfigyelés, pályázatírás
• Programszervezés
• Tárlatvezetés, múzeumi órák
• Múzeumi Műhely – múzeumpedagógiai programok tervezése, előkészítése,
kivitelezése
• Iskolákkal, társintézményekkel való kapcsolattartás
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•
•
•
•

Összehangolása,
szervezése
valamint
felügyelése
rendezvényeknek
Statisztikák készítése, információk szolgáltatása
Kiállítás-megnyitók előkészítése (propaganda, háttérmunka)
Kiadványcsere (bel-és külföldön)

múzeumi

ÁLLANDÓ, RENDSZERES PROGRAMOK:
A
“nyitott
múzeum”
koncepciójának
értelmében
kitűzött
célt,
a
közönségkapcsolatok javítását a múzeumi programok színesítésével és azok
népszerűsítésével, az iskolákkal, a médiával való kapcsolatok elmélyítésével, az
országos, a megyei, valamint a városi rendezvénysorozatokba való
bekapcsolódással lehetett megvalósítani.
•

A városi és a megyei közművelődési intézményekkel (Pécsi Kulturális
Központ, Megyei Idegenforgalmi és Kulturális Központ, Könyvtárak stb.) való
együttműködés is része volt a “nyitott múzeum” koncepciójának.

•

Az intézmény részvételének koordinálása a különböző országos, megyei és városi
rendezvényeken: Múzeumi Világnap (Magyar Nemzeti Múzeum) Európa, közös
örökségünk című rendezvénysorozatok, a Magyar Kultúra és a Magyar Tudomány
Napjai, Tavaszi Fesztivál, Pécsi Napok, Mediterrán Ősz, Nagycsaládosok Országos
Konferenciája rendezvényei. Ezek kapcsán ingyenes belépés szervezése az
érdeklődőknek, tárlatvezetések ill. múzeumi órák, ismeretterjesztő előadások tartása.

•

Összehangolása,
szervezése,
valamint
felügyelete
múzeumi
rendezvényeknek: a Csontváry Múzeum fogadásai, hangversenyei, a Néprajzi
és a Várostörténeti Múzeum farsangi, húsvéti és karácsonyi játszóházai. Ez
utóbbiak egyre ismertebbek és népszerűbbek.

•

Kiállítóhelyeinken játszóházak, tárlatvezetéseknek, múzeumi óráknak
általános és középiskolák számára. Ezen túl felnőtteknek szóló (múzeumbarát
körök, TKM csoportok stb) rendezvény ill. foglalkozás, időszaki kiállítások
megnyitójának szervezése, hangversenyek szervezése.

•

Valamennyi kiállításhoz többnyelvű kiállítás-kísérő készítése, információs
táblák elkészítése, aktualizálása. A programokhoz, szórólap és plakát
készítése

•

Kapcsolattartás
sajtóval,
médiával,
iskolákkal,
társintézményekkel.
Rendszeres tájékoztatás kiállításainkról, rendezvényeinkről. Hivatali levelezés,
meghívók küldése

•

Külföldi és belföldi kiadványcsere, számítógépes nyilvántartás bevezetése,
Web-oldal feltöltése friss információkkal, képekkel

•

Adat- és információszolgáltatás szakmai kiadványokhoz, idegenforgalmi
szervezeteknek, gazdasági kutatóintézeteknek, jogdíjas ügyek intézése
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•
•

Az intézmény éves kötelező statisztikai adatszolgáltatásának összeállítása
(pályázatok, látogatottság)
Beérkező közönségkapcsolattal összefüggő levelek megválaszolása, kiállításmeghívók, egyéb meghívók és körlevelek köszönő levelek megírása,
postázása.

•

A Janus Pannonius Múzeum soron következő évkönyvének és más
katalógusok kiadásában való együttműködés, a saját honlap aktualizálása

•

Felmerülő lektorálás egyes kiadványok esetében (pl. angol nyelvű kiállításkísérők, információs táblák).

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK:
2001
• A NKÖM támogatása révén, a Pécsi Tudományegyetemmel való
együttműködésben elkészült az intézmény marketing (üzleti) terve.
• Az Országos Numizmatikai Konferencia megszervezésében való részvétel
2002
•
•
•
•
•
•

Várostörténeti Múzeumban havi rendszerességgel szervezett „Múzeumi
Műhely” gyerekfoglalkozásai.
A Zsolnay Múzeumban háromnyelvű hangos tárlatvezető-berendezés
A 2002. májusában “2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös
jövőbe” című nemzetközi konferencia szervezése
Pécs
világörökségével
kapcsolatban
rajzpályázat
Pécs
város
önkormányzatával közösen, melyre 144 pályamű érkezett.
A Magyar Múzeumi Történész Társulat 3. Országos Konferenciája
megszervezésében, rendezésében való részvétel
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt, múzeumi tárgyak
digitalizálására szóló „eVilág - digitális tartalom és kultúra” c. pályázat
koordinálása

2003
Egész éves rendezvénysorozat általános iskolák részére a szakmai osztályok
közreműködésével, a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány „Értékközpontú
gyerekfoglalkozások” c. pályázata révén
•

Képző- és Iparművészeti Osztály 2003. szeptember 20-21. A „Kulturális
Örökség Napok” című rendezvénysorozat múzeumi programja. „A Zsolnayörökség nyomában” címmel (Szakmai vezetések a Zsolnay Kerámia
kiállításban naponta két alkalommal; ill. Pécs belvárosában a Zsolnay
építészeti
kerámiával
díszített
épületek
és
köztéri
alkotások
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•

•

•

•
•
•
•

megismertetésére. A Zsolnay Múzeumban Zsolnay- mintalapok alapján
üvegfestés
Néprajzi Osztály „Jeles Napok az évben” című foglalkozás-sorozat a Néprajzi
Múzeumban: 2003. február 22-23. Előadások, farsangi játszóház, húsvéti
játszóház , Szent Mihály Napja program: kézműves bemutató meghívott
mesterrel (gyöngyfűzés, szalmafigurák, agyagozás, gyertyamártás), előadás a
Szent Mihály napi szokásokról, Márton napi hagyományok, valamint a szőlő
és a bor ünnepe, Karácsonyváró kézműves játszóházi program
Régészeti Osztály „Hétköznapok és ünnepek a római kori Sopianaeban”
című foglalkozás, vezetés a kiállításban, az Ókeresztény Mauzóleumban és a
Lapidáriumban, egy jelképes római lakóépület/villa falai között (paravánfal,
oszlopsor,
díszletszerű megjelenítés)
játszóház
üvegfestéssel
és
mozaikkészítéssel.
Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Az egykori Tímár-ház tetőterében
lévő előadóterem ad otthont a kézműves foglalkozásoknak.) - az előadás
témája a textíliák, viselet, öltözködés. A játszóházban illatpárna készítése
gyógyfüvekből, húsvéti szokásokról (játszóház, tojásfestés. Ismerkedés a
papírgyártás történetével a papirusztól a pergamenen át a különböző
papírgyártási folyamatokig. Szemléltetés muzeális papírtárgyakkal, végül
kézműves foglalkozás (kaleidoszkóp készítése).
Természettudományi Osztály Iskolák közötti gyermekrajz-vetélkedő a
Természettudományi Kiállítás anyagából megfelelő /rajztanárokból álló/ zsűri
bevonásával.
Nemzetközi kapcsolatok „MUSEUMS AS LEARNING CENTRES”
Nemzetközi konferencia szervezése a PTE-vel közösen
A „2000 év a Duna mentén…..” c. konferenciakötet kiadásában való részvétel
A „Látogatóbarát múzeum” pályázat összeállítása, gondozása

2004
•

•

•
•

•

„Múzeumi Esték” - 2004. június 11.: Múzeum Galéria – Tamás Henrik
Műgyűjteményének bemutatása Nagy András muzeológus vezetésével;
Felolvasóest: Közreműködött a Versmondó Pedagógusok Köre (Civil
Közösségek Háza); Az újonnan rendezett Martyn Ferenc Kiállítás bemutatása
A Vasarely Múzeumban egy háromnyelvű érintőképernyős-berendezés
(Kioszk) került beszerelésre. A kioszk segítségével könnyedén tájékozódhat a
látogató a pécsi és baranyai kiállításokról, gyűjteményeinkről. (pl: múzeumi
teszt)
Gyereknapi múzeumi program a Sétatéren. A gyerekek 10 kézműves
mesterséget próbálhattak ki a Kaptár Egyesület és a Janus Pannonius
Múzeum munkatársai segítségével
A 2004-es évben a Pécs-Baranyai Múzeumi szervezet 100. jubileumi
évfordulójához
kötődtek
elsősorban
a
múzeumi
közművelődési
tevékenységek: az EMLÉK-KÉP centenáriumi kiállítás meghívóinak
postázása, plakátok terjesztése; megnyitójának szervezése előkészítése
(propaganda, háttérmunka) – Tárlatvezetések szervezése a centenáriumi
kiállításban –„Ismeretlen kincseink” előadássorozat.
Emléktábla elhelyezés, avatás a Rákóczi u. 11. épületén - engedélyeztetési
eljárása (ingatlantulajdonosok hozzájárulása, tábla formátumának műemléki,
esztétikai és műszaki engedélyeztetése); avatási ünnepség szervezése
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•
•
•
•

„Múzeumok az európai térben” konferencia szervezése
„100 év – 100 kérdés” – vetélkedősorozat (kéthetente a Pécsi Hét című
újságban, honlapon)
Valamennyi
szakmai
osztályunkon
a
felnőtt
korosztályt
érintő
előadássorozatot szerveztünk „Ismeretlen kincseink” címmel.
A Pécsi Tudományegyetem művelődési menedzser szakos hallgatói közül sokan
választották szakdolgozati témának, szakmai gyakorlat helyszínének a múzeumokat.
Konzultációkat, megbeszéléseket szervezése és tartása a hallgatóknak.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az intézmény múzeumpedagógiai,
közönségkapcsolati tevékenysége elismeréseként 2004-ben „Múzeumpedagógiai Nívódíjjal”
tüntette ki a közönségkapcsolati csoportot.
Publikációk száma 2001-2004-ig: 19
MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY

A Magyarlukafai Néprajzi is a bevált gyakorlat szerint működött Lovas Kata vezetésével.
A műhely látogatóinak száma stabilan 1000-1500 fő körül van. Mivel az önkormányzati
szálláshely felújítása még mindig nem történt meg, a vendégek számának nagyobb mértékű
növelését nem tudtuk megoldani.
A műhely legfontosabb feladata a hagyományos népi kismesterségek bemutatása, a régi
és újabb keletű szerszámok eszközök használatának ismertetése, tárlatvezetés szerűen, valamint
kézműves foglalkozások tartása.
Ezeket a feladatokat sikeresen megvalósítottuk, ami a látogatók visszatéréséből, valamint a
fokozott érdeklődésből mérhető le.
A kézműves foglalkozásokat a Kaptár Egyesület kézművesei tartották, és
elmondható, hogy a közművelődésnek ez az ága változatlanul népszerű, gyerekek
és felnőttek körében egyaránt. A tavaszi és őszi időszakban a látogatók zöme
általános iskolás volt, de voltak magyar és külföldi gimnazisták, családok és csak
felnőttekből álló csoportok is.
A nyári szünetben kézműves táborokat tartottunk, melyek 15-20 fő
részvételével nagyon jól sikerültek. A kézműves programokat igyekeztünk színesíteni
a vidék flórájának és faunájának bemutatásával, valamint lehetőség volt különböző
háziállatok megnézésére, aminek a városi gyerekek különösen örültek. Június
közepén gyermek kézműves tábor, júliusban családos kézműves tábor, majd
augusztusban felnőtt szövő tábor volt a műhelyben.
A Magyarlukafai Néprajzi Műhely már évek óta képviseli a Baranya Megyei
Múzeumokat országos és regionális rendezvényeken. Ennek keretében a Múzeumi
Világnapon a Kaptár Egyesülettel együtt részvettünk a Múzeumok Majálisán, amit
Budapesten, a Nemzeti Múzeumban ill. a Városligetben rendeztek meg.
A
rendezvényen elsősorban a pécsi kiállításokra hívtuk fel a figyelmet, és múzeumi
kiadványokat árusítottuk, de nagy sikere volt a kézműves bemutatóknak, és a
különböző kézműves foglalkozásoknak is.
2004-ben a Múzeum felkérést kapott a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumától, hogy május végén megyei gyereknapot szervezzen a pécsi
Sétatéren. A „Kisinasok kézműves tanodája” elnevezésű gyereknapon, tíz
mesterséget lehetett kipróbálni reggeltől estig, valamint a Múzeumokat is ingyenesen
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látogathatták a résztvevők. A rendezvényen a Kaptár Egyesület mesterei 600 gyerek
részvételét regisztrálták, ami szép sikernek számít.
A Vendel napi búcsú októberben igazán nagy tömegeket vonzott.
A fotók és a becslések szerint 3-4 ezer látogató fordul meg a faluban ezen a napon. A rendezvény
regionális kézműves fesztivállá alakult a több mint száz kézműves mesterrel, és nagy sikert
aratott a „mutatványosok tere” is, ahol népi játékokat lehetett kipróbálni.
A Magyarországi Csipkekészítők Egyesületének és a Bárdibükkről érkezett üvegművészek
kiállításának (2004) is sok látogatója volt. A délutánt bábműsor és a régió néptánc együtteseinek
műsora töltötte ki.
A Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben 2001-2004-ben a Múzeum Igazgatóság
tulajdonát képező épületeken felújítási munkák anyagi fedezet hiányában nem
voltak. Sajnos az egész év során egyetlen olyan pályázatot sem találtunk mely a
munkatervben szereplő állagmegóvási munkák elvégzésére irányult volna.
Az Önkormányzat a Néprajzi Műhely munkáját a terület rendben tartásával,
(fűnyírás, kaszálás) a víz és áramszámlák, kiegyenlítésével továbbra is támogatta.
Társintézményi együttműködések:
A Magyarlukafai Néprajzi Műhelynek hosszú évek óta kialakult, jó kapcsolatai vannak
a pécsi és a régió egyes társintézményeivel., következő intézményekkel álltunk
kapcsolatban:
Baranya Megyei Önkormányzat:
- együttműködés a Kultúra 2000 pályázat beadásáért
Baranya Megyei Kulturális Központ:
- Országos Népművészeti kiállítás és pályázat pécsi kiállításának segítése
- Kézműves vasárnap szervezésében való közreműködés
Pécsi Kulturális Központ:
- Művészeti és gasztronómiai fesztiválon játszóház szervezés
- Pécsi Folknapokon játszóház szervezés
- Pécsi Napok alatt kézműves játszóház szervezés
- Húsvétvárásra, Folkloriádára, Pécsi Napokra, Karácsonyi vásárra
kézművesek szervezése
Somogy Megyei Kulturális központ:
- Néprajzi tárgyú előadássorozat szervezése
Hagyományok Háza:
- nyári tábor megszervezése, a felnőtt szövőtanfolyam hallgatóinak
Magyar Turizmus Rt. Dél Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság.
- információ átadás, kérdőívek kitöltése, valamint rendezvényeken való
közreműködés
MŰTÁRGYVÉDELEM
Időszak: 2001-2005 ápr. 30.
Természettudományi Osztály
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Személyi állomány a műtárgyvédelem területén:
1 fő preparátor: Lovászné Szabó Márta
-

A Természettudományi Osztály 2000 áprilisában költözött a Pécs, Szabadság
u. 2 számú épületbe, miután irodáit és raktárait felújították. A felújított
épületrészben két raktárhelység van, alapterület összesen 75 m2.
A raktárak a jelenlegi gyűjtemény rendezett és biztonságos tárolására
elegendők és megfelelőek.

-

Az épületnek az a szárnya mely a kiállításnak ad helyet, nem lett felújítva ezért
csak időszaki kiállításoknak felel meg. A nem megfelelő ablakok és az öreg
tetőszerkezet miatt a napfény, a hőingadozás és a beázások veszélyeztetik a
kiállított tárgyak épségét.

2001-2005 közti időszak műtárgyvédelmi eredményei:
Gyűjteményünk nagyobb részét a rovaranyag teszi ki, mely biztonságos
tárolásához speciális rovardobozokra és azokat tároló, zárható szekrényekre
van szükségünk.
-

-

2002-ben a Magyar Nemzeti Múzeumtól műtárgyvédelemre kapott
támogatásból az osztály rovarszekrényeket és rovardobozokat vásárolt, amely
az anyag 80%-ának áthelyezésére adott lehetőséget..
Pályázat: A Magyar Nemzeti Múzeum 2001. évi költségvetésében
szereplő „műtárgyvédelemre” rendelkezésre álló keretből 550 000 Ft
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott.
2002-ben ebből az összegből 3 db rovarszekrény és 100 db rovardoboz
megvásárlására került sor.
A gerinctelen gyűjteményűnk egy részét - 206 üveg - vegyszerben tároljuk.
2002-ben pályázaton nyert összegből az elpárolgott vegyszer pótlására került

sor.
Pályázat: A„Janus Pannonius Múzeumban őrzött rovargyűjtemények
konzerválása, preparálása”c. ; 100 000 Ft; Teljesítés: 2002. szeptember
-

-

Az egész gyűjtemény biztonságos megóvása érdekében szükséges 2-3
évente nagyobb fertőtlenítés, mely az épület lezárását és gázzal történő
fertőtlenítését jelenti.
Fertőtlenítés időpontjai: 2001. január
2004. december (pályázatból)
Pályázat:" Állagvédelem – Rovargyűjtemény gázzal történő
fertőtlenítése"
NKA; 50 000 Ft; Teljesítés: 2004. december
A gerinces gyűjtemény gyarapítását csak pályázatokból tudtuk megoldani. Az
elhullott állatokat magánszemélyektől, állatkerttől és egyesületektől
díjmentesen kapjuk. Preparáltatásuk költségét pályázatokból teremtettük elő.
(2001-ben, "egy kiállítás megköszönéseként", adományként az osztály kapott
egy mélyhűtőszekrényt, azóta sikeresen gyarapodik a gerinces gyűjtemény.)
Pályázatok: 2002 "Gyűjteménymegóvás, gerinces-preparáltatás" c.
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-

NKA; 700 000 Ft
(A tervezett preparálás a szakvéleménye szerint alkalmatlannak
bizonyult, ezért az összeget nem tudtuk felhasználni.)
További sikeres pályázatok:
Pályázat: 2003 "Madár- és emlős anyag preparálása" c., NKA; 500 000
Ft
Teljesítés: 2004. augusztus
Pályázat: 2005. március "Gerinces állatok preparáltatása"c.NKA;300
000 Ft
TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS: 2006. AUGUSZTUS

Műhelymunka (preparálás )
A gyűjtemény jellegéből adódóan folyamatos a feldolgozása a begyűjtött
rovaranyagnak. A kis létszám miatt a gyűjtés az utolsó két évben visszaesett
és így a rovaranyag gyarapodása és annak feldolgozása is visszafogottabb.
-

A rovar- és a gerinces gyűjtemény évente egy alkalommal teljes átnézésre
kerül az esetleges kártevők ellen. Ilyenkor kisebb dobozos fertőtlenítéseket
végzünk. Ennek időpontja: minden év (kivéve a nagy fertőtlenítés éveit)
január-február.

Régészeti Osztály
Személyi állomány:
Czopf Jánosné főrestaurátor 2001-ben nyugállományba vonult.
Restaurátorok létszáma,3 fő: Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva
kerámia restaurátorok, Horváth Zsuzsanna szilikát és fémrestaurátor.
Megelőző műtárgyvédelem: az állandó kiállításban és a raktárakban lévő
leletanyag folyamatos ellenőrzése.
- Műhelymunka: A Régészeti Osztály helyzete folytán a restaurátorok a régészek
által történő feltárások leletanyagát dolgozzák fel. Ez magában foglalja a bejövő
anyag szétválogatását, esetleges mosását, konzerválását, restaurálását, akut
módon bekerült és gyorssegélyre szoruló leletek előre vételét, újrarestaurálást.
2001:

Kozármisleny /
17 db lelet restaurálása
Márok
240 db. restaurálás
Pécs, Nádor Szálló
36 db. restaurálás, 26

rekesz kerámia mosása
Kovácsszénája

freskó tisztítás, 11

rekesz kerámia mosása
Dunaszekcső
Beremend

144. db.
7 rekesz kerámia

mosása
Rádfalva éremlelet

25. db.
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Vókány

35. db. rest., 11 rekesz

mosás
Autópálya bejárás anyaga

80 rekesz

mosás
Rendőrségi lefoglalásból számazó leletek: 90
db.

2002:

Márok kincslelet
259 db.
Helytörténeti O. anyagából:
20. db.
Mohács, Szűcs gyüjtemény
Pécs, Nagy Lajos G.

26. db.
143. db. rest., 48

rekesz mosása
Pécs, Nádor Szálloda feltárásából

76. db.

rest., 152 rekesz mosása
Autópálya terepbejárás

36 rekesz

mosása.
Terepmunka: 1. Pécs- Nagy Lajos Gimnázium területén folyt ásatáson való
részvétel, sírfeltárás.
2. Pécs, Sophiane téren: freskófelszedés.
Mindkét helyszínen 2 hónapig folytattunk munkát.
2003:

Pécs, Nagy Lajos G
Pécs-Püspökvár anyaga
Mázaszászvár
Pécs, 48-as tér

109. db. lelet
52. db.
27. db.
1 db.

lelet restaurálása
Pécs, Jókai u. 13.

32

rekesz freskó tisztítása
Limes kongresszusra való
másolatkészítés, restaurálás, kiállításrendezés: 2 hónap.
Terepmunka:
freskó felszedés, 1 hónap.

2004:

előkészületek,

Pécs, Jókai u. 13. alatti ásatáson való részvétel,

ECE ásatás
Pécs, Nagy Lajos G.

23. db. tárgy
220. db.

Pécs, Széchenyi tér, Dzsámi mellett
Patton Gábor régész anyaga

3 db.
32.

db.
Szigetvár, Kazamaták ásatás

81

Pécsvárad-Vár

15

rekesz mosása.
rekesz
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Terepmunka:
részvétel.

Pécs, Apáca u. 13 alatt folyó ásatáson való

Kiállítás: A 2004. november 6-án nyílt " Emlékkép" c. centenáriumi kiállítás
régészeti anyagának előkészítése, konzerválása, restaurálása.
-

2005:
Újrarestaurálással kapcsolatos pályázat teljesítése (Zengővárkonyi leletanyag)
Pályázat:"
A
Zengővárkonyi
kerámiagyűjtemény
/1937-1948/
állapotmegőrzése és újraresteurálása" c.; NKA; 400.000 Ft;(
teljesítés:2005. február )

-

A Régészei Osztály épületének érintésvédelmi felújítása 2005 májusában
fejeződött be, ezért az év első negyedévében a szakmai munka csak
szakaszosan folyt a műhelyben.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák

-

Az állandó kiállítás az 1970-s években nyílt. A 2005 év elején történt
érintésvédelmi felújítás közvetlenül a kiállítóterek, a vitrinek (mesterséges
fény) világítását érinti.
Továbbra is az ablakok rosszul záródnak, a külső természetes fény káros hatása
ellen sötétítő függönyök védenek.
Raktárhelyzet
- Az épületben lévő raktárak telítettek, új anyag elhelyezésére alig van
lehetőség.

NÉPRAJZI OSZTÁLY
Személyi állomány:
Várbíró Erzsébet újkori kerámia restaurátor munkaviszonya 2003-ben
megszűnt.
Iglói Zsolt 2001- ben távozott az intézményből.
Restaurátorok létszáma, 2 fő: Fertői Miklós ( farestaurátor) főrestaurátor,
Benyovszky Mónika textilrestaurátor.
Raktárhelyzet
2001-ben a Néprajzi Osztály fa- és fém műtárgyainak egy részét új, a korábbi Pécs,
patacsi raktárnál jobb körülmények közé költöztettük.( Pécs, Nyírfa u. 6.) Ez az épület
sem mondható ideálisnak, mert a műtárgyak számára rendkívül kedvezőtlen, szélsőséges
hőmérsékleti viszonyok váltakoznak benne. Az épület lapos tetejű, fűtetlen, így télen
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nagyon hideg van, nyáron viszont a lapos tető és a sok ablak miatt rendkívül meleg és
száraz. Ezen egyelőre csak szellőztetéssel tudunk segíteni. A kerámia- és textilanyagot
viszonylag jó körülmények között az osztályon kialakított raktárakban tároljuk. 2004
őszén épületeinket riasztó és füstérzékelőkkel látták el.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák
A Néprajzi Osztály épülete nagyon lelakott, rossz állapotú. A nyílászárók, különösen az
ablakok elöregedtek, szétszáradtak, ebből adódóan nagyon rosszul záródnak. A
kiállításunkban emiatt gyakran elporosodnak a műtárgyak, sajnos még a vitrinekben is. A
fent említett ablakok javítása (cseréje) és fényvédő fóliával való ellátása is szükséges
lenne.
2001-2005. április 30. közti időszak műtárgyvédelmi eredményei
Megelőző műtárgyvédelem: a raktárainkat és a kiállításunkat is 2002, 2003 és 2005-ben
gázosítással fertőtlenítettük. 2004-ben a református fejfagyűjteményünket (38 db)
vegyszerrel kezeltük.
Műhelymunka:
2001:
Benyovszky Monika: 55 db textil tisztítása
Fertői Miklós: 57 db fa anyag tisztítása, 57 db konzerválás
Várbíró Erzsébet: 6 db tisztítás, 55 db konzerválás, 4 db restaurálás
Iglói Zsolt: Vasváry-ház bútorainak tisztítása, restaurálása, konzerválása
2002:
Benyovszky Monika: 125 db textil tisztítása, 2db tárgy konzerválása, 61 db tárgy
fertőtlenítése, 2 ormánsági női viselet restaurálása
Fertői Miklós: 212 db fa anyag vegyszeres kezelése, 50 db tisztítás, konzerválás,
Vasváry-ház bútorainak tisztítása, restaurálása, konzerválása
Várbíró Erzsébet: 9 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 26 db fém- és kerámiatárgy
restaurálása
2003:
Benyovszky Monika: 179 db textil tisztítása, 10 db tárgy konzerválása, 37 db tárgy
fertőtlenítése
Fertői Miklós: 84 db faanyag vegyszeres kezelése, tisztítása, konzerválása,
megelőző műtárgyvédelem 49 db
Várbíró Erzsébet: 30 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 2 db kerámiatárgy
restaurálása
Pályázat:"Az Emlék-kép című kiállítás tárgyainak restaurálása" c.; NKA ;
2 000 000 Ft (felelős: Fertői Miklós)Teljesítés: 2004. december30.)
2004:
Benyovszky Monika:
néprajzi tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása:
48 db (drávamenti horvát) ágyterítők, asztalterítők, viselet darabok, ajándékkendők,
törölközők, 12 db (ormánsági ref. magyar) ágyterítők, asztalterítők, 5 db (csángó)
törölköző, abrosz, szalvéta, 1 db (székely) abrosz
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Fertői Miklós:
néprajzi faanyag:
38 db (ormánsági magyar református) fejfa vegyszeres kezelése, tisztítása,
konzerválása, restaurálása megelőző műtárgyvédelem
néprajzi tárgyak vegyszeres kezelése, tisztítása, konzerválása, restaurálása:
5 db (ormánsági ref. magyar és drávamenti horvát) szék, 2 db képkeret, 1 db
(drávamenti horvát) sarokpad, 1 db (ormánsági ref. magyar) rengőpad, 1 db
(ormánsági ref. magyar) szökröny, 1 db (ormánsági ref. magyar) asztal, 1 db
(drávamenti horvát) flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar) flóderozott ágy, 1
db (ormánsági ref. magyar) festett ágy (részben rekonstrukció), 5 db fém
szőlőmetsző olló, 3 db nagyméretű szőlőprés
1 db 100 éves flóderozott vitrin ( Természettudományi Osztály, centenáriumi kiállítás)
1 db Biedermaier vitrin ( Martyn Ferenc hagyaték)
1 db credenzone ( Képző- és Iparművészeti Osztály, centenáriumi kiállítás)
1 db Baranya Vármegye könyvszekrénye ( Új- és Legújabbkori Osztály)
Az elkészült munkák: 5 db (ormánsági ref. magyar és drávamenti horvát) szék, 2 db
képkeret, 1 db (drávamenti horvát) sarokpad, 1 db (ormánsági ref. magyar)
rengőpad, 1 db (ormánsági ref. magyar) szökröny, 1 db (ormánsági ref. magyar)
asztal, 1 db (drávamenti horvát) flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar)
flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar) festett ágy (részben rekonstrukció)
30 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 2 db kerámiatárgy restaurálása
48 db (drávamenti horvát) ágyterítők, asztalterítők, viselet darabok, ajándékkendők,
törölközők, 12 db (ormánsági ref. magyar) ágyterítők, asztalterítők, 5 db (csángó)
törölköző, abrosz, szalvéta, 1 db (székely) abrosz
2003-ban Kirics Márta (Baranya Megyei Levéltár munkatársa): NKA támogatásából
15 db pauszpapír tisztítását, konzerválását (Kapoli faragványok rajza) végezte el,
centenáriumi kiállítás számára.
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
Személyi állomány:
( Az intézményrésznek nincs szakképzett restaurátora.)
-

A műtárgyvédelmi feladatokat 2 fő látja el: Balog István asztalos, 4 órában
Kulutácz Györgyné segédrestaurátor- teremőr.

Raktárhelyzet:
A Kanizsai Dorottya Múzeum raktárának befogadóképessége megfelelő.
Ugyanakkor
az
épület
tetőzete
beázik,
a
cserép
lehullik,
balesetveszélyes.(Sürgős javítása szükséges) A raktár hőmérséklet nagyfokú
ingadozása következtében a páratartalom nem megfelelő. Az itt tárolt
nagyszámú tárgyi anyag gázosítása, illetve megelőző rovarvédelme több éve
elmaradt. A raktár belső udvarán egy téglakerítés és féltető megépítésével a
tárolókapacitást növelte a múzeum, továbbá egy másik féltető felépítésének
előmunkálatait végezte el.
A Városház utcai központi épület egyik irodájának raktárrá való alakítása
folyamatban van, itt könyvek iratok, fotók, plakátok, zászlók elhelyezésére
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kerül sor. A műtárgyvédelmi program keretében (lásd: Újkori Osztály, Millei
Ilona) fémszekrények, szárítóberendezés vásárlására volt mód, 2004-ben.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák:
-

A Városház utcai állandó kiállítás területén rovarkár elleni védelem (
gázosítás) 2002-ben és 2003-ban volt. A védekezés minden évben legalább
két alkalommal szükséges.
A raktárban tárolt gyűjtemény egy nagyobb része csak akkor állítható ki, ha
restaurálása is megtörténik (iratok, könyvek, plakátok, céhzászlók, stb.).

Műhelymunka:
2001:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 205 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 85 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 92 db

cseréje

és

a

Összesen: 382 db
2002:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 80 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 45 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 82 db

cseréje

és

a

Összesen: 207 db
2003:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 51 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni cseréje és a
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 12 db
Vegyes összetételű javítása, konzerválása: 118 db
Restaurálás: papíroklevél 15 db, iratnyomtatvány 3 db, térkép 1 db, bőralapú
nemesi oklevél 1 db,
Összesen: 201 db
2004:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 77 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 7 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 31 db

cseréje

és

a

Összesen: 115 db
Új-és Legújabbkori Történeti Osztály
Személyi, szervezeti változások:
Millei Ilona általános múzeumvezető-helyettesi kinevezése 2001.03.15-én
megszűnt. Textilrestaurátori munkáját az Új-és Legújabbkori Történeti
Osztályon végzi. 2001.03.26-tól, a textilrestaurátori feladatok ellátása mellett
az intézmény központi műtárgyvédelmi feladatainak szakmai koordinálására
kapott megbízást.
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-

2002.09.04- én Kóbor Beatrix papírrestaurátori (segédrestaurátor)
munkakörben felvételt nyert.
Galambos Monika gyűjteménykezelő- textilrestaurátor munkaviszonya
2004.03. 06-tól megszűnt.
2001- 2005 közti időszak műtárgyvédelemi eredményei
2001:
A szigetvári vár főépületében lévő Vártörténeti kiállítás bontása.(csomagolás,
az újra rendezéssel kapcsolatos műtárgyvédelmi feladatok.
A Várostörténeti Múzeum állandó kiállításán lévő tárgyak egy részének
rendbetétele.
A 2004-ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei:
Pályázat: "Zászlórestaurálás a pécsi centenáriumi kiállítás kapcsán" c.;
NKA Múzeumi Kollégium; 500.000 Ft; Restaurátor: Szalay Zoltán
Új-és Legújabbkori Történeti Osztály - pedagógiai térképgyűjtemény
csomagolása, új tárolón való elhelyezése.
Pécs, Jakováli Hasszán Múzeum kiállításának lebontása, a török kori zászló,
anatóliai szőnyeg ( Zrínyi Miklós Múzeum gyűjtemény) Új-és Legújabbkori
Történeti Osztály textilraktárában való elhelyezése.
A Várostörténeti Múzeumban rendezett Magyar-Bolgár kapcsolatok
évszázadai c. kiállítás lebontott anyagának raktári rendezése.
A pécsváradi vár kőtárának rendezése, új polcok építése, új biztonságos
rácsok felszerelése.(Bodó Balázs régész OMVH-HMKF Budapest, Millei Ilona
főrestaurátor) A kőtár a Régészeti Osztály kezelésében van. A feladat 2003ban fejeződött be.
Támogatás: 700.000 Ft; Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Aadattári munka:
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága pécsi és vidéki kiállításainak
regisztrációja (BMMI központi irattár), ezt megelőzte a Kulturális Örökség
Pécsi Területi Kirendeltség revíziója. A múzeum részéről a munkát Millei Ilona
végezte.
A pécsváradi vár altemplomának fotogrammetriai felmérése.( ART’ V Mérnöki
Iroda Kft Szentendre; Régészeti Osztály, adattár) Ügyintéző: Millei Ilona
Támogatás: 1.220.000 Ft; Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Műhelymunka (restaurálás, tisztítás):
Pécsvárad Iskolatörténete c. állandó kiállítás (nyílt: 2001.szept. 22.), iskola
bútorok, szemléltető eszközök, nyomatok - 18 db
Az Új-és Legújabbkori Történeti Osztály zászlógyűjteményéből - 3db
A Pécs, Király u.19. számú Vasváry-házban rendezendő kiállítás, Péchy
Blanka hagyaték restaurálásának megkezdése- 9db
A szigetvári vártörténeti anyag egy részének tisztítása - 116 db
Az Új-és Legújabbkori Történeti Osztály textilgyűjteményéből - 20 db
Csaták ezüstben c. időszakos kiállítás éremanyagának tisztítása - 215 db
Vasarely kárpitok (Képzőművészeti Osztály) kiállításra való előkészítése - 5
db
2002:
A 2004- ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei, a tárgyi anyag
restaurálásának folytatása
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Pályázat: "Zászlórestaurálás folytatása, a pécsi centenáriumi kiállítás
kapcsán"
NKA ; 400.000 Ft; Restaurátor: Szalay Zoltán
A múzeum papíralapú tárgyainak, adatári anyagának jobb körülmények közé
helyezése.
Pályázat: " Műtárgyak állagvédő tárolási körülményeinek javítása a JPM
és a Kanizsai Dorottya Múzeumban." c.; NKA; 400.000 Ft
Az Új - és Legújabbkori Történeti Osztály fényképgyűjteményének
palliumozása. (folyamatos)
Az Ibafai pipamúzeum karbantartása, átrendezése.
Műhelymunka:
Az Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiben - zászló és
textil,háztartási eszközök, fotó és iratanyag, játék, technika és ipartörténet lévő műtárgyak tisztítása, restaurálása - tárgyi anyag, fotó - ö: 3022 db
A Pécs, Király u.19. számú Vasváry-házban rendezendő kiállítás, Péchy
Blanka hagyaték restaurálásának folytatása - 17 db
Breuer Marcell emlékkiállítás: Az Iparművészeti Múzeum (Budapest), valamint
magángyűjteményből a kiállításra kerülő bútor és bútor modellek restaurálása
- 8 db
-

2003:
Megelőző műtárgyvédelem:
KÖZPONTI MŰTÁRGYVÉDELMI FELADATOK, ÜGYINTÉZÉS: MILLEI ILONA
-

-

-

-

A Zsolnay Jubileumi Ünnepségekhez - a Zsolnay gyár alapításának 150,
valamint Zsolnay Vilmos születésének 175. évfordulója - kapcsolódóan
elkészült a Pécs, Káptalan u. 2. ( Zsolnay Múzeum) műemléki felújításának
terve.
A Pécs, Király u. 19. sz. épületben lévő Vasváry-házban a három múzeumi
kiállítás kihelyezett műtárgyainak védelmében – részben a műemléki
helyreállításhoz kapcsolódva – állagvédelmi óvintézkedéseket tettünk. Ilyenek
az ablaküvegek fényvédő üvegre való cseréje, érzékeny fotóanyag speciális
üveggel történő védelme, világítás korlátozása, papucshasználat bevezetése,
tárgymásolatok, rekonstrukciók készítése.
Forrás: 890.000 Ft; Pécs Város Önkormányzata)
(A "Vasváry-szalon" , Péchy Blanka emlékszoba és a " Fejezetek Pécs
kultúrtörténetéből" c. állandó kiállítás nyitása: 2003.június 10.)
A Pécs, Jakováli Haszán Múzeumban kiállított nagyméretű, török zászlót az
állapotára való tekintettel 2001-ben raktáron elhelyeztük el. E nagy
érdeklődésre számot tartó tárgy helyére másolatot készítettünk a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal.
A 2004- ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei, a kikerülő tárgyak
restaurálása, ezen kívül pályázatok írása, olyan eseti restaurátori munkákra,
amelyekre nincs a múzeumnak szakembere, illetve kapacitása.
Pályázat: " Állagvédelem, papírrestaurálás a pécsi centenáriumi kiállítás
kapcsán" c.; NKA; 700.000 Ft ( A mohácsi múzeum, az Újkori és a
Néprajzi Osztály papír alapú, pausz és pergamen tárgyainak tisztítása,
restaurálása. Restaurátor: Kirics Márta )
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Új-és Legújabbkori Történeti Osztály 2003 évi megelőző műtárgyvédelmi
eredményei:
A szigetvári várban lebontásra került a közel 40 éves vártörténeti kiállítás. A
helyszínen lévő Zrínyi Miklós Múzeum raktározott anyagának nagy része, a
kiállítási anyaggal az Új-és Legújabbkor Történeti Osztályra került. A teljes
gyűjteményt három helyiségben helyeztük el. A korszerűbb raktározás
érdekében az épület padlásterében a klíma kialakítása mellett az ablakok
javítására, szigetelésére, könyvtári polcrendszer beépítésére került sor.
Támogatás: " A szigetvári múzeumi anyag elhelyezésével összefüggő
technikai fejlesztés" c.; 2.100.000 Ft- Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma; 300.000 Ft- Kincstári Vagyoni Igazgatóság) / Felelős:
Gál Éva osztályvezető /
( A padlástérben a raktár-szakkönyvtár végleges kialakítása előtt dexionpolc
építésére, valamint a fűtőtér szigetelésére, rendbetételére van szükség.)
A háztartási fémeszköz raktár teljes átrendezése, a tárgyak portalanítása.
Az állandó kiállításon lévő enteriőrök berendezési tárgyainak tisztítása,
konzerválása. i
Az elmúlt évben elkezdett, az osztályon lévő fényképgyűjtemény
palliumozását, csomagolását folyamatosan végezzük, a tisztítást követően.
A plakátgyűjtemény egy része csomagolva, térképtároló szekrénybe került.
A "Defli" raktár, földszinti traktusának vizesedése: Az épület mögötti
angolárkot a piac építése során betemették, így az épület É-i fala nem
szellőzik, a raktárak vizesek. A probléma megoldása sürgős, amelyet a
PVVRT illetékes osztályával való tárgyalásnak kell megelőzni.
Műhelymunka:
Az Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiben - zászló,
zászlószalag és textil, háztartási eszközök, fotó és iratanyag, játék, technika
és ipartörténet - lévő műtárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása - tárgyi
anyag, fotó: ö: 1167 db
A Vasváry-házban, a 2003.június 10-én nyílt kiállítások ez évi restaurálása 17 db
A Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményéből: irat, céhes anyag, zászló, fotó 24 db
2004:
Megelőző műtárgyvédelem:
KÖZPONTI MŰTÁRGYVÉDELMI FELADATOK, ÜGYINTÉZÉS: MILLEI ILONA
-

-

A Baranya Megyei Önkormányzat programjához kapcsolódó, a Zsolnay
Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.) műemlék épületének felújítási és bővítési
munkáinak pályázati előkészítésében való részvétel. A feladat a
műtárgyvédelemhez,
valamint
az
épületben
végzendő
műemléki
restauráláshoz kapcsolódik.
A Zsolnay Múzeumban lévő Zsolnay-adattár, elsősorban a nagy mennyiségű
veszélyeztetett papíralapú műtárgyanyag fertőzöttsége miatt áthelyezést
igényelt. A csomagolást követően a teljes műtárgyanyag etilén- oxiddal való
gázosítása megtörtént. A raktár kialakítása megtörtént, tárolószekrények
beszerzésére nyílt lehetőség. Az anyag végleges elhelyezése, tisztítása
csomagolása, dobopzolása folyamatban van.
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Pályázat:" A Zsolnay adattár anyagának fertőtlenítése, tisztítása,
elhelyezése"c.
NKA ; 2.000.000 Ft (Felelős: Dr. Kovács Orsolya)
-

A Pécs, Káptalan u. 6-ban lévő Martyn Ferenc életmű kiállítás, raktár új
helyszínre, a Káptalan u. 4. sz. ingatlan földszintjére került
A művész hagyatékát képező raktári anyag a Papnövelde u. 5. számú
épületben kapott helyet. A raktárak kialakítása befejeződött, a műtárgyanyag grafikák, adattári anyag, festmények, bútor, személyes jellegű tárgyaktisztítva csomagolva került elhelyezésre.
Támogatás:"A Martyn Múzeum új, műtárgyvédő raktári rendjének
kialakítása"c.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma; 3.500.000 Ft; ( Felelős:
Sárkány József, ügyintéző: Czakó Ferenc, Millei Ilona)

-

Az intézményünknek 2004-ben lehetősége volt, hogy a Nemzeti Kulturális
Örökség /NKÖM/ Minisztériuma által indított Műtárgyvédelmi Akcióprogram
keretében, a műtárgyak környezetét javító berendezéseket telepíthessünk,
tárolóeszközöket vásárolhassunk.
Támogatás: Mohácsi múzeum- fém tárolószekrények700.000 Ft;
NKÖM
A JPM osztályai számára- szárító és párásító berendezések2.000.000 Ft; NKÖM
568.000 Ft; Baranya Megyei Önkormányzat (teljesítés:

2005 )
-

A Várostörténeti Múzeumban, 2004.november 6-án nyílt "Emlék-kép" c.
centenáriumi kiállítás rendezésében való részvétel.

Műhelymunka:
A restaurátori feladataink 2004-ben: elsősorban a novemberben nyílt centenáriumi
kiállítás előkészületei, a kiállításra került anyag restaurálása, tisztítása, a
kiadványok műtárgyvédelemre vonatkozó publikációi, a feladatokkal
kapcsolatos ügyintézés jelentették.
Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiből: - zászló, zászlószalag
és textil, bútor,háztartási eszközök, fotó és iratanyag tisztítása, konzerválása,
restaurálása - történeti tárgyi anyag- 901 db
Képző-és Iparművészeti Osztály- Martyn Ferenc hagyaték: grafikák tisztítása,
konzerválása, restaurálása- 514 db
A Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményéből: egy db világháborús
emlékalbum- 200 oldal
Képző- és Iparművészeti Osztály festményrestaurátor műhelyének tevékenysége
Bodor Gábor, Czakó Ferenc, Szelényi Gabriella, Zsilli Zoltán
2001.
Közösen elvégzett munkák:
Lammel Ilona kiállítása

rendezés, bontás
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Kisplasztikai Biennálé
Kerámia anyag
Gyarmathy Tihamér képek
Hontalan gyűjtemény
Kisplasztikai Biennálé
Martyn Ferenc kiállítás
Nemes Endre kiállítás
Kisplasztikai Biennálé
Dieter Roth kiállítás
Vasarely kiállítás
Vasarely kiállítás
Hontalan gyűjtemény
Vasarely kiállítás
V. Majerszky Róbert kiállítás
Vasarely kiállítás
Dieter Roth kiállítás
Zsolnay Tamás fotókiállítás
DLA kiállítás
Ficzek Ferenc kiállítás
Modern Képtár II. kiállítás
Block csoport: natura Morta

begyűjtés Budapesten
pakolás ládákba (Papnövelde u.)
szállítás
bontás, képek raktárba szállítása
rendezés, bontás
visszarendezés
visszarendezés
csomagolás,
Bp-re
szállítás,
visszaadás
rendezés, bontás
bontás, csomagolás (Isztambul)
rendezés (Passau), bontás
bontás
visszarendezés
képek paszpartuzás, 35 db
kicsomagolás, rendezés
bontás
rendezés, bontás
rendezés
tárgyak előkészítése
rendezés
installáció bontás, újraösszeállítás

2002.
Bodor Gábor, Czakó Ferenc, Szelényi Gabriella, Zsilli Zoltán
Közösen elvégzett munkák:
Keserü Ilona: Régi és új festmények

begyűjtés, kiállítás rendezés,
csomagolás,szállítás
Kortárs japán kerámia
kiállítás rendezés
Breuer Marcel 1902-2002
székek, pad, szekrény, íróasztal
rozsdátlanítása, tisztítása, pasztázás,
viaszozás, üvegtisztítás, asztal
szétszedése, rozsdátlanítása, üveg
asztallap festése, króm tisztítás,
festés javítás, kiállítás rendezés,
szállítás
A szecessziós Zsolnay kerámiák
kiállítás rendezés, posztamens
festés, vitrin üveg tisztítás,
kasírozás, ragasztás
Kicsiny
Balázs:
Munkavégzés lábak ragasztása, csapolás, kiállítás
folyamatban
rendezés és bontás
„Három művész Nya Valandból”
kiállítás rendezés
USA.hu
csomagolás, szállítás, kiállítás
rendezés és bontás
Kerámia Biennálé
begyűjtés, csomagolás, szállítás,
kiállítás rendezés és bontás
Magyar konstruktivisták 1920-1940.
csomagolás, szállítás, keretezés
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Közép Európai avantgard
csomagolás
Budapest-Sturm-Bauhaus,
Mattis keretezés, csomagolás, üvegtisztítás,
Teutsch és a magyar avantgard
ládák
Victor Vasarely kiállítás
csomagolás, szőnyegek, képek,
kiállítás bontás és újrarendezés
Nemes Endre kiállítás
kiállítás rendezés
Zlatko Prica kiállítás
kiállítás rendezés
Restaurálás, kiállítás-rendezés, csomagolás (Bodor, Czakó, Zsilli):
2003.
Időszakos tárlatok:
Múzeum Galéria:
− Zsemlye Ildikó, a XVII. OKB I. díjasa kiállítása (Nagy András)
− 2003. március 9.- 30.
− Dogu Bankov (Norvégia) (Sárkány József)
− 2003. április 18.- május 11.
Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)
− 2003. május 23.-.- szeptember 7.
− Jelenidejűség – Országos fotókiállítás (külső, Sárkány József)
− 2003. szeptember 13.- szeptember 28.
− DLA kiállítás (Sárkány József)
− 2003. október 2.-október 19.
− Schrammel Imre 70 éves (Sárkány József)
− 2003. november 7.- november 25.
− Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből
(Az Európai Iskola művei a Makarius ill. Müller gyűjteményből) (Várkonyi György)
− 2003. november 28.- december 31.
Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
− XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále (Sárkány József) március 9. – 30.
Külföldön rendezett kiállítások:
− Victor Vasarely – Eszék, Waldinger Galéria
− 2002. november 25.- 2003. január 25.
− Victor Vasarely – Anger, Raiffeisen Bank Galéria
− 2003. április 25- május 31.
− Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
− 2003. október 30.- január 31.
2004.
Időszakos tárlatok:
Múzeum Galéria:
− Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása (Nagy András)
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2004. április 2. – november 15.
− DLA kiállítás (Sárkány József) 2004. november 19. - december 6.
− Nagy Márta DLA (Sárkány József) 2004. december 10. – 2005.
Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
− XVIII. Országos Kerámia Biennále (S.J.) április 18. – május 16.
− Minya Mária kiállítása (SJ) április 18 - május 16.
- Emlék-kép. Centenáriumi kiállítás (V.Gy.) 2004. november 6.- 2005.
Külföldön rendezett kiállítások:
− Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- 2004. január 31.(Sárkány József)
− Victor Vasarely – Stuttgart, Magyar Kulturális Intézet
2004. március 10. – április 26. (Sárkány József)
− Victor Vasarely – Berlin, Collegium Hungaricum
2004. május 6. – június 10. (Sárkány József)
Kiemelt restaurálás: Csontváry-szénrajzok összeillesztése installálása.
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TUDOMÁNYOS TITKÁR – VÁNDOR ANDREA
Vándor Andrea 2004. január 01. óta tudományos titkára az intézménynek.,
Feladatai: pályázatok figyelése, részvétel a pályázatok megírásában:
A 2004-ben nyílt „Emlék-kép” centenáriumi kiállítás költségvetéséhez szükséges
összeg előteremtése érdekében pályázott az intézmény az NKA Múzeumi
Kollégiumához
A 2003–2004-es JPM Évkönyvének kiadásához szükséges összeg előteremtése
érdekében pályázott az intézmény az NKA Múzeumi Kollégiumához
Részvétel a 2004-ben nyílt „Emlék-kép” centenáriumi kiállítás rendezésének
koordinálásában
Átfogó tudományos programok koordinálása
„Migráció és együttélés” – A Duna menti Tartományok Gyűlésének Kulturális
Bizottsága számára benyújtandó regionális és nemzetközi együttműködésen alapuló
hosszútávú tudományos program kidolgozása, magyar és német nyelven
Részvétel konferenciák szervezésében
Részvétel az intézmény 100 éves fennállása alkalmából rendezett „Múzeumok az
európai térben” konferencia szervezésében
A heidelbergi „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde” munkacsoporttal
közösen megrendezésre kerülő Erdély-konferencia szervezése
A múzeum évkönyve szerkesztőségi bizottsága titkári feladatainak ellátása.
Részvétel a BMMI nemzetközi kapcsolatainak kialakításában, ápolásában
Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm,
Suomen lasimuseo, Riihimäki,
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg,
Landesmuseum Joanneum, Graz
A múzeum tudományos életének napi ügymenetében való folyamatos részvétel
(értekezletek, pályázati beszámolók, jelentések készítése)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum,
Kanizsai Dorottya Múzeum) pécsi és mohácsi állandó kiállításai
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR I. - MARTYN GYŰJTEMÉNY (PÉCS, KÁPTALAN U. 4.)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR II. (PÉCS, PAPNÖVELDE U.5.) MEGNYÍLT: 2001.
NOVEMBER 16.
ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM (PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 12. TEL: 312-719)
KÉSŐRÓMAI SÍRÉPÍTMÉNYEK ÉS SÍRKÁPOLNA (PÉCS, APÁCA U. 8. / 14.)
MEGNYÍLT: 2001. NOVEMBER 16.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM (PÉCS, SZABADSÁG U. 2. TEL: 213-419)
MEGNYÍLT: 2001. ÁPR.
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312-719) (külön kérésre tekinthető meg)
Magyarországi horvátok, szerbek, szlovénok népviselete és népművészete
(Mohács, Városház u. 1.)
A mohácsi csata története (Mohács, Szerb u. 2.)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum, Kanizsai
Dorottya Múzeum) által rendezett belföldi és időszaki kiállítások és látogatottságuk
2001-2004
Nyitva/hét

Látogatók

Természettudományi Osztály
2001
•

Természeti kaleidoszkóp címmel rendezett
jubileumi kiállítás-sorozat egész év folyamán
(Párhuzamosan több kiállítás egyszerre)

52

13.104

2002
• Az év természetfotósa 2001 Naturart
5
• Hegyek, tájak, emberek (Szendrő Szabolcs fotókiállítása)
1.541
• A jég világa
52
• Négyszemközt a természettel (természetfestmények) 4
• Varázslatos tájakon (Mánfai György fotói)
5
• A kanyonok földjén (Pákozdy J. és Nagyváradi L. fotói)9
• Pécsi Természetfotósok kiállítása
5
• „Hegyek, fák, füvek” Bozsér O. fotói
8
2003
• Natura 2000
• Tojás-fészek-madár (2002. gyermekrajai)
• Óriásrovarok, rovarszépségek és
Állatolimpia (fotókiállítás)
• Szépségek a mélységből
- Élet a vízparton
- Erdők, rétek, tavak (fotókiállítás
• Csapody Vera rajzolt kertje és
Ízeltlábú állatok világa
2004
• Mecsek élővilága (egész évben folyamatos)
3550
• Élet a vízparton(egész évben folyamatos)
3550
• „Szépségek a mélységből”
• „Csapody Vera rajzolt kertje”
• „Az ízeltlábú állatok világa”

1.742
4
16.806
1.860
2.692
4.298
3.262
1.482

4
6

613
1.967

14

3.451

18

3.046

9

102
52
52

20

88
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Erdők hete - 2004. 09. 21 – 2004. 11. 15
• „Természet képekben”
2027
• Molnárné Lénárd Éva akvarell képei
715
• Erdészek természetfotói
• Gyermekrajzok
Nemzeti parkjaink – 2004. 12.13 – 2004. 12.17.
720

6
4

1

RÉGÉSZETI OSZTÁLY

2001
• Baranya és a Kereszténység (Kr. után 4-14. századig) –
29.641
(A Kereszténység és államiság Baranyában c. millenniumi
programsorozat részeként, Pécsvárad 2000-2001)
2002 - 2003
• Megelőző feltárás –
Ásatások a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn. udvarán 4
(Helyszín: Várostörténeti Múzeum)
• Római katonai táborok a Duna-mentén
(a 19. Nemzetközi Limeskongresszus alkalmával)
9
(Helyszín: Várostörténeti Múzeum)

52

548
1.031

Új- és Legújabbkori Történeti Osztály
2001
•

75 éve avatták fel Szent István aknát.
4
Képek és dokumentumok a pécsi szénbányászat történetéből II.
(A Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. anyaga. Katalógus is.).
• 40 éves a Bóbita – bábegyüttes
4
• Pécsi üvegművészek kiállítása
2
• A TIT 160 éve.
2
• Csaták ezüstben (Numizmatikai kiállítás)
4
• Szent István akna története
1

2002
•
•
•
•

Párizs-egy évszázad fényképei
Latin-Amerikai Hét (3 kiállítás)
Női alkotók az Alpok-Adria térségében
Kép és hang- mozaikok a technika történetéből

2
5
2
16

1.314
879
283
181
457
39
860
1.528
88
1.750

68
•

Inge Morath: Donau

2003
• Az olvasás meghitt élvezete
(André Kertész fotókiállítása)
• Thonet-bútorok Ausztriából
• Venezuelai fiatal kortárs képzőművészet és
Luis Lopez Loza mexikói festőművész kiállítása

1

256

3
5

1.155
316

2

588

2004
• „Emlék-Kép” 100 éves a Pécsi Városi Múzeum
– összmúzeumi jubileumi kiállítás - 2004. nov.6. – 2005. dec.31.
7
1165
Vendég kiállítások:
•

•

•

„KOR-KÉP” A magyar bányászat története
1945-1958. - 2004. 04. 01. – 2004. 04. 23.
292

4

A XIII. Pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál keretében
A LÓDZ-i Arlekin Bábszínház Bábjai (Lengyelország)
2004. 06. 15. – 2004. 06. 19.
502
A Latin-Amerikai Hét keretében
Martha Manrique Persson festőművész kiállítása
2004. 05. 04. – 2004. 05. 21.
232

1

3

Néprajzi Osztály
2001
•

•
•
2002
•

2003
•

A magyar keresztény államiság építészeti emlékei a 52
Dél-Dunántúlon és Baranya szőlő és borkultúrája
(A Kereszténység és államiság Baranyában c.
millenniumi programsorozat részeként, Pécsvárad 2000-2001)
Új szerzemények (Dráva menti horvát szőttesek)
Mézeskalács kiállítás

4
4

Karácsonyi rítusok
(közös rendezés az Új-és Legújabbkori Tört. Osztállyal)
692
Bácskai sokac hímzések a pécsi Néprajzi Múzeum

29.641

424
625

4
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gyűjteményéből (Helyszín: a Pécsi Horvát Klub)
• Nyalkai történetek. Narratív nagyítások.
• Baranya szőlő- és borkultúrája.
(Helyszín: Nemzeti Színház, Budapest)
2004
•

Karácsony a múzeumban; Guzsalyas
2004. december 13- január 6 (Burján István)

8
5

nincs adat
236

1

nincs adat

3

149

Vendég kiállítások:
•

Csonka Károly fotóművész kiállítása
2004. október 8-15
55
• Világ Világossága Alapítvány kiállítása
2004. október 20-29
120

1
1

Kanizsai Dorottya Múzeum - Mohács
2001
• 1100 éves horvát- magyar kapcsolatok
20
• A mohácsi busójárás – Kisfarsangtól hamvazó szerdáig
851
• Kásádi sokác tájház
4

2.300
4
700

2002
•
•
•
•

Mesélnek a képek (Izabella főhercegnő fotói)
Sokac motívumok (festmények)
Josip Dekan festményei
Mihály Attila festményei

6
3
16
3

1.115
923
3.422
185

2003
•
•

Busómaszkok és más farsangi kellékek
Hal volt, hol nem volt (Halászattörténeti kiállítás)

20
26

1.865
3.321

2004
• Tatai Tibor és Szőke Péter grafikái
(Mohács, Városház u. 1. jún. 4 – 25.)
•

Válogatás a Kanizsai Dorottya Múzeum legújabb szerzeményeiből
(Mohács, Városház u. 1. júl. 10 – dec 31.)
22
1345

Képző- és Iparművészeti Osztály
2001

3

220

70
•
•
•
•
•

XVII. Országos Kisplasztikai Biennále (Pécsi Galéria) 4
Dieter Roth emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
4
Lammel Ilona emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
4
PTE DLA diploma-kiállítás (Múzeum Galéria)
4
Zsolnay épületkerámiák (fotókiállítás – Múzeum Galéria)
1.046

906
7.385
950
918
4

2002
•
•
•
•
•
•
•
•

Keserű Ilona: régi és új festmények (Múzeum Galéria) 4
Kortárs japán kerámiák ősi műhelyekből (Múzeum Galéria)
1.361
Breuer Marcell emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
6
Szecessziós Zsolnay kerámiák (Múzeum Galéria)
5
Kicsiny Balázs: munkavégzés folyamatban
(Múzeum Galéria)
3
DLA 2002 (Múzeum Galéria)
1
Három művész Nya Valandból (Múzeum Galéria)
3
usa.hu (Múzeum Galéria)
4

2003
• Zsemlye Ildikó, a 17. OKB első díjasa
•
•
•
•
•
•
•

699
6
1.942
2.214
811
373
287
356

3

388

Doku Bankov (Norvég festő kiállítása))
3
252
Historizmus a Zsolnay kerámiában
16
Jelenidejűség – Országos fotókiállítás
170
PTE MK DLA kiállítás
343
Schrammel Imre 70 éves (Pécsi Galéria)
3
651
Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből (Pécsi Galéria) 5
273
XVIII. Országos Kisplasztikai Biennálé
3
1124
(Helyszín: Pécsi Galéria)

3185
2
3

2004
Múzeum Galéria:
• Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása
2746
2004. április 2. – november 15. (centenáriumi kiállítás)
• DLA kiállítás 2004. november 19. - december 6.
160
• Nagy Márta DLA 2004. december 10. – 2005. dec.31.
60

28
3
2

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MŰKÖDTETETT KIÁLLÍTÁSOK
2001-2004. évek folyamán
Kiállítóhely
Csontváry Múzeum
Endre Nemes-Schaár Erzsébet*
Kanizsai D.M. Mohács
Későr.i sírk. és sírép.*
Martyn Múzeum
Modern M. Képtár II.
Modern M.Képtár I,
Múzeum Galéria*
Néprajzi Kiállítás
Ókeresztény Mauzóleum
Régészeti Kiállítás
Reneszánsz Kőtár**
Természettud.Kiáll.
Várostörténeti Múzeum
Vasarely Múzeum
Zsolnay-Amerigo Tot*
ÖSSZESEN
Kanizsai D.M. Mohács
Janus Pannonius Múzeum és
Kanizsai D.M. Mohács összesen

fizető

2001. évi látogatók
ingyenes
összes

42.525
1.122
2.836
300
1.122
4.354

23.572
1.362
3.739
6.422
1.362
895
8.792

66.097
2.484
6.325
6.722
2.484
895
13.146

1.459
10.288
3.442

1.308
14.985
4.011
253
6.798
1.474
15.869
15.696
133.869
3.869
137.738

2.767
25.253
7.453
253
13.104
3.481
53.352
71.624
363.838
6.325
370.163

6.306
256
37.483
55.928
229.125
2.456
231.581

* A nevezett kiállítások közös jeggyel tekinthetők meg, az összesített látogatottsági statisztikában-mivel külön
kiállítóhely- kétszer számolandók.
** Csak külön kérésre tekinthető meg.
*** A Múzeum Galéria 2003-tól külön jeggyel látogatható.
A Martyn Múzeum 2004-ben a Modern Magyar Képtár I. épületébe költözött (közös jeggyel tekinthetők meg).

A
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Modern Magyar Képtár II. és a Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna 2001. november 16-án nyílt meg

ismét
2002. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

2003. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

2004. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

Csontváry Múzeum
Endre Nemes Kiállítás
Schaár
Erzsébet
Kiállítás*
Késő római sírkápolna
Római sírkamrák*
Martyn Múzeum*
Modern M. Képtár I, *
Múzeum Galéria***
Modern M. Képtár II.
Néprajzi Kiállítás
Ókeresztény
Mauzóleum
Régészeti Kiállítás
Reneszánsz Kőtár**
Természettudományi
Kiáll.
Várostörténeti
Múzeum
Vasarely Múzeum
Zsolnay Kerámia
Amerigo Tot*

40 469
983
983

21 641
1 868
1 868

62 110
2 851
2 851

4.711
1.832
1.832

17.829
609
609

52.540
2.441
2.441

36,163
706
706

18,476
804
804

54,639
1 510
1 510

11784
11784
983
7 654
7 654
645
2 146
15 101

12167
12167
1868
5 854
1390
3 561
2 151
16 403

23 951
23 951
2851
13 508
9044
4 206
4 297
31 504

4.785
4.785
1.832
2 658
3 526
4.236
2.365
12.967

2.060
2.060
609
3 256
2 763
1.161
2.675
7.205

6.845
6.845
2.441
5 914
6 289
4.497
5.040
20.172

2 615
2 615
1 539
1 539
859
603
920
12,008

1 321
1 283
2 904
2 904
2 941
3,008
1,547
4,797

3 936
3 898
4 443
4 443
3 800
3,611
2,467
16,805

3 387
5 789

3 373
253
11 017

6 760
253
16 806

2.985
2.713

2,804
210
6.529

5.789
210
9.242

2,468
1,571

1,646
69
2,038

4,114
69
3,550

4 254

2 245

6 499

2.510

2.221

4.731

1,315

2,147

3,462

39 023
49 389
49 389

13 989
18 791
18 791

53 012
68 180
68 180

32.414
41.760
41.760

12.188
17.158
17.158

44.602
58.918
58.918

27,569
36 922
36 922

13,886
24 556
24 556

42,455
61 478
61 478

ÖSSZESEN

251 417

149 397

400 814

201 565

102 188

303 753

167 981

109 687

277 668

2.806

5.416

2.012

3.763

5.775

1 895

2 738

4 633

152 203

406 230

203 577

105 951

309 528

169 876

112 425

282 301

Kiállítóhely

Kanizsai D.M. Mohács
2.610
Janus
Pannonius
Múzeum és Kanizsai 254 027
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D.M.
összesen

Mohács

Baranya megye közigazgatási területén lévő - nem a BMMI álta1 üzemeltetett - állandó kiállítások,
ahol az intézmény szakmai felügyeletet gyakorol. A kiállításokon a Múzeum kihelyezett anyaga is
szerepel, de a bevétel a tulajdonosé/üzemeltetőé.

1. Bakóca
Falumúzeum (Sáfrány Géza emlékkiállítás)
7393 Bakóca, Rákóczi u. 77.
tulajdonos: Bakóca Község Önkormányzata
üzemeltető: Bakóca Község Önkormányzata
2. Boldogasszonyfa
Falumúzeum (Hoffer János emlékkiállítás)
7997 Boldogasszonyfa, Kossuth L.u.l4.
tulajdonos: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
üzemeltető: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
3. Bóly
Falumúzeum (Fejezetek Bóly történetéből és néprajzából c. kiállítás)
7754 Bóly, Széchenyi tér. 8.
tulajdonos: Bóly Város Önkormányzata
üzemeltető: Bóly Város Önkormányzata
4. Bóly-Békáspuszta
Szakgyűjtemény (a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát területének
termeléstörténete)
7754 Békáspuszta
tulajdonos: Bóly Rt.
üzemeltető: Bóly Rt.
5. Dunaszekcső
Faluház (helytörténeti gyűjtemény, Halász Ferenc régészeti gyűjtemény)
7712 Dunaszekcső, Rév u. 4.
tulajdonos: Dunaszekcső Község Önkormányzata
üzemeltető: Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőéért Alapítvány
6. Ibafa
Pipamúzeum
7635 Ibafa, Arany J.u.2.
tulajdonos: Ibafa Község Önkormányzata
üzemeltető: Ibafa Község Önkormányzata
7. Kásád
Sokác tájház (helytörténeti gyűjtemény)
Kásád, Rákóczi u. 28.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Kásád Község Önkormányzata, Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága
8. Komló
Városi Helytörténeti Múzeum
Természettudományi Kiállítás
7300 Komló, Városház tér 1.
tulajdonos: Komló Város Önkormányzata
üzemeltető: Komló Városi Helytörténeti Múzeum, illetve Természettudományi
Múzeum
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9. Magyaregregy
Honismereti Faluház (Arnold ház) nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga
7332 Magyaregregy, Rákóczi F.u.59.
tulajdonos: Magyaregregy Község Önkormányzata
üzemeltető: Magyaregregy Község Önkormányzata
10. Magyaregregy-Márévár
Vármúzeum (történeti kiállítás, Kelet- Mecsek természeti képei c. kiállítás)
7333 Magyaregregy- Márévár
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Mecseki Erdészeti Rt. Kárászi Erdészet
11. Magyarlukafa
Tájház (működő néprajzi és kézműves műhely, nincs állandó kiállítása)
7925 Magyarlukafa, Fő u. 16.
tulajdonos épület: Magyarlukafa Község Önkormányzata
pajta (műtárgy): Baranya Megyei Önkormányzat
üzemeltető: Kaptár Egyesület, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
12. Mecseknádasd
Német Nemzetiségi Tájház (Népi kismesterségek Baranya németségének köréből
c. kiállítás)
7695 Mecseknádasd, Munkácsy M.u.7.
tulajdonos: Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
üzemeltető: Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
13. Mohács
Helytörténeti jelentőségű bemutató (Mohács Népei c. kiállítás)
7700 Mohács, Deák tér 2.
tulajdonos: Mohács Város Önkormányzata
üzemeltető: Kossuth Mozi
14. Mohács
Emlékszoba (Schneider Lajos zenekutató)
7700 Mohács, Gólya u. 15.
tulajdonos: Park utcai Általános Iskola
üzemeltető: Boldog Gizella Katolikus Ált. Iskola
15. Nagytótfalu
Iskolatörténeti gyűjtemény és tájház
7800 Nagytótfalu, Kossuth L.u.36.
tulajdonos: Nagytótfalu Község Önkormányzata
üzemeltető: Nagytótfalu Község Önkormányzata
16. Orfű
Vízimalom (vízimalom és őrléstörténeti kiállítás, Mekényesi szárazmalom)
7677 Orfű
tulajdonos: Orfűí Község Önkormányzata
üzemeltető: Orfűi Vízimalom Bt.
17. Ófalu
Német Nemzetiségi Tájház 7696
Ófalu, Kossuth L.u.38.
tulajdonos: Ófalu Község Önkormányzata
üzemeltető: Ófalu Község Önkormányzata
18. Patapoklosi (nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga)
Szigetvári János tájház
tulajdonos és üzemeltető: Patapoklosi Önkormányzat
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19. Pécs
Jakováli Hasszán Múzeum 7624 Pécs, Rákóczi u.2.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
20. Pécs
Szerecsen Patikamúzeum
7621 Pécs, Apácza u. I.
tulajdonos: Pécs Város Önkormányzata
üzemeltető: Brantner és Társa Bt
21. Pécsvárad
Vármúzeum (vártörténeti kiállítás, Kígyós Sándor emlékkiállítás, kőtár)
7720 Pécsvárad, Vár u. 45.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Vár Gold Kft.
22. Pécsvárad
Nemes Endre-Nágel Lajos emlékszoba
7720 Pécsvárad, Pécsi út 2.
tulajdonos: Pécsvárad Város Önkormányzata
üzemeltető: Fülep Lajos Művelődés Központ
23. Sellye
Kiss Géza Ormánsági Múzeum (Ormánság Népművészete c. kiállítás, Talpashár,
gazdasági épületek)
7960 Sellye, Közt.tér 6.
tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat
üzemeltető: Művelődési Szabadidő és Sportközpont
24. Siklós
Vármúzeum (Gádor István kerámiakiáhítás, Kőtár-vártörténeti kiállítás, A kesztyűs
mesterség és a kesztyűdivat története c. kiállítás)
7800 Siklós, Vajda J. tér (vár)
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Vár KHT.
25. Somberek
Falumúzeum (helytörténeti gyűjtemény) 7728 Somberek, Kossuth L.u.128.
tulajdonos: Somberek Község Önkormányzata
üzemeltető: Művelődési Ház
26. Szentlőrinc
Brandtner-Konez gyűjtemény nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga
7940 Szentlörinc, Munkácsy M.u.l.
tulajdonos: magántulajdon
üzemeltető: Műemlékvédelem-polgári lakáskultúra és kultúrtörténeti alapítvány
27. Szigetvár
Zrínyi Miklós Múzeum - Török ház nincs a múzeumnak kihelyezett
műtárgyanyaga
7900 Szigetvár, Bástya u.3. (a kiállítási anyag: dokumentum értékű másolatok)
tulajdonos: Szigetvár Város Önkormányzata
üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár
28. Szigetvár
Zrínyi Miklós Múzeum (Vártörténet c. kiállítás)
7900 Szigetvár, Vár u.9.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
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üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár
29. Vajszló
Kodolányi János Emlékmúzeum (Kodolányi János munkássága és Ormánság a
magyar irodalomban c. kiállítás)
7838 Vajszíó, Kossuth L.u.l2.
tulajdonos: Vajszíó Nagyközség önkormányzata
üzemeltető: Vajszíó Nagyközség Önkormányzata
30. Zengővárkony
Fülep Lajos Emlékszoba
7722 Zengővárkony, Arany J.u.97.
tulajdonos: Zengővárkonyi Református Egyházközség
üzemeltető: Zengővárkonyi Református Egyházközség
31. Zengővárkony
Tájház (helytörténeti gyűjtemény) 7722 Zengővárkony, Kossuth L.u.6.
tulajdonos: Zengővárkony Község Önkormányzata)
üzemeltető: Zengővárkony Község Önkormányzata
32. Zengővárkony
Míves tojásgyűjtemény, muzeális intézmény (magángyűjtemény, Dr. Ninhaus
Rózsa)
7722 Zengővárkony, Kossuth L.u.6.
tulajdonos: Zengővárkony Község önkormányzata
üzemeltető: Míves-kézmíves Kft.
33. Zók
Helytörténeti jelentőségű bemutató (6000 éves "Zók kultúra" régészeti leletei c.
kiállítás)
7671 Zók, Művelődési Ház
tulajdonos: Zók Község Önkormányzata
üzemeltető: Zók Község Önkormányzata
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Saját kiadványok 2001-2004.
2001
•

Modern Magyar Képtár I. katalógus (magyar, angol) (Sárkány József, Várkonyi
György)

•

17. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs (Sárkány József)

•

Régészeti kincsek Baranyában (foglalkoztató füzet általános iskolások számára)
(szerk.: Tillai Gábor)

•

Pécs és Baranya múzeumai, kiállításai (magyar és német/angol nyelvű leporelló)
(szerk.: Huszár Zoltán-W. Müller Judit)

2002


XVII. Országos Kerámia Biennálé katalógusa (Sárkány József)



Janus Pannonius Múzeum évkönyve 44-45. (szerk.: Uherkovich Ákos)



Magyarország tegzesei (Dunántúli Dolgozatok) (szerk.: Uherkovich Ákos)



Geszler Mária katalógus



Pécs-Baranya - múzeumai és kiállításai (magyar nyelvű leporelló) és PécsBaranya - Museen/Museums und Ausstellungen/Exhibitions (német-angol nyelvű
leporelló) (szerk.: Huszár Zoltán – W. Müller Judit)

A múzeum és partnerintézményeivel közös kiadásban megjelent kiadványok:
•

Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory 1853-2001 (angol nyelven
jelent meg New Yorkban; BGC - Yale)

•

Victor Vasarely – Gradska Galerija „Waldinger” Osijek (Sárkány József)

•

Mesélnek a képek, Talking pictures, Slike koje govore - Tájtörténeti források a
Duna és a Dráva védett területeiről (A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság –
Kopácsi Rét Természeti Terület, Baranya Megyei Levéltár, BMMI közös
kiadványa)
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2003
•

Szecessziós Zsolnay kerámiák (Kovács Orsolya)

•

Zsemlye Ildikó katalógus (Nagy András)

•

XVIII. Kisplasztikai Biennálé katalógus (Sárkány József)

•

Vissza az Édenkertbe (Tillai Gábor)

•

Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)

•

Modern Magyar Képtár II. (Sárkány József, Várkonyi György)

•

JPM Évkönyv 46-47. (szerk.: Huszár Zoltán)

•

Nemzetközi Limes Kongresszus (Lőrincz Barnabás, Huszár Zoltán, Gábor
Olivér)

•

Schrammel Imre életmű könyv

•

Elveszett lapok a XX. századi magyar művészet történetéből (Várkonyi
György)

2004

•

2000 év a Duna mentén…(szerk.: Huszár Zoltán -Vándor Andrea-W. Müller
Judit)

•

Tamás Henrik tanulmánykötet (Nagy András)

•

XVIII kerámia Biennálé katalógus (Sárkány József)

•

Emlék-Kép katalógus (szerk.: Várkonyi György)

•

JPM Centenáriumi Évkönyve 48-49. szám (szerk.: Huszár Zoltán)

80
A Baranya Megyei Múzeumok

Igazgatósága pécsi kiállításaiban

2000. április 1-től a belépőjegy árai a következők
I. Állandó múzeumi kiállítások
Megnevezés

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Néprajzi Kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Régészeti Kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Várostörténeti kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Modern Magyar Képtár
Múzeum

Galéria

(időszaki

*A fenti múzeumokban diákcsoportoknak 15 fő felett kedvezmény: 50.- Ft/fő.
II. A múzeum külön gyűjteményi kiállításai:
Megnevezés

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Csontváry Kiállítás

300,-Ft

150,-Ft

150,-Ft

Vasarely Kiállítás

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

350,-Ft

150,-Ft

150.-Ft

Schaár:”Utca”

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

Ókeresztény Mauzóleum

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

Martyn Kiállitás

200,-Ft

100,-Ft

100,-Ft

Zsolnay Kerámia kiállítás,
Amerigo Tot Kiállítás
Nemes Endre Múzeum,

*A fenti múzeumokban diákcsoportoknak 20 fő felett kedvezmény:100,-Ft/fő
családi kedvezmény: (2 fő + 1 gyermek) 600,-Ft és további gyermekenként 100,Ft/fő
Napijegyeinkkel az összes múzeum és kiállítás megtekinthető:
Felnőtt napijegy
Diák/ nyugdíjas/katona napijegy

1.000.-Ft
500.-Ft

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.
Múzeumainkban, kiállításainkban ingyenes látogatási nap nincs.
Ideiglenesen zárva tartó kiállítóhelyek:
Természettudományi Kiállítás (1999. május 1-jétől technikai okok miatt), Reneszánsz
Kőtár, Római sírépítmények, Késő római Sírkápolna (Előre bejelentett csoport
látogatása lehetséges
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Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum) kiállításaiban
2004. február 01-től
a következő belépőjegyárak érvényesek
I. ÁLLANDÓ MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSOK
MEGNEVEZÉS
Természettudományi Kiállítás
Néprajzi Kiállítás
Régészeti Kiállítás
Várostörténeti Kiállítás
Modern Magyar Képtár I.*
Modern Magyar Képtár II.*
Martyn Kiállítás*
Múzeum Galéria

Felnőtt
300
300
300
300

Diák
150
150
150
150

Nyugdíjas
150
150
150
150

400

200

200

Időszaki kiállítás, külön rendelkezés szerinti
ár

Diákcsoportoknak 15 fő feletti kedvezmény: 120 Ft/fő.
II. A múzeum külön gyűjteményi kiállításai:
MEGNEVEZÉS
Csontváry Kiállítás
Vasarely Kiállítás
Zsolnay Kerámia Kiállítás
Amerigo Tot Kiállítás*
Nemes Endre Kiállítás
Schaár E.: „Utca” *
*kombinált jegy érvényes

Felnőtt
600
600

Diák
300
300

Nyugdíjas
300
300

700

350

350

400

200

200

III. Világörökségi helyszínek:
Ókeresztény Mauzóleum

350

200

200

Római Sírépítmények és Sírkápolna

350

200

200

Diákcsoportoknak 20 fő felett kedvezmény: Zsolnay: 300,-Ft/fő, Csontváry Vasarely: 250,-Ft/fő, Világörökségi helyszíneken 150.- Ft/fő. Nemes - Schaár:
100,- Ft/fő.
Családi kedvezmény (2 felnőtt + 1 gyermek): 1.100,-Ft, további gyermekenként
250 Ft/fő, ill. Zsolnay Múzeum: 1.300,-Ft és további gyermekenként 250,-Ft/fő.
Napijegyeinkkel valamennyi kiállítóhely az adott napon látogatható!
Felnőtt napijegy
Diák/nyugdíjas napijegy

1.700,850,-

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.
Kiállításainkban a törvény által előírt kedvezményes nap: vasárnap
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága pécsi és mohácsi kiállítóhelyeinek
nyitva tartása
2001. május 01-2002. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR I. (PÉCS, KÁPTALAN U. 4. )
MODERN MAGYAR KÉPTÁR II. (PÉCS, PAPNÖVELDE U.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM (PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 12. TEL: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. tel: 213-419))
10.00 - 14.00 óráig tart nyitva
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
MARTYN MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 6. TEL: 324-822)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
vasárnap és hétfőn zárva
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Külön kérésre tekinthető meg: Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312719)
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
keddtől szombatig 10-17 óráig tart nyitva
Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népviselete és népművészete
(Mohács, Városház u. 1. Tel: 69/311-536 )
A mohácsi csata története (Mohács, Szerb u. 2.)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum)
állandó pécsi kiállításainak téli nyitvatartási rendje

2001. november 07. - 2002. március 31.
10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Modern Magyar Képtár I. (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u. 5. )
Múzeum Galéria
(Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Kiállítás (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
10.00 - 14.00 óráig tart nyitva
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: VASÁRNAP ÉS HÉTFŐ
Ezekben a kiállításokban előzetes bejelentkezés alapján, legalább 5 nappal a
tervezett program előtt, csoportos látogatás 16.00 óráig lehetséges.
IDEIGLENESEN ZÁRVA TART

MARTYN MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 6. TEL: 324-822)
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 2. 310-172)
Ezekben a kiállításokban előzetes bejelentkezés alapján, legalább 5 nappal a
tervezett program előtt, csoportos látogatás 16.00 óráig lehetséges.
Múzeumi nyitva tartás
2004. május 01. - 2004. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00
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SZÜNNAP: HÉTFŐ
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. – Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4.)
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
szünnap: vasárnap és hétfő
Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419))
10.00 - 16.00
szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Zlatko Prica Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Tisztelettel várjuk valamennyi kiállításunkban!
További információk: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus
Pannonius Múzeum)
7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 72/310-172, fax:
72/315-694
e-mail:jpm@jpm.hu Internet: www.jpm.hu
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ( Janus Pannonius Múzeum)
állandó pécsi kiállításainak téli nyitva tartása
2003. november 01 - 2004. március 31.
10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2.)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)
Modern Magyar Képtár I.- Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u. 5. )
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4.)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér )
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
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10.00-14.00 óráig tart nyitva (hétfőtől szombatig)
Várostörténeti Kiállítás – Emlék-kép centenáriumi kiállítás
(Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)

3 nappal előbbi, előzetes bejelentés alapján
hétfőtől csütörtökig 10-15, pénteken 10-13 óra között látogatható:
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14. Tel: 312-719)
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel:310-172)
Természettudományi kiállítás (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419)
Tisztelettel várjuk a kedves múzeumlátogatókat!
További inf: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius
Múzeum)
Tel: 72/310-172 Fax: 72/315-694 honlap: www.jpm.hu E-mail: jpm@jpm.hu
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum)
pécsi kiállítóhelyeinek nyitva tartása
2004. április 01 - 2004. április 30.
Keddtől vasárnapig: 10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. - Martyn Gyűjtemény ( Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324822)
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
vasárnap és hétfőn zárva
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. tel: 213-419))
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10.00 - 16.00 óráig tart nyitva, szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
(szombaton és vasárnap a látogatás a Modern Magyar Képtár I-ben kérhető)
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL:310-172)

Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel:310-172)
Külön kérésre tekinthető meg: Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312719)
Múzeumi nyitva tartás
2004. május 01. - 2004. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00
SZÜNNAP: HÉTFŐ
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. – Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
szünnap: vasárnap és hétfő
Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419))
10.00 - 16.00
szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Zlatko Prica Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Tisztelettel várjuk valamennyi kiállításunkban!
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További információk: Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága (Janus
Pannonius Múzeum)
7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 72/310-172, fax:
72/315-694
e-mail:jpm@jpm.hu Internet: www.jpm.hu
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A Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága kezelésében lévő ingatlanok
helyzete, állapota, kihasználtsága.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti egységéhez tartozó pécsi
Janus Pannonius Múzeum és mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum ingatlanállománya
és állandó kiállításainak adatai
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - megyei múzeum
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u.5. Tel: 72/310-172
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (tárgyi anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) 7621
Pécs, Káptalan u. 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Funkció (továbbiakban F):
Janus Pannonius Múzeum – Endre Nemes Múzeum – múzeumi kiállítóhely
Janus Pannonius Múzeum – „Schaár Erzsébet utca” – szoborkompozíció kiállítás Igazgatósági irodák
Janus Pannonius Múzeum - Csontváry Kosztka Tivadar Múzeum - múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Janus Pannonius u.11. Tel.: 72/310-544
Tulajdonos (épület): Egyházmegyei Hivatal (Pécsi Püspökség) 7624 Pécs, Szent István tér 23.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Magyar Nemzeti Galéria, Pécs Város Önkormányzata, Magyar
Nemzeti Bank, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Üzemeltető: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Késő római sírépítmények – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Apácza u. 14.
Tulajdonos (épület): Magyar Állam
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
.Üzemeltető: BMMI
BMMI- Néprajzi Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Néprajzi Kiállítás – „ Baranya népművészete”- múzeumi
kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Rákóczi u. 15. Tel.: 72/315-629
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Üzemeltető: BMMI
F: kiállítóhely, néprajzi raktár, fa és kerámia restaurátor műhelyek, irodák
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Janus Pannonius Múzeum – Martyn Ferenc gyűjtemény – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 4.
Tulajdonos (épület): Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos: (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u
5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
2004. január 17-én a Káptalan u 6.számú ingatlan átadásra került, az Egyházmegyei
Hivatalnak.
Janus Pannonius Múzeum – Ókeresztény Mauzóleum – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Szent István tér
Tulajdonos (épület): Magyar Állam, kezelő: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóság 7622 Pécs, Nagy Lajos kir.u.9. Tel.: 72/227-166, 313-853
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u.
5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Üzemeltető: BMMI
BMMI- Régészeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Régészeti kiállítás – múzeumi kiállítóhely
„Baranya története az őskortól az Árpád-korig”
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Tel.: 72/312-719
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u 5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: kiállítóhely, régészeti raktár, fém-üveg-kerámia restaurátor műhely, irodák
Janus Pannonius Múzeum – Reneszánsz kőtár – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 2. (Tel. Régészeti Oszt.: 72/312-719)
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Római sírépítmények – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Apáca u. 8. (Tel.: Régészeti Oszt. 72/312-719)
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat (Csorba Győző Megyei
Könyvtár)
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel.:
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ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár I. – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 4. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Múzeum Galéria. – időszaki kiállítóhely
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Káptalan u. 4. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormábnyzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Victor Vasarely Múzeum – múzeumi kiállítóhely, az udvari
épületben a Képző-és Iparművészeti Osztály festő restaurátor műhelye, valamint 2 vendégszoba
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 3. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
BMMI- Új-és Legújabbkori Történeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Várostörténeti Múzeum
„Pécs története 1686-1948-ig”; Tompa Kálmán Emlékszoba; „Pécsi szobrok a
17-18. századból”
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel.: 72/310-165
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Üzemeltető: BMMI
F: kiállítóhely, textil restaurátor műhely, raktár, irodák
BMMI- Képző-és Iparművészeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – „Zsolnay kerámia kiállítás”– Amerigo Tot Múzeum
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Káptalan u. 2. Tel.: 72/324-822
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Tulajdonos (épület): Baranya Megyei

Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér

9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: múzeumi kiállítóhelyek, raktár, irodák, gondnoki lakás
Kanizsai Dorottya Múzeum – „A mohácsi csata története” – múzeumi kiállítóhely
(tájmúzeumként regisztrálva!)
Helye (cím, telefon): 7700 Mohács, Szerb u.2. Tel.: 69/322-490
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Magyar Nemzeti Múzeum, Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel.: 72/310-172
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Kanizsai Dorottya Múzeum – „Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népviselete
és népművészete”c. kiállítás – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7700 Mohács, Városház u.1. Tel.:69/31-536
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: múzeumi kiállítóhely, raktár, irodák,
Mohács, Kossuth L. u. 5.
múzeumi raktárépület, restaurátor műhely,
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár II. (2 fsz. -I. emelet múzeumi raktár),
II. emelet múzeumi kiállítótér
Helye (cím, telefon): Pécs, Papnövelde u. 5.
Tulajdonos (épület): Baranya Megye Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: raktár, az udvari épület TMK és kiállítás-rendező műhely
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BMMI -Természettudományi Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Természettudományi Kiállítás (jelenleg nincs állandó
kiállítása)
Helye (cím, telefon): 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Tel.: 72/213-419
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: időszaki kiállítóhely, raktár, preparátor műhely, irodák
Pécs, Káptalan u. 5.
Kert
Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Pécs-Vasas
raktár
Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
ÜZEMELTETŐ: BMMI
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Mellékletként csatolva exel dokumentumban
A) Gazdasági működésre vonatkozó táblázatok
B) Pályázatok, megelőző régészeti feltárások
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KIMUTATÁS
A KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐIRÁNYZATOK ÉS
TELJESÍTÉSEK
ALAKULÁSÁRÓL 2000 – 2004
KÖZÖTT
BEVÉTELEK
Bevételi adatok alakulása: 2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év
1. Eredeti előirányzat:
Saját bevétel
32 455 36 700 40 500 50 716
55 116
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 122 142 461 164 440 275 884 210 439
Pályázatok,
egyéb
támogatás
Hatósági
feladatok/régészet
Összesen
181 577 179 161 204 940 326 600 265 555
Előző évhez viszonyítva:
100,0% 98,7% 114,4% 159,4%
81,3%
Bevételi adatok alakulása: 2000 év
2. Módositott előirányzat:
Saját bevétel
44 220
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 068
Pályázatok,egyéb
36 215
támogatás
Hatósági
4 702
feladatok/régészet
Előző
évi 12 185
pénzmaradvány
Összesen:
246 390
Előző évhez viszonyítva:
100,0%

2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

Bevételi adatok alakulása: 2000 év
3. Teljesített bevételek:
Saját bevétel
44 890
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 118
Pályázatok,egyéb
36 066
támogatás
Hatósági
4 702
feladatok/régészet
Előző
évi 12 185
pénzmaradvány
Összesen:
246 961
Előző évhez viszonyítva:
100,0%
Teljesítés viszonyítása a
modósított előirányzathoz
100,2%

2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

49 940

60 573

62 516
1 600
157 604 195 779 279 725
38 856 37 343 40 447
24 417

35 242

25 464

26 987

9 001

19 188

26 299

24 158

279 818 348 125 436 051
113,6% 124,4% 125,3%

412 816
94,7%

62 475
1 600
157 604 195 779 271 030
38 856 36 643 40 447

73 790
640
249 384
37 857

49 939

60 572

24 417

35 242

22 942

26 987

9 001

19 188

26 299

24 158

279 817 347 424 424 793
113,3% 124,2% 122,3%

412 717
97,2%

100,0%

100,0%

99,8%

97,4%

73 691
640
249 384
37 857
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K I M U T A T Á S
A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESITÉSEK
ALAKULÁSÁRÓL
2000 - 2004. É V KÖZÖTT
KIADÁSOK

Kiadások alakulása:
1. Eredeti előirányzat:
Személyi
jellegü
kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Speciális
célu
támogatások
Felújítás
Felhalmozások
Egyéb folyó kiadások
Összesen:
Előző évhez viszonyítva:

2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

Kiadások alakulása:
2. Módositott előirányzat:
Személyi
jellegü
kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Speciális
célu
támogatások
Pénzeszköz átadás
Felhalmozások
Felújítás
Egyéb folyó kiadások
Pénzforgalom
nélkküli kiadás
Összesen:
Előző évhez viszonyítva:

2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

102 533 107 897 126 819 186 989

151 243

42 798

42 587

46 504

63 909

51 925

36 061
35

28 577

31 517

41 382

40 687

15 000
19 200
100
100
120
181 577 179 161 204 940 326 600
100,0% 98,7% 114,4% 159,4%

12 000
9 700

150

109 770 122 910 161 884 199 874

186 398

45 228

47 532

68 308

62 113

82 989
35

94 876 110 192 118 936
0
0

114 898

8 224
144

300
9 220
4 522
458

58 068

265 555
81,3%

15
3 937
13 030
999

0
27 269
15 000
1 664
5 000

246 390 279 818 348 125 436 051
100,0% 113,6% 124,4% 125,3%

30 574
18 833

412 816
94,7%

Kiadások alakulása:
2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év
3. Teljesített kiadások:
Személyi
jellegü 108 995 118 226 157 709 196 522 183 292
kiadások
Munkaadókat terhelő 44 798 45 848 56 853 67 682
61 131
járulékok
Dologi kiadások
77 652 84 055 95 298 112 956 111 680
Speciális
célu
0
0
0
0
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támogatások
Átadott pénzeszköz
300
15
0
Felhalmozások
6 371
2 521
6 288 28 210
Felújítás
144
9 220
3 937
2 296
Egyéb
folyó
459
1 025
1 664
kiadások
Összesen: 237 960 260 629 321 125 409 330
Előző évhez viszonyítva:
100,0% 109,5% 123,2% 127,5%
Teljesítés viszonyítása a
módosított előirányzathoz
96,6% 93,1% 92,2% 93,9%

0
28 074
18 833
1 060
404 070
98,7%
97,9%

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 622-4/2005.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

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

2005. augusztus 24.

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
„A múzeum egy olyan közösség és annak fejlődése szolgálatában álló, nem haszonszerzésre
irányuló, állandó intézmény, amely megszerzi, regisztrálja, dokumentálja, tudományosan
megvizsgálja, megőrzi és bemutatja az emberek és környezetük tanúvallomásait az oktatás, a
nevelés, a közművelődés céljából.” (Segédlet Múzeumi Gyűjteményi Terv készítéséhez
Budapest, 2000. 9. oldal) Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus
ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének igen
fontos intézménye. A múzeum egyszerre egyetemes és nemzeti intézmény. Mindez Baranyában
és Pécsett immár több mint 100 éves múltra tekint vissza.
A megyei múzeum feladata, hogy Baranya megye közigazgatási határain belül az öt szakmai
osztály - természettudományi, régészeti, képző- és iparművészeti, néprajzi, új- és legújabb kori
történeti, valamint a magyarországi déli szlávok (horvátok, szerbek, szlovénok) kultúrájának
országos gyűjtőkörű intézménye a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum - keretében végezze
tevékenységét.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utoljára 2001. szeptember 25-én tartott ülésén
tekintette át a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkáját. A 137/2001. (IX.. 25.)
Kgy. határozat értelmében a múzeumi ingatlanok széttagoltsága és ennek következtében a
szakmai széttagoltság ellenére az intézménynek sikerült megtartania munkájának színvonalát, az
elmúlt négy év során számos feladatot oldott meg sikeresen. A kidolgozott belső érdekeltségi
rendszer alapján a munkatársak közül 22 fő, az osztályvezetők javaslata és vezetői döntés alapján
jelenleg havi 4.550 forint eredményességi pótlékot kap. Személyi köre évente felülvizsgálatra
kerül. Sikeres pályázat alapján a pályázat írásában résztvevők megyei önkormányzati döntés
alapján az elnyert összeg 2 %-át kapják meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyei
múzeum kiállításai közül évente egyet-egyet pénzügyileg is támogatott, így például a
biennálékat, finanszírozta a világörökség részét képező bemutatóhelyek működtetését és saját
költségén felújíttatta a magyar állam tulajdonában, a Baranya Megyei Önkormányzat
fenntartásában, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának kezelésében működő Pécs,
Apáca utca 14. szám alatti, a világörökség részét képező kiállítóhelyet. Az elmúlt négy év során
több ízben felmerült, épp a megyei múzeum széttagoltságának megszüntetése, raktárhelyzetének
javítása, a szakmai struktúra átalakítása miatt egy központi műtárgyvédelmi raktár
létrehozásának gondolata. Volt szó ipari műemlék jellegű épület átalakításáról, más
„barnamezős” beruházásról és új épület kialakításáról is. Kezdetben a múzeumi szakma erről
szóló belső vitái, később pénzügyi forrás hiánya miatt a beruházás tervezése halasztást
szenvedett, különösen attól kezdve, hogy a megyei önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be
címzett támogatásra a Zsolnay Múzeum teljes felújítása érdekében. Ma, jelen helyzetben úgy
tűnik, hogy a múzeum központi műtárgyvédelmi raktára megvalósulhat Pécs Európa Kulturális
Fővárosa 2010 pályázatra beadott projektjének pozitív elbírálása esetén. A pályázat tervezett
fejlesztései közé bekerült a műtárgyvédelmi raktár „Látványtár” néven. A Janus Pannonius
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Múzeum anyagának több, mint 90 %-a nem megtekinthető kép, szobor, kerámia, bútor stb. A
Látványtár olyan raktározási forma, amely – részben digitális technika segítségével –
bemutathatóvá teszi az eddig láthatatlan anyagot, nyitottá válva az oktatás és a turizmus számára.
A korszerű raktározási feltételek mellett benne célzott szakmai, kutatói és ifjúsági programok is
megvalósíthatók. Csatlakozna hozzá egy restauráló műhelyrendszer is. Elképzelhető zöld mezős
beruházásként, illetve meglévő, akár ipari épületek átépítésével is. A pécsi Európa Kulturális
Főváros projektbe bekerült a szintén a múzeumot érintő másik fejlesztés is, nevezetesen „Nagy
Kiállítótér”. A megye már pályázott címzett állami támogatásra a Papnövelde utcai volt
Vármegyeháza átalakítási tervével, amely épületrekonstrukciót, kiállítótér-kialakítást és új
épületszárny hozzáépítését tartalmazza. A rekonstrukciót és hozzáépítést követően alkalmas
volna nagyméretű nemzetközi utazó kiállítások befogadására, s egyben otthont adna a Modern
Magyar Képtár gyűjteményének is. A „Múzeum utca” meghosszabbítását és szolgáltatásainak
fejlesztését jelenti. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
nagyrendezvényeinek, így például a Mediterrán Ősz, vagy a Szőlő és Bor Ünnepe,
programfüzeteiben rendszeresen feltünteti a megyei múzeum kiállításait. Fontos, hogy múzeum
kiemelten kezelje, hogy a jövőben lehetőség szerint az idegenforgalommal foglalkozó megyei és
pécsi intézmények, társaságok propagandájába kerüljenek be a múzeum állandó és időszaki
kiállításainak adatai.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és a
kiállítások száma alapján az ország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. A több mint
800 ezres darabszámú gyűjtemény együttes hazai és sok vonatkozásban nemzetközi
viszonylatban is meghatározó szerepet játszik. Az intézmény a múzeumi munka hazai és
nemzetközi gyakorlatának megfelelően a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás hármas szakmai
elvének érvényesítésével alapító okiratában leírtak szerint végzi a munkáját. A gyakorlatban
ennek a tevékenységnek az alapjai az egyes szakmai osztályok által készített és a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság által
elfogadott éves munkatervek.
A vizsgált időszakban a múzeum tevékenységét alapvetően a megyei önkormányzat
költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a múzeum saját bevételeivel, valamint a
különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági (régészeti) feladatellátás
kötelezettségéből adódó anyagi forrásokkal. Az utóbbiak aránya fokozatosan növekszik az
intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési helyzetéről, illetve annak belső
arányairól meg kell jegyezni, hogy a fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át
fedezte, a maradék kb. 10%-ot és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás,
adminisztratív hivatali költségek stb.) a múzeum saját bevételeiből teremtette elő. A szakmai
munkavégzés anyagi forrásait pedig szinte kizárólag a nyertes pályázatok, illetve támogatások
jelentették.
A megyei önkormányzat 2003-ban két határozatában, amelyek a rendszer takarékosságát
célozták meg 10,8 eFt-ot; majd 40.291 eFt-ot vont el az intézménytől, amely többek között
létszámcsökkentésként a múzeum összmunkatársi létszámának 23%-át érintette.
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Elkészült az intézmény kutatási szabályzata. A tárgyalt időszakban nőtt a kutatói érdeklődők
száma, fogadásukra a múzeum ingatlanhelyzete nem jelent ideális megoldást. A múzeum
munkatársai rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, többen
végeznek másoddiplomás egyetemi, illetve phd. tanulmányokat a szakmai fejlődésük érdekében.
Jelentős a múzeumi publikációk száma is.
Igen fontos esemény volt nemcsak a megyei, hanem az országos kulturális élet területén is, hogy
részben befejeződött a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti épületünk felújítása és megnyílhatott
a Modern Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítás. "2000 év a Duna mentén. A közös
múltból a közös EU jövőbe" címmel, 6 országból érkezett előadókkal nemzetközi tudományos
konferenciát rendezett az intézmény 2002-ben. A konferenciakötet 2004-ben jelent meg magyar
és német nyelven. Folytatódott a nagy múltú sorozat, az Országos Kerámia, illetve Kisplasztikai
Biennálé megrendezése is. A Magyar Nemzeti Galéria Csontváry Kosztka Tivadar születésének
150. évfordulóján 2003-ban újabb 10 évre meghosszabbította a tulajdonában lévő Csontváry
művek pécsi letétjét. A múzeum volt rendezője 2002-ben a Magyar Múzeumi Történész Társulat
3. Országos Konferenciájának. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium „e-Világ, digitális
tartalom és kultúra” c. pályázatának 2003-ban történt eredményhirdetésén az intézmény 20
millió. Ft-ot nyert, amihez + 2 millió Ft önrészt is vállalt saját bevételei terhére. Így a technikai
fejlesztéseken kívül kiállításaink, gyűjteményeink „virtuális” módon is látogathatóvá váltak az
Interneten. Az IHM-ITP-5 közgyűjteményi szakalkalmazottak részére kiírt informatikai
pályázatán a múzeum 16 munkatársa nyert egyenként 350 e Ft támogatást számítógép és egyéb
digitális informatikai eszköz vásárlásához, illetve Internet csatlakozást. Mindez jelentős
korszerűsítést jelent az intézmény és munkatársainak szakmai munkájában. A megyei múzeum
2002-ben „Látogatóbarát múzeum” pályázaton is eredményesen szerepelt.
Százegy éve 1904-ben nyílt meg a megyei múzeum egyik jogelőd intézményének tekintett Pécsi
Városi Múzeum. A 2004. év kiemelt összmúzeumi szakmai programja a „100 éves Múzeum”
című projekt volt, amelynek keretében kiállítások, kiadványok készültek, nemzetközi szakmai
konferencia rendezésére, emléktábla elhelyezésére került sor. Jelentős szakmai együttműködés
eredménye az „Emlék-Kép / Memory-Image (1904-2004)” című centenáriumi kiállítás, illetve az
azonos című magyar-angol nyelvű katalógus. A kiállítást az Országgyűlés elnöke nyitotta meg.
A sorozat folytatódott a „Múzeumok az európai térben” címmel nemzetközi szakmai
konferenciával. A német, osztrák, cseh és horvát partnermúzeumból, valamint több hazai
társintézményből érkezett előadók a muzeológia aktuális kérdéseit, a múzeumok működési
területeit tekintették át. A konferencia keretében került bemutatásra a Janus Pannonius Múzeum
48-49. számú évkönyve, amelyben a múzeum munkatársai az intézmény egy évszázados
történetét, gyűjteményeit, műtárgyvédelmi és közművelődési tevékenységét ismertették magyarangol nyelven, több mint 250 színes fotóval. Mindemellett az elmúlt évek sikeres
közönségkapcsolati tevékenységének elismeréseként a szakminisztérium „Múzeumpedagógiai
nívódíjat” adományozott a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága közművelődési
csoportjának „kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként”.
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Pécs város 2001. 11. 16-án az UNESCO képviselőjétől átvette az ókeresztény sírkamrákra
vonatkozó világörökségi diplomát. Ehhez kapcsolódóan a múzeum régészeti osztályának
munkatársai a látogatható világörökségi helyszínek kiállításait, installációs anyagát felújították.
A Pécs/Sopianae Örökség Kht 2002. októberében alakult meg, amelybe belépett a megyei
önkormányzat is. A Kht. a feladatok finanszírozási és marketing tevékenységében eredményesen
működik együtt a megyei múzeummal, ennek a kiállítóhelyek bemutatásán túl több közös
kiadvány és pályázat is bizonyítéka.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a tárgyalt időszakban elkészítette marketingtervét,
amely jól szolgálja a szakmai- és a közönségkapcsolatokat.
Az intézmény az elmúlt években 21 ingatlanban végezte munkáját. A Pécs és Mohács területén
szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése számtalan
nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent a múzeumnak és a megyei önkormányzatnak
egyaránt. Jelen helyzetben látható, hogy ez a probléma a központi műtárgyvédelmi raktár, a
„Látványtár” létrehozásával és az ahhoz kapcsolható ingatlanracionalitási elképzelések
megvalósításával oldható meg. A Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Martyn Múzeum (Pécs
Káptalan u. 6.) épületének használata a megyei múzeum és az Egyházmegye között kötött 1992-es
szerződés alapján történt, amely szerződés felbontását a tulajdonos 2002. decemberében
kezdeményezte. Az intézménynek 2004. elején át kellett adni az épületet az egyházmegyének, A
Martyn Múzeumot és raktárt más ingatlanban kellett elhelyezni. Mindezen feladatok elvégzésére a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 millió Ft támogatást hagyott jóvá a múzeum
részére. A Martyn kiállítás korszerű elhelyezése a Káptalan u. 4. számú épületében történt meg. A
megyei önkormányzat közel 20 millió Ft-os támogatásával a Csontváry Múzeum korszerűtlen –
1983-an beépített – klímaberendezését sikerült új berendezésre kicserélni, valamint megtörtént a
múzeum kiállítóterének teljes festése.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán belül megkezdődött a Zsolnay Múzeum
épületének teljes belső és külső felújítása. A folyamat vége egy új kiállítás létrehozása. A teljes
rekonstrukció összege 415.243 ezer forint. A címzett támogatásként elnyert összeg 372.426 ezer
forint. A munkálatok eredményeként várhatóan 2007-ben nyílik meg a nagyközönség előtt. A
térség addig sem marad „Zsolnay” nélkül, mert a „Múzeum utcában” a jelenleginél egy kisebb
kiállítás áll majd az érdeklődők rendelkezésére. A Zsolnay Múzeum a térség, Magyarország
turisztikai látványosságai és megőrzendő kulturális értékei közé tartozik. Ennek kíván a megyei
önkormányzat most megfelelni az új kihívásoknak egy európai mércével is mérhető új kiállítás
helyének megteremtésével.
A Néprajzi Osztály raktárhelyzetében 2002-ben némi javulást eredményezett, hogy a PécsPatacson lévő raktárépületből Pécs Nyírfa utca 3. szám alá költözhetett a fa, illetve kézműves
szerszámok műtárgygyűjteménye. Megtörtént a régészeti kiállítás elavult elektromos hálózatának
a cseréje, valamint az 1969-1970-ben átadott állandó kiállítás installációs anyagának
halaszthatatlan javítása.
A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2005. július 20-án
szerződést kötött az M60 autópálya Baranya megyei szakasza 0+000 – 18+500 kmsz. közötti
szakaszának (pécsi bekötőszakasz) területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt
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megelőző régészeti feltárásra. A szerződés alapján a megyei múzeumot a munka elvégzéséért
810.305.755 Ft illeti meg, ennek első részlete, 57.500.000 Ft már az intézmény számlájára
érkezett. A terepmunkákat ezen a szakaszon 2006. szeptember 1-ig, a leletfeldolgozást 2007.
szeptember 1-ig kell befejezni. Ezen belül az egyes feltárási munkák befejezése folyamatosan
történik és a terület folyamatosan kerül vissza a kivitelezőhöz. így például a jelölt területen lévő
6 lelőhely (összesen 171.867 négyzetméter) közül az elsőt, a bólyi csomóponthoz legközelebb
eső szajki területet (összesen 18.000 négyzetméter) 2005. végén, korai rossz időjárás esetén 2006
elején az építő rendelkezésére kell bocsátani. Még 2005-ben megkezdődik a MonyoródSzederkény határában fekvő lelőhely (összesen 94.000 négyzetméter) ásatása, amiről 2006.
szeptemberében kell a régészeknek levonulniuk. A másik négy lelőhely ásása 2006-ban történik
meg.
A megyei múzeum állandó kiállításainak látogatottsága 2001 és 2004 között átmeneti emelkedés
után 370.163 főről 282.301 főre csökkent. A jelenség nem egyedi, hiszen a múzeumi látogatók
száma országosan az elmúlt évtizedben felére csökkent. A Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága állandó kiállításait nézve a látogatottságot vizsgálva az Egri Vármúzeum és két
országos gyűjtőkörű múzeum után a legnagyobb, miközben a belépőjegyek ára átlagosan
kétszeresére emelkedett.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatóságának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A Közgyűlés elismerését és köszönetét
fejezi ki az intézmény vezetésének és minden munkatársának a nehéz gazdasági viszonyok és
költségvetési megszorítások ellenére végzett jó munkájáért.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei múzeumigazgatót arra, hogy
gondoskodjék
a. a Zsolnay Múzeum épületének felújítása miatt a múzeumi tárgyak és installációk
elköltöztetésének befejezéséről, az ideiglenes Zsolnay kiállítás megépítéséről, valamint a
rekonstrukciót követően az új Zsolnay bemutató tárlat elkészítéséről.
Határidő: A költöztetés befejezésére: 2005. október 30.
Az ideiglenes Zsolnay kiállítás elkészítésére: 2005. november 15.
Az új Zsolnay kiállítás elkészítésére: a rekonstrukciót befejezését követő
6 hónap.
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
b. a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szerződés alapján az M6-M60-as gyorsforgalmi út PécsBóly bekötő szakasz régészeti feltárásának befejezéséről, megbízás esetén az út további baranyai
szakaszára vonatkozó előzetes feltárást elvégzéséről.
Határidő: a Pécs-Bóly bekötő szakasz régészeti feltárására 2006. szeptember 1.
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
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c. a pécsi világörökségi helyszínek feltárásában, bemutatásában, az érintett kiállítóhelyek
működtetésében való – az eddigiekhez hasonló színvonalú – múzeumi részvételről.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
3. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése kiemelt céljának tekinti a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa – 2010 projektben szereplő „Nagy Kiállítótér”, valamint a „Látványtár”
létrehozásának szakmai előkészítését. A két beruházás megvalósítása a múzeum jövője
szempontjából elengedhetetlen. Ennek érdekében a közgyűlés felkéri a múzeum igazgatóját
pályázati lehetőségek feltárására és kidolgozásuk koordinálására.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kéri a múzeum igazgatóját, hogy a jövőben
lehetőség szerint az idegenforgalommal foglalkozó megyei és pécsi intézmények, társaságok
propagandájába az eddiginél hangsúlyosabban kerüljenek be a múzeum állandó és időszaki
kiállításainak adatai, azoknak ismertetései.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
P é c s, 2005. augusztus 23.
Tasnádi Péter
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BESZÁMOLÓ A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK
MUNKÁJÁRÓL (2001-2004)
A múzeumi szakalkalmazottak személyre lebontott tevékenységét az éves munkajelentések
tartalmazzák, ezért a továbbiakban az intézmény, illetve az egyes szakterületek munkájának
összefoglaló jelentését adjuk.1
A múzeumi munka ismertetését muzeológiai szakágak (múzeumi osztályok) szerint tekintjük át a
tevékenység tárgyának kronológiai rendjében.
BEVEZETÉS
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban BMMI)
tevékenységét a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a
továbbiakban BMÖ) által jóváhagyott éves költségvetési támogatásból, a BMMI saját
bevételeiből, eredményes pályázatokból, ill. egyéb támogatásokból végzi. A
intézmény az ország egyik legnagyobb gyűjtemény együttesét, ill. kiállítási vertikumát
működteti.
A BMMI - egyik jogelődje a Pécsi Városi Múzeum - első állandó kiállítását 1904-ben
nyitotta meg. Az egy évszázaddal korábbi gyűjtemény száma kb. 5.000 volt, a 21.
század küszöbén pedig e szám megközelíti a 800 ezret. Az intézmény, amely a
múzeumi szakterület öt legjelentősebb ágát műveli, gyűjteményeit, kiállításait és a
hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, a Néprajzi,
az Új- és Legújabbkori Történet, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály
muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan
együttműködve a BMMI kiállításrendező, közművelődési és gazdasági
munkatársaival. A BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és
kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé
tartozik. A közel 800 ezres darabszámú gyűjteményegyüttes hazai és sok
vonatkozásban, nemzetközi viszonylatban is meghatározó szerepet játszik.
Az elmúlt évtizedekben a gyorsan változó világ a múzeumokat sem hagyta
érintetlenül. Új kihívásokkal kell a két évszázados magyar múzeumügynek és az egy
évszázados pécsi-baranyai múzeumoknak is szembenézni. Célunk viszont elődeinkhez hasonlóan - változatlan: az elmúlt korok forrásainak, tárgyi világának
begyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és a társadalom széles rétegei
számára történő hozzáférés megteremtése kiállítás és katalógus, múzeumi vezető,
vagy a korszerű elektronikus adathordozók formájában.
Múzeumunk egykori igazgatójának - Szőnyi Ottónak 1913-ban leírt - véleményét ma
is időszerűnek tartjuk, ugyanis meggyőződésünk, hogy "A múzeum ügyéért azért
fáradozunk, mert tudjuk, hogy az nem a kuriózumok és ócskaságok raktára, hanem a
közművelődés dokumentumainak rendszeres szemléltetője… A múzeum az egyetlen
egyetemes közművelődési tényező, mely szemlélteti az embert és alkotásait a
csiszolatlan kőkorszaktól a mai napig és bemutatja az ember környezetét a mikro- és
makrokozmoszt…"
Az idézeteket még hosszan sorolhatnánk a múzeum gyűjtő, megőrző, bemutató
feladatairól, a tudományos és közművelődési munkáról, ezek hierarchiájáról vagy
1

A szakmuzeológiai munka összegzését a gyűjteményi osztályok, a beszámoló többi részét az
Igazgatóság munkatársai állították össze.
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éppen egyensúlyáról. Az említett szakmai és módszertani területek közötti hangsúly
az elmúlt évszázadban a mindenkori kultúrpolitika elvárásainak, utasításainak
megfelelően, a szakmai elfogadás mértékének függvényében alakult. Egy dologban
azonban a magyar múzeumügy megszületésétől napjainkig állandóságot mutat,
amelyről úgy gondoljuk, a kérdés megoldatlansága, a pozitív változások ellenére,
szakmánk története során a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség problémáját
folyamatosan szinten tartotta. Ez pedig a joghatályos múzeumi szakmaifinanszírozási normatíva hiánya! A mai magyar múzeumügy fő problémáját ott
látjuk, és ez alól a múzeumügy történetének egyetlen területe és időszaka sem jelent
kivételt, hogy több kezdeményezés, próbálkozás után a mai napig sincs a magyar
múzeumoknak joghatályos szakmai-finanszírozási normatívája. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a normatíva objektív definiálása nem egyszerű szakmai, akár szakmaiközéleti viták nélküli feladat, de ennek hiányában múzeumaink a mindenkori
fenntartó pillanatnyi anyagi helyzetének, lehetőségének, nem mindig műtárgy- és
múzeumcentrikus szándékának vannak, ill. lesznek kiszolgáltatva. A BMMI
működésében, véleményünk szerint a vizsgált időszakra összességében jellemző e
probléma. Ez többek között azt is jelenti, hogy sehol sincs joghatályosan rögzítve,
hogy X számú műtárgy, ill. annak elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes után,
valamint azok bemutatására, ill. a kiállítóhelyek működtetésére milyen létszámú
szakalkalmazottat – muzeológust, restaurátort, gyűjteménykezelőt, kiállításrendezőt,
múzeumi közművelődési, valamint gazdasági-műszaki munkatársat stb. - kell
foglalkoztatni. Nincs továbbá arra vonatkozóan sem joghatályos előírás, hogy Y m2es kiállítótérben milyen létszámú teremőrnek kell felügyelni! Vélhetően ennek is az
eredménye, hogy a BMMI anyagi helyzete évek óta stagnál, a fenntartói támogatás
még az inflációt sem követi. Mindez megfigyelhető a saját bevételek évről-évre
növekedő üteme mellett! (Lásd a BMMI gazdasági működésének fő területeit
feldolgozó táblázatokat!)
A szakmai-finanszírozási normatíva a meglévő gyűjtemény darabszámának, a gyűjtőterület
nagyságának, a bemutatandó kiállítások számának, kvalitásának függvényében és még sok egyéb
tényezőnek a figyelembevételével kellene, hogy alakuljon. Fontos lenne a múzeumlátogató
közönség, szélesebb értelemben a társadalmi elvárások országos és helyi felmérése is, hiszen a
múzeum nem öncélú intézmény. Ennek vizsgálatát, nemzetközi tapasztalatokat is szem előtt
tartva, a hazai muzeológus és szociológus szakemberek központi iniciatívák alapján, egységes
szempontok szerint kellene, hogy elvégezzék. (A BMMI-nél 2001 őszén végeztünk
látogatószociológiai felmérést, összefüggésben az akkor készülő múzeumi marketing tervvel,
majd 2004-ben a diákok körében végeztünk hasonló felmérést)
Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a múzeumok számára kiírt, vagy a múzeumok által is
igénybe vehető szakmai pályázatok száma és az ezeken nyerhető támogatások nagysága –
közülük is kiemelkednek a millecentenáriumi (1996) és a millenniumi (2000) programok
megvalósítására adódó lehetőségek - mégis úgy véljük, hogy ezzel a múzeumi feladatellátást
nem sikerült stabilizálni. Ezen sikeres pályázatokból, külső támogatásokból, és sajnos csak
ezekből, végezzük évek óta a kötelező múzeumi szakmai munkát. Pedig mindannyian jól tudjuk,
hogy kizárólag pályázatokra nem lehet sem rövid, sem hosszútávú folyamatos múzeumi munkát
alapozni, tervezni. Elég, ha arra a nyilvánvaló tényre utalunk, hogy a pályázatoknak nemcsak
nyertesei vannak… (Múzeumunk 2000-2004. évi időszakban különösen jó pályázati
eredményeket ért el; lásd a mellékletben!) Mindezek alapján megerősödött bennünk az a
meggyőződés, hogy a joghatályos szakmai-finanszírozási normatíva hiánya pótolhatatlan
veszteségeket eredményez/het/ a kötelező múzeumi feladataink – gyűjtés, megőrzés, bemutatás –
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végzésében. Ezen normatíva hiánya hatalmas problémát jelent elsősorban a múzeumoknak, de a
múzeumfenntartók is jól érzékelik ennek hiányát, az ebből adódó nehézségeket.2
Múzeumunk jelenleg az érvényes törvények – 1990. évi LXV. Tc., 1997. évi CXL. Tc. és a
2001. évi LXIV. Tc., valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási utasítások – ill. a fenntartó
BMÖ 68/2005.(vi.16.) Kgy. határozat 12. sz. melléklete által jóváhagyott Alapító Okirat alapján
végzi munkáját.
A vizsgált időszakban a BMMI tevékenységét alapvetően a fenntartó BMÖ
költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a BMMI saját bevételeivel,
valamint a különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági
feladatellátás kötelezettségéből adódó anyagi forrásokkal. Az utóbbiak aránya
fokozatosan növekszik az intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési
helyzetéről, ill. annak belső arányairól elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy a
fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át fedezte, a maradék kb. 10%-ot
és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás, adminisztratív
hivatali költségek stb.) a BMMI saját bevételeiből teremtette elő. A szakmai
munkavégzés anyagi forrásait pedig szinte kizárólag a nyertes pályázatok, ill.
támogatások jelentették. (Ennek részletes adatait lásd a BMMI gazdasági működését
mutató táblázatokban!)
A fenti, általános érvényű megállapítások után a 2001-2004. évi működésre
alapvetően befolyásoló tényezőként hatott a BMÖ azon döntéssorozata, amely
ugyan a „működőképesség megőrzését” célul tűzve, több alkalommal is támogatás
elvonásról hozott határozatot! (96/2000. /VI. 27./ Kgy. határozat, 50/2003./IV.17./
Kgy. hat., 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat.)
Mindez összességében közel 35%-os létszámcsökkentést idézett elő az
intézménynél 2000-2004 között.
Ilyen drasztikus létszámcsökkentésre korábban még soha sem került sor a BMMInél! Mindennek eredményeként – a számtalan emberi nehézségen túl – a napi
szakmai feladatellátásban, kiállítás-üzemeltetésben is a nehézségek sokasága
jelentkezett.
Változások a BMMI személyi állományában
Az Önkormányzat által 2000-ben elrendelt létszámleépítés - 96/2000. (VI. 27.) Kgy.
határozat - hatása 2001-ben érződött igazán. A leépítési döntést végrehajtó
múzeumnak 17,5 fővel kevesebb létszámmal kellett megoldani szakmai feladatait, az
intézményműködtetés gazdasági, technikai teendőit. Mindehhez járult, hogy a 2001.
év folyamán több kolléga nyugdíjba vonult, akiknek pótlásával - bérgazdálkodási
okok miatt - a törvényes felmentési idejük leteltét követően tudtunk érdemben
foglalkozni.
2001. 03. 15-től, saját kérésére, Millei Ilona megyei múzeumigazgató-helyettest a
megyei múzeumigazgató igazgatóhelyettesi beosztásából felmentette. Ezt követően
Millei Ilona főrestaurátor főtanácsosi kinevezést kapott és egyben megbízást a
múzeum restaurátori, műtárgyvédelmi feladatainak szakmai koordinálására.
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Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala
megyében) in: "Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok, szerk.: Zombori István,
Budapest 2001. 121-127; Cseri László: A múzeum, avagy a rendszer muzealitása, in: Echo 2002. 1.
2-3., Nádasi József: Rész és egész. Töprengések Pécs művészeti múzeumairól, képzőművészeti
kiállításairól. in. Echo 2002. 1. 4-8.
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A fenntartó által az intézmény költségvetésében előírt bérgazdálkodás miatt a BMMI
az időszakosan alkalmazott teremőrök egy részének lejáró szerződését nem
hosszabbította meg, hanem helyettük polgári szolgálatos fiatal férfi munkatársakat
alkalmazott. A Szociális és Családügyi Minisztérium a múzeumnak 2001-2004-re 10
fő polgári szolgálatos munkatárs alkalmazását engedélyezte. Az engedélyezett
létszámból – a jelentkezők alacsony létszáma miatt - általában 5-6 főt tudott
alkalmazni időszakosan egyidőben az intézmény.
A 2002. évben több kolléga vonult nyugdíjba, az így megüresedett munkakörökbe
fiatal – részben pályakezdő – munkatársakat alkalmazott a múzeum. (1 fő régész, 1
fő történész, 1fő etnográfus, 1 fő restaurátor, 1 fő közművelődési menedzser)
A fenntartó BMÖ az alábbi határozatokat hozta a 2003. évben, amelyek alapvetően
érintették a BMMI személyi állományát: az alábbi fenntartói határozatok 50/2003./IV.17./ Kgy. hat. 10,8 eFt; 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat. 40.291 eFt – jelentős
létszámcsökkentést eredményeztek, amelynek tényleges kihatása a 2004. évi
szakmai- és gazdasági működésünk során jelentkezett. (A 2003. évi
létszámcsökkentés a múzeum összmunkatársi létszámának kb. 23%-át érintette!)
2003. július 20-án lejárt Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató öt éves magasabb
vezetői kinevezése, ezért a BMÖ pályázatot írt ki az állás betöltésére. A törvényes
határidő lejártáig az igazgatói pályázat kiírójához egy pályázat, Huszár Zoltán
szakmai anyaga érkezett, akit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003.
május 29-i ülésén 31 igen és 1 tartózkodás mellett 2008. július 20-ig megválasztott a
BMMI igazgatójának.
2003. augusztusában a megyei múzeumigazgató a betöltetlen megyei
múzeumigazgató-helyettesi állásra pályázatot írt ki, amelyre a törvényes határidő
lejártáig egy pályázó, Walterné Müller Judit, az intézmény addigi titkárságvezetője,
kulturális menedzsere adta be szakmai anyagát. A pályázatot értékelő szakmaiszakértői bizottság, valamint az Önkormányzat Kulturális Bizottsága, ill. Közgyűlése
egyhangúlag támogatta a pályázó kinevezését, akit 2003. október 1-én a megyei
múzeumigazgató kinevezett megyei múzeumigazgató-helyettesnek.
Tudományos
titkári
megbízatásáról
Kovács
Orsolya
művészettörténész
főmuzeológus 2003-ban lemondott. Ezt követően 2004. 01. 01-től tudományos titkári
megbízást kapott Vándor Andrea etnográfus muzeológus, EU szakértő. A jelen
megbízás mellett változatlanul végzi muzeológusi munkáját a Néprajzi Osztályon.
2004. 05. 01-én – Dr. Horvatovich Sándor zoológus főmuzeológos, osztályvezető
nyugdíjbavonulása miatt (Dénes Andrea botanikus főmuzeológus, osztályvezető
2002 óta GYES-en van.) – Kisbenedek Tibor zoológus muzeológus került a
Természettudományi Osztályra és kapott megbízást az osztályvezetői teendők
ellátására.
A múzeum működésében, a látogatószám növekedésében érezhető befolyása volt a
194/2000 (XI. 24.) Kormányrendeletnek, amely 2001. 01. 01-től országosan
egységesen szabályozta a múzeumok látogatási rendjét. Ennek eredményeként
jelentősen növekedett a látogatószám - ami örvendetes tény - az viszont már
elgondolkodtató, hogy a rendelet nyomán az ingyenes múzeumlátogatásra
jogosultak száma nőtt meg ugrásszerűen, a belépőjegyet fizetőké viszont csökkent.
(Lásd látogatottsági statisztika!) Ez a fenntartó által előírt bevételi terv teljesítése
szempontjából nem közömbös az intézmény számára, hiszen a saját bevétel
növelését a fenntartó évről-évre meghatározza és annak jelentős része a látogatói
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jegybevételből származik. Megjegyzendő, hogy ez a rendeket átdolgozás alatt áll,
melyről a NKÖM kikérte a megyei múzeumigazgatóságok véleményét is.
A BMMI elkészítette a vonatkozó kormányrendelet – 47/2001.(III. 27.)
„Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról” - alapján az
intézmény kutatási szabályzatát, amely a szakmai osztályokra lebontva operatív
módon határozza meg a kutatás feltételeit, módját. A megnövekedett kutatói létszám
miatt a BMMI - gyűjteményéhez viszonyított - kevés szakalkalmazottja csak jelentős
többletmunkával képes e feladatot megoldani. A külső kutatók fogadására a múzeum
ingatlanhelyzete sem jelent ideális megoldást!
A múzeum munkatársai rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken,
konferenciákon, ill. többen végeznek egyetemi, ill. phd. tanulmányokat a szakmai
fejlődésük érdekében.
Jelentős a múzeumi publikációk száma is. (Lásd az osztályokra bontott
összegzésben!)
Kiemelkedő szakmai programjainkról
Az éves munkajelentések részletesen tárgyalták az intézmény egészének szakmai
munkáját. Ennek ellenére közülük néhány programot - a teljesség igénye nélkül azok szakmai és közönségsikere miatt fontosnak tartunk kiemelni.
Hazai kiállítások, konferenciák
A Pécsváradi Önkormányzat kérésére 6 hónappal meghosszabbítottuk 2000-2002ben a pécsváradi várban a millennium tiszteletére rendezett "Kereszténység és
államiság Baranyában" c. kiállításaink látogathatóságát.
A Természettudományi Osztály, több évi szünet után, jelentős időszaki kiállítási sorozatot
valósított meg a részben felújított Pécs Szabadság u. 2. épületében. A programok nagy részéhez
gyermekfoglalkozások kapcsolódtak, amelyek egyértelmű közönségsikert eredményeztek.
Az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály volt a házigazdája a "Numizmatika és
társtudományok" c. országos tudományos konferenciának, amelyre a hazai
közgyűjteményekből, egyetemekről és a határon túli múzeumokból is érkeztek
muzeológusok. Ehhez kapcsolódott a "Csaták ezüstbe" c. időszaki kiállítás, magyarangol nyelvű vezetővel, leporellóval együtt. (2001. szeptember)
2001. 11. 16-án Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter nyitotta meg a Modern
Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítást a részben felújított Pécs
Papnövelde u. 5. épületben.
"2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU jövőbe" címmel, 6 országból
érkezett előadókkal nemzetközi tudományos konferenciát rendezet az intézmény.
(2002. május 16-18.) A konferenciakötet 2004-ben jelent meg magyar és német
nyelven. A program közös szakmai és finanszírozási feltételeinek sikeres pályázatai
érdekében együttműködési szerződést kötött a BMMI az alábbi intézményekkel:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Pécs M. J. Város, Pécsi
Tudományegyetem, az Osztrák Köztársaság Tiszteletbeli Konzulátusa (Pécs),
Landesmuseum Joanneum Graz (Ausztria), Historische Landeskomission für
Steiermark.
2001-2004-ben is folytatódott a nagy múltú sorozat, az Országos Kerámia, ill.
Kisplasztikai Biennálé megrendezése.
Fontos szakmai és egyben kultúrpolitikai eseménynek tartjuk, hogy a Magyar
Nemzeti Galéria (MNG) és a BMMI Csontváry Kosztka Tivadar születésének 150.
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évfordulóján – 2003. 07. 05-én - újabb 10 évre meghosszabbította az MNG
tulajdonában lévő Csontváry művek pécsi letétjét.
2003. október 1-én a Csontváry Múzeum vendége volt Mádl Ferenc köztársasági
elnök és felesége, valamint Stipe Mesič horvát köztársasági elnök és felesége, ill. az
államfők kísérete. A vendégeket a megyei múzeumigazgató vezette a kiállításban.
2002-ben intézményünk volt a rendezője, házigazdája a Magyar Múzeumi Történész
Társulat (MAMUTT) 3. Országos Konferenciájának (Pécsvárad, 2002. szeptember 46.) A rendezvényért az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály és az Igazgatóság volt
a felelős. A konferencián a történeti muzeológia aktuális kérdéseiről tartottak
előadásokat a téma jeles hazai szakértői, továbbá a MAMUTT elnöksége bemutatta
a társulat periodikájának, a Történeti Muzeológiai Szemle (2002) c. kiadvány első
számát.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) „e-Világ, digitális tartalom és kultúra”
c. pályázatának, IHM-ITP-2, 2003-ban történt eredményhirdetésén a BMMI az
elérhető maximális támogatásban részesült, azaz 20 Mill. Ft-ot nyert, amihez + 2 Mill.
Ft önrészt is vállalt saját bevételei terhére. Mindez az intézmény
szakalkalmazottainak, gazdasági munkatársainak és a velük együttműködő
informatikai cég – RG Stúdió Kft. – közös sikere!
A technikai fejlesztéseken kívül kiállításaink, gyűjteményeink „virtuális” módon is
látogathatóvá váltnak az Interneten. (www.jpm.hu)
Az IHM-ITP-5 közgyűjteményi szakalkalmazottak részére kiírt informatikai pályázatán a BMMI
16 munkatársa nyert egyenként 350 e Ft támogatást számítógép és egyéb digitális informatikai
eszköz vásárlásához, ill. Internet csatlakozást. Mindez jelentős korszerűsítést jelent az intézmény,
ill. munkatársainak szakmai munkájában.
Ugyancsak összmúzeumi eredménynek számít a Janus Pannonius Múzeum
Évkönyve soronkövetkező, összevont számainak kiadása.
2002-ben az intézmény a Széchenyi–pályázat „Látogatóbarát múzeum” támogatásán
eredményesen szerepelt, a pályázat teljesítése folyamatban van.
A BMMI vezető munkatársai, folytatva a 2002-ben Pécsen megkezdett dél-dunántúli
megyei múzeumi szervezetek hatékonyabb szakmai együttműködését célul tűző
megbeszéléseket, 2003-ban Kaposváron, majd Zalaegerszegen is hasonló
értekezleteken vettek részt. A Megyei Múzeumi Szövetség 2003-ban történt
létrehozásában is jelentős szerepük volt.
2003-ban a „100 éves múzeumok. Egy évszázad a pécsi-baranyai múzeumok
életéből” címmel ismeretterjesztő sorozatot indítottunk a Baranyanet Online c.
Közéleti és Társasági Magazinban, amelynek 6 számában a BMMI muzeológusai
ismertették az egyes szakmai gyűjteményeket, ill. kiállításokat.
1904-ben nyílt meg a BMMI egyik jogelőd intézményének tekintett Pécsi Városi
Múzeum, amelyre a száz év alatt kialakult gyűjtemény több szegmensének
bemutatásával emlékezett a múzeum. A 2004. év kiemelt összmúzeumi szakmai
programja a „100 éves Múzeum” c. projekt volt, amelynek keretében kiállítások,
kiadványok készültek, nemzetközi szakmai konferencia rendezésére, emléktábla
elhelyezésére került sor.
2004. április 2-án nyílt meg (2004. december 5-ig volt látogatható) a Múzeum
Galériában „Tamás Henrik Emlékezései és Gyűjteménye” c. kiállítás, ill. jelent
meg az azonos című katalógus, amely egyben tanulmánykötet és forráskiadvány is.
E szakmai programmal a példaértékű műtárgy adományozásra emlékezett és az
adományozó előtt tisztelgett a BMMI.
Jelentős, összmúzeumi szinten és példátlan szakmai együttműködés eredménye az
„Emlék-Kép / Memory-Image (1904-2004)” c. centenáriumi kiállítás, ill. az azonos
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című magyar-angol nyelvű katalógus. A kiállítás és a katalógus létrehozásában a
BMMI 31 szakalkalmazott munkatársa vett részt. A kiállítást 2004. november 6-án a
pécsi Várostörténeti Múzeumban Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Dr.
Kékes Ferenc, a BMÖ elnöke nyitotta meg.
„Múzeumok az európai térben” címmel nemzetközi szakmai konferenciát
szervezett a BMMI a BMÖ támogatásával 2004. november 25-26-án. A külföldi német (Bayern – Obernzen), osztrák (Graz), cseh (Olomouč) és horvát (Osijek)
partnermúzeumból – valamint számtalan hazai társintézményből, az NKÖM-ből
érkező előadók, résztvevők a muzeológia aktuális kérdéseit, a múzeumok működési
tereületeit, ill. problémáit tekintették át. A pozitív visszhangot kiváltó szakmai
rendezvény előadásainak anyagát magyar-német nyelvű kötetben 2005-ben jelenteti
meg a BMMI.
A konferencia keretében mutattuk be a Janus Pannonius Múzeum 48-49.
Évkönyvét, amelyben a múzeum munkatársai az intézmény egy évszázados
történetét, gyűjteményeit, műtárgyvédelmi és közművelődési tevékenységét
ismertették magyar-angol nyelven, több mint 250 színes fotóval.
Mindemellett számos ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai programra került sor.
Az elmúlt évek sikeres közönségkapcsolati tevékenységének elismeréseként az
NKÖM Múzeumi Főosztálya „Múzeumpedagógiai nívódíjat” adományozott a BMMI
közművelődési csoportjának „kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként”.
(2004. október 5.)
A múzeum aktívan részt vesz az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyeréséért folyó
pályázat előkészítésében lebonyolításában.
A külföldi kiállítások az osztályok jelentéseiben találhatók.
Pécsi Világörökség
A 2000 novemberében odaítélt pécsi világörökségi cím elnyerését követően 2001.
11. 16-án megtörtént a pécsi világörökségi diploma átadása. Ehhez kapcsolódóan a
Régészeti Osztály munkatársai a látogatható világörökségi helyszínek kiállításait,
installációs anyagát felújították.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a 16 világörökségi helyszín kutatása,
bemutatása, működtetése - a tulajdonos, ill. kezelő jogi személyekkel egyeztetve közös szakmai elvek szerint történjen.
Mindezen feladatkör átfogó rendezésére az érintett társszervek - Pécs M. J. Város, Pécsi
Püspökség, Baranya Megyei Önkormányzat, BMMI, „Alapítvány a pécsi ókeresztény sírkamrák
megmentéséért” közalapítvány – bevonásával több alkalommal tárgyalásokat folytattunk.
A 2002. októberében Pécs M. J. Város által létrehozott „Pécs (Sopianae) Örökség Kht.” a fent
jelzett feladatok finanszírozási és marketing tevékenységében eredményesen tud a BMMI-vel
együttműködni. Ennek következtében több közös kiadványt jelentettünk meg, konferenciát
szerveztünk, ill. az egyik világörökségi kiállítóhely felújítását (Pécs Apáca u. 14.) tudtuk
elvégezni, továbbá a múzeum Régészeti Osztályának munkatársai a Pécs M. J. Város által
beadott ROP I. 1. 2. „Pécs Világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztés” c. eredményes
pályázatban működtek közre, ill. 2005-ben régészeti tevékenységet végeznek.
Múzeumi marketing terv (2001-2002)
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A BMMI az NKÖM fenti témában kiírt pályázatán múzeumi marketing terv elkészíttetésére
nyert támogatást, amelyet a Pécsi Tudományegyetem munkatársai, marketing szakértői a
múzeum vezetőivel konzultálva elkészítettek. Mindez alapot szolgáltat ahhoz, hogy a jövőben az
intézmény szakmai és közönségkapcsolatait hatékonyabban tudjuk összeállítani, az ehhez
kapcsolódó pályázatokon részt tudjunk venni. A marketing tervet a NKÖM példaértékűnek
tartotta, annak publikálására felkérték a múzeum vezetőit. (Múzeumi Közlemények, 2003. 1. és
2. szám)
A BMMI ingatlanhelyzete
A BMMI 21 ingatlanban végezte szakmai munkáját a vizsgált időszakban. A Pécs és Mohács
területén szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése
számtalan nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent az intézménynek és a fenntartónak
egyaránt.
Ezért is volt reménykeltő az a fenntartói döntés – 137/2001. (IX. 25.) Kgy. határozat 5. pont –
amely így fogalmaz: „A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy vizsgálja meg egy központi
múzeumi raktár kialakításának lehetőségét és adjon megoldási terveket – az intézmény szakmai
koncepciója alapján – a kiállítóhelyek és a raktárak széttagoltságának fokozatos megszüntetése
érdekében.”
A fenti határozat végrehajtásának előkészítése 2001-2004-ben számtalan fórumon szerepelt,
szakmai és néha közéleti vitát is indukált. Meggyőződésünk, hogy a szakmailag megalapozott,
előkészített, összmúzeumi érdekeket szolgáló ingatlanracionalizálás hozhat megnyugtató
megoldást a jövőben.
A Pécs Papnövelde u. 5. épület teljes körű felújítására a fenntartó önkormányzat (az 1999-es
eredménytelen pályázat után) 2003-ban ismételten címzett pályázatot adott be a BMMI
szakembereivel egyeztetve. A program konzekvens megvalósítása a képzőművészeti
gyűjtemények, kiállítások, restaurátorműhelyek, adattár, kutatószobák optimális elhelyezését
tenné lehetővé, amely mindenképpen támogatandó. (A pályázat 2003-ban sem nyert.)
A Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Martyn Múzeum (Pécs Káptalan u. 6.) épületének
használata a BMMI és az Egyházmegye között kötött 1992-es szerződés alapján történt, amely
szerződés felbontását a tulajdonos 2002. decemberében kezdeményezte. Az ingatlantulajdonos
Pécsi Egyházmegye 2003. január 27-én, egy éves határidővel felmondta a szerződést. A BMMInek 2004. január 27-én át kellett adni az épületet a Pécsi Egyházmegyének, onnét ki kellett
költöztetni a Martyn Múzeumot és raktárt, azokat más ingatlanban kellett elhelyezni. Mindezen
feladatok elvégzésére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 Mill. Ft támogatást
hagyott jóvá a BMMI részére. A Martyn kiállítás korszerű elhelyezése a MMK I. (Káptalan u. 4.)
épületében történt meg.
A Természettudományi Osztály épületfelújításának (Pécs Szabadság u. 2.) befejezése érdekében
a BMÖ és a BMMI, az osztály szakmai koncepciója alapján 2003-ban (a 2001-es sikertelen
pályázatot követően) KAC pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. A
pályázatot, az illetékes minisztérium forráshiány miatt elutasította.
2003. november-decemberében a fenntartó önkormányzat saját forrásból történő, közel 20 Mill.
Ft-os támogatásával a Csontváry Múzeum korszerűtlen – 1983-an beépített! – klímaberendezését
sikerült új berendezésre kicserélni, valamint megtörtént a múzeum kiállítóterének teljes festése.
Szakmai és műszaki előkészítés kezdődött a leglátogatottabb kiállításunk, a korszerűtlen
infrastrukturális viszonyok között működő Zsolnay Múzeum felújításának megindítására. A
BMÖ által benyújtott címzett pályázat eredményes lett, a Zsolnay Múzeum épületének teljes
rekonstrukciója 2005. őszén megkezdődhet.
A múzeum Néprajzi Osztályának raktárhelyzetében 2002-ben javulást
eredményezett, hogy a Pécs-Patacson lévő raktárépületből - az ingatlan eladása
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miatt - Pécs Nyírfa u. 3-ba költözhetett a fa, ill. kézműves szerszámok
műtárgygyűjteménye.
2004-2005-ben megtörtént a BMÖ támogatása révén a Régészeti Kiállítás elavult
elektromos hálózatának a cseréje, valamint az 1969-1970-ben átadott állandó
kiállítás installációs anyagának halaszthatatlan javítása. (A 35 éves állandó kiállítás
már régen megérett a teljes lebontásra és helyette új állandó kiállítás felépítésére!)
(A BMMI épületenkénti ingatlanhelyzete a Beszámoló külön fejezetében
megtalálható)
Felügyeleti szervek vizsgálatai a BMMI-nél
-

2001-ben a BMÖ megbízásából a Perfekt Tanácsadó és Könyvvizsgáló Rt. (Budapest)
munkatársai gazdasági és szakmai átvilágítást végeztek, valamint 2001-2004 között az
Önkormányzat Ellenőrzési Csoportjának munkatársai többször is átfogó gazdasági
vizsgálatot végeztek. A vizsgálati jegyzőkönyvek az Igazgatóság irattárában
megtalálhatók.
− A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2001. 09. 25-i ülésén tárgyalta a
BMMI 1997-2001 közötti időszakának tevékenységét. A Múzeum a Közgyűlés
számára a jelzett időszakra vonatkozóan átfogó önelemzést készített szakmai,
gazdasági tevékenységéről, valamint ingatlanhelyzetéről. A Közgyűlés 137/2001.
(IX. 25.) Kgy. határozatában pozitívan ítélte meg a BMMI munkáját, egyben
megjelölte az intézmény számára elvégzendő feladatokat.
− A 2001-2004. évben az NKÖM szakági szakfelügyelői az alábbi szakterületeket
vizsgálták a múzeumban: természettudomány, néprajz új- és legújabbkori
történeti muzeológia, iparművészet, régészet, irodalomtörténet, numizmatika,
könyvtár, közművelődés. A szakfelügyelők találkoztak a múzeum igazgatójával,
ill. az adott szakterületért felelős múzeumi osztályvezetővel, muzeológussal,
valamint igény esetén a fenntartó Önkormányzat képviselőjével. A jelentések a
BMMI irattárában megtalálhatók.
2004-ben - intézményi átszervezések, ill. jogszabályváltozások miatt - a BMMI
több szabályzatának módosítására került sor, amelyeket a BMÖ illetékes
bizottsága, valamint szervezeti egységei megismertek és elfogadtak.
Módosított szabályzatok:
• a BMMI Szervezeti és Működési Szabályzata
• a BMMI Ügyrendi Szabályzata
• A BMMI Iratkezelési Szabályzata
• Gazdasági Szervezet Ügyrendje
• Számviteli Politika
• Számlarend – Számlatükör
• Eszközök és Források értékelési Szabályzata
• Pénzkezelési Szabályzat
• Belső Ellenőrzési Kézikönyv
• Bizonylati Rend
• Leltározási Szabályzat
• Selejtezési Szabályzat
Itt jegyzendő meg, hogy 2004-ben elkészült az intézmény gyűjteményfejlesztési
terve is.
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A vizsgált időszakban évente több összmúzeumi fórumra, vezetői értekezletre
került sor. Ezek emlékeztetői az Igazgatóság iktatásban megtalálhatók.
Szakmai osztályaink is rendszeresen tartanak (átlagosan havi gyakorisággal)
osztályértekezleteket. A kiemelkedő szakmai programokat – pl. a „100 éves
Múzeum” c. projekt – több munkaértekezleten megtárgyalva készítettük elő.

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
2004. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT.

megyei múzeumigazgató

gazdasági igazgatóhelyettes megyei múzeumigazgató-helyettes

tudományos titkár*

igazgatói titkárság

múzeumi főrestaurátor*

szakmai osztályok/osztályvezetők

Régészeti Osztály
Természettudományi Osztály

Képző- és Iparművészeti Osztály
személy-, munkaügyi

pénzügyi-számviteli ea

előadó

pénztáros
gondnok
kiadványos
gépkocsivezető
udvaros, takarító

* Nem külön státusz.

titkársági ügyintéző
közművelődési munkatársak
fotólabor
kiállításrendező

Néprajzi Osztály
Új- és Legújabbkori Történeti Osztály
Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács)

RÖVID SZAKMAI ÉRTÉKELÉS A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA (BMMI) SZAKMAI OSZTÁLYAIRÓL

A rövid szakmai értékelés természetesen nem ad lehetőséget a BMMI szakmai
osztályai munkájának mindenre kiterjedő ismertetésére, értékelésére. (Ezt egyébként
az éves munkajelentésekben rendszeresen elkészítjük és a fenntartó BMÖ-nek,
valamint a szakmai főhatóságnak, a NKÖM Múzeumi Főosztályának megküldjük.
Utóbbi az országos múzeumi szakfelügyelet bevonásával értékeli azt. Az értékelés
anyagát a BMÖ illetékeseinek mindig eljuttatják, ill. intézményünk is megküldi!)
Általános, hosszú évek óta visszatérő, máig megoldatlan probléma, hogy
Magyarországon a múzeumok működésére vonatkozóan nincsen joghatályos
szakmai-finanszírozási normatíva. Ez gondot jelent a múzeumoknak és a
múzeumfenntartó önkormányzatoknak egyaránt. Ezért is nehéz objektív módon
megítélni a múzeumok szakmai munkáját, annak eredményeit és mindezek
költségvonzatait.
Az elmúlt évek – 2000-2004 - költségvetési megszorító intézkedései a BMMI minden
szakmai területét érzékenyen érintették. Csökkenő szakalkalmazotti és csökkenő
egyéb létszámmal kell növekvő feladatokat megoldani. (Az alábbiakban csak a
szakalkalmazotti létszámváltozásokra utalok!) Elég arra a nyilvánvaló változásra
utalni, hogy 1998-ban 15 körül volt az eredményes pályázatok és ásatások együttes
száma, 2003-ban pedig ez a szám már 102-re emelkedett! Ezzel párhuzamos az
intézmény költségvetésére, az elmúlt öt év átlagát tekintve, az a jellemző, hogy a bér
+ járulékainak kb. 90%-át adja a fenntartó BMÖ, a teljes működési költséget a BMMI
saját bevételeiből fedezi, a szakmai munkavégzésre fordított összeget pedig szinte
teljes egészében eredményes pályázatokból, ill. támogatásokból valósítjuk meg. Az
utóbbi öt évben az NKÖM értékelése alapján a BMMI szakmai pályázatai – országos
összehasonlításban is - különösen jó arányban nyertek. Mindez alapvetően a jól
képzett
szakalkalmazotti
és
gazdasági
munkatársak
eredményes
együttműködésének köszönhető, amely munkát a múzeumvezetés igyekszik a
leghatározottabban ösztönözni, támogatni.
Természettudományi Osztály (TTO)
Az osztály szakalkalmazotti létszáma a BMMI szervezetén belül a legkisebb. 1 fő
osztályvezető zoológus muzeológus irányítja az osztályt. (1 fő botanikus muzeológus
GYES-en van!) 0,5 munkaidőben, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatunk
további 1 fő muzeumpedagógust (biológia-művelődési menedzser szakos) és teljes
munkaidőben 1 fő preparátort. (Összesen 2,5 fő szakalkalmazott.)
Az osztály állományából nyugdíjazás, ill. leépítés miatt az utóbbi években 3 fő
muzeológus és 1 fő preparátor távozott. A gyűjtemény nagysága, jellege és egyre
növekvő közönségkapcsolati szerepe - évente számtalan sikeres időszaki kiállítást
rendeznek – az elért szakmai szint – jelentős kutatási, pályázati eredményeinek
megőrzéséhez a jövőben legalább 1 fő zoológus és 1 fő botanikus főfoglalkozású
muzeológus, valamint 2 fő preparátor alkalmazása lenne kívánatos. Az osztály
elhelyezési épülete - Pécs Szabadság u. 2. – az ideiglenesség, ill. átmeneti helyzet
látszatát kelti, ugyanis a gyűjtemény és a kutatószobák elhelyezése korszerűnek
mondható, de az állandó kiállítótér és kiállítás elkészítésére a korábban beadott két
KAC pályázat forráshiány miatt nem nyert. Reálisan feltételezhetjük, hogy a
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környezeti kultúra, nevelés, környezetvédelem stb. témakörökről tervezett új állandó
kiállítás még több látogatót, főleg diákot vonzana a TTO állandó kiállítására. (Mindezt
joggal feltételezhetjük a TTO időszaki kiállításainak szakmai és közönségsikerei
alapján!)
Régészeti Osztály (RO)
Az osztály gyűjteményének nagysága alapján a BMMI legtöbb leltározott tárgyát a
RO kezeli. Az elmúlt évek itt is a szakalkalmazotti létszám csökkenését
eredményezték. (2 fő régész, 1 fő restaurátor, 1 fő gyűjteménykezelő.) A négy fő
régészeti szakterületre – őskor, római kor, népvándorlás kora és középkor – nincs
elegendő régész. Jelenleg nincs szakmuzeológusa az őskornak és a középkornak. A
3 régész muzeológusra – más megyei múzeumokkal összevetve – hatalmas szakmai
feladatellátás jut, amelyet a jogszabályi kötelezettség okán végzett megelőző
feltárások, valamint a beruházókkal folytatott egyeztetések nagymértékű
adminisztrációja egészít ki. Az osztály munkatársai készítették el a pécsi
világörökség pályázati anyagának régészeti részét 1998-2000-ben. Az ehhez
kapcsolódó, jelenleg is zajló ásatásokat a RO muzeológusai vezetik, ill. végzik.
A BMMI költségvetési helyzete miatt a RO munkatársai már kb. egy évtizede
tervásatásokat nem végeznek!
Az osztály állományában dolgozó 3 fő restaurátor nem képes a nagymennyiségű
anyag korszerű műtárgyvédelmi követelményeinek eleget tenni. Az egy fő
gyűjteménykezelő – szakmai és emberi alkalmassága ellenére – nehezen tudja
megnövekedett feladatait elvégezni. A 2 fő grafikus, ill. ásatási technikus munkája
nélkülözhetetlen a RO munkavégzésében.
A RO elhelyezése – Pécs Széchenyi tér 12. – a BMMI ingatlanállományának egyik
legkorszerűtlenebb épületében történik, a régészeti állandó kiállítás 1969-1970-ben
készült. (2004-2005-ben a BMÖ támogatásával az ingatlan elektromos rendszerének
felújítása megtörtént.) Az épület és az állandó kiállítás felújítására a RO a
múzeumvezetéssel egyeztetett koncepciót dolgozott ki, amelynek megvalósítása
sürgető igény! 3 további pécsi világörökségi kiállítóhely közvetlenül a RO felügyelete
alá tartozik. (Ókeresztény Mauzóleum, valamint a későrómai sírépítmények – Apáca
u. 8. és 14.)
A jövőben nagyságrendje miatt, kiemelkedő feladata lesz az osztálynak a Baranya
megyében zajló M6-60-os gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó régészeti
tevékenységek sora. (Erről külön részletesen beszámolunk!) A munkára az osztály
munkatársai szakmailag felkészültek, de létszámban, infrastruktúrában nem! Az
utóbbiak előteremtése a NA RT.-vel kötendő szerződések függvényében
realizálható. A nyomvonalról bekerülő régészeti leletek elhelyezése, tisztítása,
konzerválása stb. a BMMI jelenlegi ingatlanállományában nem oldható meg! Ezzel
kapcsolatos javaslatainkat több összeállításban részletesen kifejtettük a fenntartó
számára.
Néprajzi Osztály (NO)
Magyarország második legnagyobb néprajzi gyűjteménye tartozik a NO kezelésébe,
ezenkívül 10 Baranya megyében lévő kiállítóhely anyagának gondozása, szakmai
felügyelete. Az anyag és a szakmai tevékenység egyik fő értéke a soknemzetiségű
Baranya néprajzi gyűjtéseiből adódik. 3 fő muzeológus (közülük 1 fő a BMMI
tudományos titkára is!), 1 fő gyűjteménykezelő és 2 fő restaurátor végzi a szakmai
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munkát. (A leépítések során 1 fő gyűjteménykezelő állás került megszüntetésre.) A
legtöbb külső kutatót a NO fogadja. A NO elhelyezése a Pécs Rákóczi u. 15. sz.
ingatlanban történik számos infrastruktúrális problémával. Az épületben lévő
„Baranya népművészete” c. állandó kiállítás 1996-ban millecentenáriumi ezüst érmet
kapott, tehát Magyarország második legjobb kiállítása volt! Ennek ellenére a kiállítás
látogatottsága évek óta stagnál, aminek a legfőbb oka az épület múzeumi
szempontból nem szerencsés elhelyezkedése. Az NO munkatársai együttműködve a
BMMI közművelődési munkatársaival rendszeres, sikeres iskolai foglalkozásokat
tartanak. Az osztály tárgyi anyagának egy része a Pécs Nyírfa u. 3-ban lévő
raktárban van elhelyezve, amely jelentős javulást eredményezett a korábbi patacsi
elhelyezéshez viszonyítva, de az anyag ellenőrzését, kutatók kiszolgálását
megnehezíti a NO és raktára közötti közlekedés, ill. szállítás.
Kanizsai Dorottya Múzeum – Mohács (KDM)
A KDM Magyarország egyetlen olyan múzeuma, amely a magyarországi déli szlávok
– horvátok, szlovének, szerbek – nemzetiségi bázismúzeuma. Ezenkívül Mohács és
térsége történeti anyagának is gyűjtő intézménye. A múzeum a BMMI szervezetében
szakmai osztály szintű besorolású intézményrész. Szakalkalmazottai: 1 fő
etnográfus, történész végzettségű múzeumvezető (osztályvezető) és 1 fő
gyűjteménykezelő. (A létszámleépítések során 1 fő muzeológus állás került
megszüntetésre.)
A minimálisra redukált létszámú KDM – lehetőségeihez képest - jelentős szakmai
munkát végez a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás és bemutatás területén. Három
mohácsi ingatlanban végzi munkáját, amelyek racionálisabb, költségtakarékosabb
működtetési módjára a BMMI vezetése többször tett javaslatot a fenntartó BMÖ-nek.
A KDM jelentős részben Mohács városához kapcsolódóan végzi tevékenységét, ill.
kezeli a mohácsi várostörténeti gyűjteményt, feltétlen indokolt lenne a Mohács Város
Önkormányzatának anyagi szerepvállalása az intézményrész működtetésében.
Új- és legújabbkori Történeti Osztály (ÚTO)
Az osztály elhelyezése a Pécs Felsőmalom u. 9. számú ingatlanban történik.
(Várostörténeti Múzeum) Dél-Dunántúl legnagyobb történeti gyűjteményét gondozza
a 3 fő muzeológus, 1 fő gyűjteménykezelő és a 2 fő restaurátor (közülük 1 fő a BMMI
főrestaurátora! A létszámleépítések sora 1 fő restaurátor státusz megszüntetését
jelentette az osztályon.). Baranya megyében 8 kiállítóhely anyagának szakmai
gondozása is az ÚTO feladataihoz tartozik. A gyűjtemény összetétele alapján – kb.
65-70%-a Pécs, 30-35%-a Baranya történetéhez kapcsolódik – indokolt lenne Pécs
M. J. Város anyagi szerepvállalását is felvetni az intézményrész működtetésében. Az
1985-ben múzeumi célokra felújított ingatlanban és állandó kiállításon az eltelt két
évtized alatt – költségvetési okok miatt – csak hibaelhárító karbantartások történtek.
Most már számos jel arra mutat, hogy a generális felújítás sokáig nem halasztható!
Az ÚTO munkatársai, együttműködve a BMMI közművelődési munkatársaival
rendszeres, sikeres iskolai foglalkozásokat tartanak. Az osztály adattárát számtalan
kutató használja, nélküle a pécsi várostörténeti kutatás elképzelhetetlen. Az osztály
állandó kiállítását főleg iskolai csoportok, ill. egyéni diáklátogatók keresik fel. A
látogatószám alakulásában meghatározó lehet a pécsi belváros peremén való
elhelyezkedés is.
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Képző- és Iparművészeti Osztály (KIO)
Az osztály gyűjteményei közül több hazai és nemzetközi ismertségnek örvend, ezek
állandó kiállításai, egyenként is több tízezer (50-70 ezer!) látogatót vonzanak Pécsre.
(Zsolnay, Vasarely, Csontváry!) Összesen 10 pécsi állandó kiállítás tartozik szakmai
gondozásába, jelentős belvárosi ingatlanállománnyal. (Ezekről részletesebben lásd a
BMMI ingatlanhelyzete c. részt!) A többszáz éves műemléképületek üzemeltetése,
főleg költségvetési okok miatt számos technikai nehézséget jelent az osztály
munkatársainak és a múzeumvezetésnek egyaránt. A KIO szakalkalmazottai közül is
2 főt érintett a létszámleépítés. Jelenleg 4 fő muzeológus, (közülük egyik részben
gyűjteménykezelő is!), 3 fő restaurátor, 1 fő gyűjteménykezelő és 1 fő kulturális
menedzser végzi az osztály szakmai munkáját. Számos eredményes pályázatot
nyertek, amelyek következményei a hazai és külföldi időszakos kiállítások és az
azokhoz kapcsolódó katalógusok. A több évtizede zajló országos projekt – kerámia,
ill. kisplasztika biennálé – szakmai felelőse a KIO.
Magyarlukafai néprajzi és kézműves műhely
Ezen intézményrész közvetlen a BMMI Igazgatóságának közművelődési csoportját
irányító igazgatóhelyettes szakmai felügyeletével végzi munkáját. A műhely 1 fő
textilmérnök, közművelődési szakember irányításával tevékenykedik. Baranya
egyetlen ilyen jellegű intézménye, amely számos, főleg baranyai diáknak nyújt
maradandó élményt, szervesen kiegészítve az iskolai tanulmányokat. Folyamatos
gondot okoz a műhely ingatlanjainak, eszközeinek karbantartása. Erre, szinte
kizárólag csak sikeres pályázati forrásokat tudunk felhasználni.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
a) Faunisztika, florisztika: 1975-ben indult el a tájkutatás – flóra- és
faunafeltárás, a területek mind teljesebb fajlistájának összeállítása – a
Dél-Dunántúli
régióban.
A
vizsgálatok
szervezésében
és
kivitelezésében, Uherkovich Ákos és a Természettudományi Osztály
munkatársai kulcsfontosságú szerepet játszottak. A rendszeres
tájkutatás megalapozta az osztály jelenlegi gerinctelen – főként lepke
(Lepidoptera), bogár (Coleoptera), tegzes (Trichoptera), puhatestű
(Mollusca) – gyűjteményeit, melyek országos viszonylatban is
tudományosan értékes adatbázist hozott létre. A tájkutatás kisebb
mértékben 2001-2005 között is folyt, inkább a ritkább fajok
előfordulásának felkutatásával a középpontban. A gyűjtött anyag
feldolgozása (identifikáció, revízió) jelenleg is tart.
b) Ökológiai állapotfelmérés, vegetáció térképezés: többnyire országos
biodiverzitást felmérő programok részeként folytak illetve folynak ezek
a vizsgálatok. (1) Ökológiailag szélsőséges területek fajösszetételének
összehasonlító vizsgálata. (2) Dél-Dunántúl régióján belül a kiemelten
értékes területeken élő növény- és állatfajok mind teljesebb listájának
és elterjedésének összeállítása és a terület ökológiai állapotának
becslése, és a növénytársulások térképezése.
c) Természetvédelem: Ezek a kutatások, vizsgálatok országosan elindított
természetvédelmi programokban való részvétellel valósulnak meg,
Nemzeti Parkok és környezeti károsodást szenvedett vagy fenyegetett
területeken (pl.: Szigetköz, Dráva-sík). (1) hosszú távon (monitorozás)
egy terület ökológiai változásának követése, (2) védett és ritka fajok
populáció szintű változásinak kutatása, (3) természetvédelmi célú
kezelések hatásvizsgálata.
d) Közösség ökológia: (1) gerinctelen (pl.: egyenesszárnyú, bogár)
együttesek, élőhely kapcsolatainak vizsgálata, (2) fajok közötti
kapcsolatok vizsgálata. Részvétel pályázatokban.
1.

Mintavételi területek a faunisztikai és florisztikai, valamint monitorozó
vizsgálatokban:
a. Dél-Dunántúl
A dél-dunántúli régió az Osztály fő kutatási területe, ez a Drávától a Balaton
vonaláig húzódik, és az alábbi megyéket foglalja magába:
1. Baranya megye
2. Somogy megye
3. Tolna megye

Kiemelt vizsgálati területek a régión belül :
Természetvédelmi szempontok szerint kiemelten értékes területek,
intenzívebb – gyakoribb és alaposabb – kutatások folytak az alábbi
területeken:

ezért

18
1.

2.
3.
4.

Dráva mente
a. Dráva sík
i. Dráva menti rétek
b. Holtágak
Villányi-hegység
Mecsek
Gemenc

b. Magyarország
Az alább felsorolt területeken az osztály munkatársai részt vettek hosszú távú kutatási
programokban (biomonitoring):
1. Szigetköz
2. Fertő-Hanság Nemzeti Park
3. Hevesi Füves Puszták
4. Kiskunsági Nemzeti Park
5. Körös-Maros Nemzeti Park
2.

Kutatott fontosabb élőlénycsoportok
1.
Tegzes (Trichoptera)
2.
Lepkék (Lepidoptera)
3.
Bogár (Coleoptera)
4.
Puhatestűek (Mollusca)
5.
Edényes növények
6.
Gombák
Részvétel átfogó tudományos programokban.

1) A Dráva biomonitoring: A Dráva növény- és állatvilága hosszú távú változásainak
felmérése (Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, DunaDráva Nemzeti Park megbízása)
2) „Preparation for Implementing The habitats Directiva in Hungary” project – EUÉlőhelyvédelmi Irányelvek teljesítése Magyarországon (ÖKO Rt. = MTA-ÖBKI és
FÖMI szervezésében, melynek részei és kiszolgálói a következő programok:
a) Natura 2000 – Európai jelentőségű természetvédelmi területek rendszerének
létrehozása Magyarországon - KöM-TvH programja (DA)
b) Magyarország flóratérképezési programja (Intenzív Botanikai AdatgyűjtésIBOA) Adatszolgáltatás Dél-Dunántúl területéről (MTA-ÖBKI szervezésben)
(DA)
c) CORINE (Coordination of Information on the Environment /EU-program)élőhelytérképezés - Műholdfotón ill. CORINE-felszínborítási térképen alapuló
térinformatikai adatbázis építése, digitális élőhelytérképezés, és adatbázis
feltöltés Baranya megyében, valamint a Duna mentén Bogyiszlótól délre a
határig (MTA-ÖBKI és FÖMI szervezésében)
3) Védett és veszélyeztetett rovar és puhatestű fajok populációinak figyelemmel
kísérése a Dél-Dunántúlon
4) Nemzeti Biodiverzitást Monitorozó Program (Egyenesszárnyúak monitorozása)
5) A Szigetköz növény- és állatvilága hosszú távú változásainak felmérése keretén
belül: a Szigetköz tegzeseinek alapfelmérésében, ill. monitorozása.
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6) ”Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és
összehasonlító értékelése”. Részvétel az alábbi részfeladatokban: „flóra
térképezés, élőhely térképezés, növénytársulások értékelése, a Kárpát-medence
flórájának és vegetációjának adatbázis fejlesztése”.
2. Szakmai eredmények
a. gyűjteménygyarapodás (műtárgy, fotó, könyv folyóirat)
1.

„műtárgy”: Összes gyűjteményi gyarapodás a tárgyidőszakban
gyűjtemények szerint:

Herbárium: 300 tétel (moha, zuzmó, edényes növény)
Tegzes-gyűjtemény: 1200 tétel
Puhatestű-gyűjtemény: 450 tétel
Bogárgyűjtemény: 4832 példány
Gerinces gyűjtemény: 18 darab preparátum.
Ajándékozás, hagyaték:
1.
Pázmándi István, magángyűjtő hagyatéka: rovargyűjtemény,
mintegy 2000 darab gerinctelen-preparátum.
2.
Dr. Horváth Lajos (Budapest) hagyaték ajándék: 1000 db-os
tojásgyűjtemény
2.
Könyv, folyóirat:
1.
könyv: 42 db vásárlás és ajándék
2.

folyóirat 149 tétel; 95%-ban csere 5% vásárlás

3.

3 CD vásárlás

4.

4 CD-rom vásárlás

5.

A könyvtár anyagából számítógépen eddig 2742 folyóirat
és 1439 könyv.

3.

Fotó
1.

300 darab digitalizált természetfotót Dél-Dunántúl
jellegzetes tájairól, növényeiről és állatairól. Vásárlás

2.

283 digitális fotó védett fajokról. Múzeumi készítés.

4.

Térképek:
1.
50 db 1:25.000-es térkép; Dél-Dunántúl
b. publikációk száma, tanulmány, résztanulmány, lektorálás; BMMI
kiadványban, illetve egyéb kiadványban):
Összesen: 1 kötet jelent meg és 23 tanulmány 2001-2005 áprilisa között.
Kiadványok 2001-2005.:
(1) Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 11. – NÓGRÁDI S.,
UHERKOVICH Á. (2002): Magyarország tegzesei (Trichoptera). –
Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 11: 1-386.
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Publikációk listája 2001-2005.:
1.
Dénes A., Pálfai L. 2001. Pusztuló ártéri rétek az
Ormánságban.- Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai –
Debrecen. pp.80-83
2.
Horvatovich S. 2001. Somogy megye futóbogarainak
(Coleoptera: Carabidae) katalógusa” In: Ábrahám L. (szerk.):
Somogy faunakatalógusa. – Natura Somogyiensis (Kaposvár)
1.
3.
Uherkovich, Á., Nógrádi, S. 2001. The Trichoptera of the
Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest
Hungary), I. Compendium of the faunistical researches. –
Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös) 25: 91-110.
4.
Uherkovich Á., Tóth I. Zs. 2001. A Pomatias rivulare
(Eichwald, 1829) mecseki előfordulása (Gastropoda:
Pomatiasidae). – Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös)
25: 305-307.
5.
Nógrádi, S., Uherkovich, Á., 2001. Somogy megye
tegzeseinek (Trichoptera) jegyzéke. – In: Ábrahám L. (szerk.):
Somogy faunakatalógusa. – Natura Somogyiensis (Kaposvár)
1: 295-301.
6.
Ábrahám L., Uherkovich Á. 2001. Somogy nagylepke
faunájának katalógusa (Lepidoptera: Macrolepidoptera). – In:
Ábrahám L. (szerk.): Somogy faunakatalógusa. – Natura
Somogyiensis (Kaposvár) 1: 329-374.
7.
Nógrádi S. 2001. Further data to the caddisflies (Trichoptera)
of Hungary. - Folia Hist.-nat. Mus. Matrensis (Gyöngyös) 25:
83-90.
8.
HORVATOVICH S. 2002. Baranya megye futóbogár fajainak
(Coleoptera: Carabidae) katalógusa – A Janus Pannonius
Múzeum Évkönyve 44-45 (1999-2000): 25-33.
9.
HORVATOVICH S. 2002. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi
Körzet futóbogarai I. (Coleoptera: Carabidae). – Fólia
comloensis, Tom. 11: 77-86.
10. UHERKOVICH Á., NÓGRÁDI, S., 2002. Trichoptera from the
Balkans and Asia Minor in Hungarian and a Dutch collections.
– A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 44-45 (1999-2000):
33-42.
11. VARGA A., UHERKOVICH Á., 2002. Malakológiai vizsgálatok a
Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetében
(Mollusca). – Malakológiai Tájékoztató (Gyöngyös) 20: 107141.
12. NÓGRÁDI, S., UHERKOVICH, Á. 2002. On the caddisflies
(Trichoptera) from the catchment area of the rivers Mura and
Kerka, Southwest Hungary. – Somogyi Múzeumok
Közleményei 15: 129-144.
13. MALICKY, H., WARINGER, J., UHERKOVICH, Á. 2002. Ein Beitrag
zur Bionomie und Ökologie von Platyphylax frauenfeldi
Brauerr, 1857 (Trichoptera, Limnephilidae) mit Be-schreibung
der Larve. – Entomologische Nachrichten und Berichte
(Dresden) 46 (2): 73-80.
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14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

UHERKOVICH, Á., NÓGRÁDI, S. 2002. On the caddisflies
(Trichoptera) of the Fertő-Hanság National Park, NW
Hungary. [A Fertő-Hanság Nemzeti Park tegzeseiről
(Trichoptera)]. – In: MAHUNKA, S. (ed.): The Fauna of the
Fertő-Hanság National Park, p. 321-328.
SÁR J. - DUDÁS GY. 2002. Bogárközösségek (Coleoptera)
vizsgálata pionír és rekultivált élőhelyen. - Natura
Somogyiensis 3: 35-45.
Purger Dragica, Vadkerti Edit 2003. A Mecsek és a Baranyaidombság másodlagos jellegtelen gyepjei, mint a tarszafajok
(Orthoptera, Isophya) élőhelyei. – Természetvédelmi
Közlemények.
Purger, J. J., Mészáros, L. A. & Purger D. 2004. Ground
nesting in recultivated forest habitats – a study with artificial
nests. – Acta Ornithologica 39 (2): 141-145.
L.
Szabó
M.
2004:
A
preparátumi
munka
a
természettudományi gyűjtemény gyarapodásának tükrében.
– A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 48-49: 231-232.
Horvatovich S., Kisbenedek, T. és L. Szabó M. 2004. A
Baranya
Megyei
Múzeumok
Igazgatósága
természettudományi gyűjteményeiről. – Magyar Múzeumok
10(4): 41-44.
Horvatovich S. 2004. A Természettudományi Osztály
történetéből. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 48-49:
94-102.
Gál É. és Horvatovich S. 2004. Intézménytörténeti kalauz. In:
Emlék-kép katalógus. pp. 16-19.
Kisbenedek T. 2004. Múzeumi felfedezőúton Dél-Dunántúl
természeti ritkaságai között. – Pécsi Panoráma 1(9): 14-15.
Bauer, N., Kenyeres, Z. and Kisbenedek, T. 2004. A
comparison of cluster analysis and diversity-ordering in
community classification. – Community Ecology 5(2): 189196.

c. előadások száma (konferencián való részvétel száma)
Az osztály munkatársai 6 konferencián vettek részt, és 8 előadás hangzott el
illetve poszteren került bemutatásra a fenti időszakban.
1.
2.
3.
4.

Dénes A. Juhász M. 2001. Növényi populációk vizsgálata
Dráva menti ártéri réteken - Dráva-kutatók II. konferenciáján
Sár J. Dudás Gy. 2001. Új bogárfajok Baranya megyéből
Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja előadóülése.
Dráva növény- és állatvilága hosszú távú változásainak
felmérése. WWF által szervezett drávai konferencián 2002.
február.
Purger D. 2003. Coenodat catalogue serving vegetation
science of Carthian-basin – „10th Ebhl Meeting”, Zágráb,
Horvátország, 2003.
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5.

6.

7.

8.

Purger D. 2003. A szennyes ínfű Ajuga laxmanni (l.) benth
(Lanaceae) szaporodási stratégiája és cönológiai viszonyai a
Dél-dunántúli löszgyepekben – VI. Magyar ökológus
kongresszus, Gödöllő, 2003. Előadások és poszterek
összefoglalói: p. 219.
Purger, D. 2003. Erdőben, erdőszélen vagy tisztáson
érdemesebb földön fészkelni? – VI. Magyar ökológus
kongresszus Gödöllő, 2003. Előadások és poszterek
összefoglalói: p. 220.
Horvatovich S., L. Szabó M. és Kisbenedek T. 2004. A
Természettudományi Osztály története a 100 éves pécsi
Janus Pannonius Múzeumban. – XXII. Magyar
természettudományos muzeológusok találkozója, Kaposvár
Horvatovich S. 2004. Dél-dunántúli bükkösök
bogárfaunájának ritkaságai. – Magyar Biológiai Társaság
előadóülése

d. műtárgyvédelem (db)
i. restaurálás
1. konzerválás
• Herbáriumi lapok rendszerbe helyezése költözés után
50.000 db
• Malakológiai gyűjtemény: fiókok bélelése 57 db,
preparátumok elhelyezése.
• Tegzesgyűjtemény 1500 tétel preparálása cédulázása,
elhelyezése múzeumbogár ellen mentesített fiókokban
• Lepkegyűjtemény: 2500 példány elhelyezése, 95
rovardoboz bélelése, méreggel ellátása
• Fészek- és tojásgyűjtemény: sérülésmentes
elhelyezés, 2000 tétel
• Bogárgyűjtemény: 8000 példány elhelyezése
méreggel ellátott rovardobozokban.
2. Rovarmentesítés:
Az épület: kiállító tér, irodák és raktárak rovarmentesítése
gázzal. 16 rovarszekrény (800 rovardoboz méreggel
ellátása).
3. Nyilvántartás:
Tegzes-gyűjtemény
(16190
példány),
Puhatestűgyűjtemény (4196 példány), Gerinces-gyűjtemény (383),
Lepkegyűjtemény (eddig 718 faj) számítógépen.
e. időszaki kiállítások
A fenti időszakban az alábbi 35 időszakos kiállítás bemutatására került
sor vagy a rendezésében részt vett az osztály.
1.
2.

„Találkozás a természettel” Az év természetfotósa 2000 –
fotópályázat képeinek kiállítása 2001.
Vadak és Madarak – Erdei állatok a Mecseken. 2001.
Gerinces preparátumainkból emlősöket, erdei kisragadozókat,
és madarakat, melyeket egy kora tavaszi erdei életképben
mutattunk be.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vadvirágok ecsettel – Csapody Vera, a botanikus
festőművész növényfestményeinek kiállítása 2001.
Pillangók, cincérek és más csodabogarak 2001. Rovar-, ill.
ízeltlábú gyűjteményeinkből rendeztünk kiállítást
Mikrovilág – Egy más világ a mikroszkóp alatt. 2001. - Dr.
Oldal Imre algafotóit és a 89 éves Dr. Uherkovich Gábor
algarajzait mutattuk be.
A múlt és a jelen tanúi - Csigák, kagylók, kövületek. 2001.
Séta közben – Ötvös Károly természetfotói 2001.
Gyermekrajz-kiállítás - Ahogy legifjabb látogatóink látják a
természetet – 2001.
A természet tollal, ecsettel – Dr. Varga Zoltán rajzai és
festményei. 2001.
Mesélnek a képek – Tájtörténeti források a Duna – és Dráva
védett területeiről (a Kopácsi Természeti Park a BMMI
Néprajzi Osztálya, a DDNP, és a BM Levéltár közös kiállítása
2001.
Az év természetfotósa 2001. NaturArt vándorkiállítása. 2002.
Hegyek tájak emberek – Szendrő Szabolcs fotókiállítása.
2002.
A jég világa – nyitott diorámás, komplex kiállítása. 2002.
Négyszemközt a természettel – természetet festő
festőművészek kiállítása. 2002.
Varázslatos tájakon – Mánfai György fotókiállítása. 2002.
A kanyonok földjén, Pákozdi József és Nagyvárady László
fotókiállítása. 2002.
A Pécsi Természetfotósok kiállítása. 2002.
„Hegyek, fák, füvek” Bozsér Orsolya fotókiállítása. 2002.
Natura 2000 hálózat - Természeti örökségünk védelme az
Európai Unióban” című vándorkiállítás. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel közös kiállítás. 2003.
„Tojások – fészkek - madarak” c. kiállítás - Dr. Horváth Lajos
ornitológus özvegye múzeumunknak adományozott
gyűjteményéből. 2003.
„2002 gyermekrajzai” – Kiállítás a 2002-ben készült
gyermekrajzokból. 2003.
„Óriás rovarok-rovarszépségek”- A Magyar
Természettudományi Múzeum rovar ritkaságait bemutató
kiállítás. 2003
„Állatolimpia” – Blaumann Ödön Székesfehérvári „vadfotós”
képei. 2003.
„Szépségek a mélységből” – Válogatás a miskolci Herman
Ottó Múzeum ásványgyűjteményéből. 2003-2004.
„Élet a Vízparton” – című kiállítás 2003.-2005.
„Erdők – rétek - tavak” - Sélley Miklós kaposvári
természetfotós kiállítása. 2003.
„A Mecsek élővilága” – Közvetlen környezetünk állatvilágát,
erdeink gyakori fáit és virágait bemutató kiállítás.2003.-2005.
„ Az ízeltlábú állatok világa” 2004.
„Erdők hete” :„TERMÉSZET KÉPEKBEN” 2004.
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•
•
•

Molnárné Lénárd Éva akvarell képei
Erdészek természetfotói
Gyermekrajzok
30. „Természeti értékeink bélyegeken” 2004.
31. „Bornap” turisztikai kiállítás: Madárpreparátumok kölcsönzése:
Kölcsönző: Erdős László, Villányi Művelődési Ház. 2004.
32. Centenáriumi kiállítás a Várostörténeti Múzeumban és a
Természettudományi Osztályon. 2004-2005.
33. „Nemzeti parkjaink bemutatkoznak”. 2004-2005.
34. „Madárfészektől a hímes tojásig” Néprajzi Osztály. 2005.
35. „Tollas dinoszauruszok és társaik”. M. Nagy Szilvia méhviasz
szobrai és rajzai. 2005.
f. pályázatok
i. elkészített beadott pályázat
1. Ahol legkorábban tavaszodik – Természeti örökségünk a
Baranyai Mediterránban munkacímű állandó kiállítás
forgatókönyve, költségvetése. KAC-fejlesztési pályázat
2001., Baranya Megyei Önkormányzattal, közösen a
kiállítás épületének átalakítására, felújítására, és az
állandó kiállítás felépítésére. (2002-ben ismét benyújtásra
került)
2. „Éjszakai állatok” Preparátumok készíttetése 2005. –
Nemzeti Kulturális alapprogram. (nincs még döntés)
3. „Kittenberger Kálmán élete” kiállítás kölcsönzés
2005/2006 – Nemzeti Kulturális Alapprogram (nincs még
döntés)
ii. elkészített beadott elnyert pályázat
1. Hegylábi
gyepek
kezelési
módszereinek
kísérletes
kidolgozása (Környezetvédelmi Alap Célfeladatok {KAC}
pályázat 2001.) Fokozottan védett. ritka és/vagy endemikus,
veszélyeztetett rovarfajok élőhelyeiként is szolgáló, egykor
legeltetett hegylábi száraz gyepek kezelési módszerek
kidolgozása a Villányi-hegység területén.
2. „Védett és ritka bogarak állapotfelmérése a Mecsek- és a
Villányi-hegység
bükköseiben
és
szurdokvölgyeiben”
Szurdokvölgyek és bükkösök futóbogár faunája, Mecsekben
– KAC pályázat 2001-2002. Témavezető: Horvatovich S.
3. A Mecsek és környéke malakológiai vizsgálata (KAC pályázat
2002.)
4. A Mura-Kerka vízrendszer dél-zalai vízi gerinctelen faunája, a
Mecsek-hegység és közvetlen környéke malakológiai
alapfelmérésének megkezdése” (KAC pályázat 2002-2003.).
5. Madár- és emlős anyag preparálása 2003/2004.–Támogató:
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága 2311/0892
6. Rovargyűjtemény gázzal történő fertőtlenítése 2004.–
Támogató: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága
2311/0940
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7. Természetvédelmi biológia népszerűsítése 2004. –
Támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal OMFB01390/200
RÉGÉSZETI OSZTÁLY

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Maráz Borbála a kötelező létszámcsökkentés miatti, valamint Dr. Ecsedy István
helyettes államtitkárrá való kinevezése miatti távozása után 3 fő régész maradt.
Gábor Olivér, Kárpáti Gábor, Nagy Erzsébet. A restaurátorok létszáma is 2 fővel
csökkent nyugdíjazás miatt. Az állományban levő restaurátorok: Gardánfalviné
Kovács Magdolna (fém- kerámia restaurátor), Horváth Éva (kerámiarestaurátor)
Horváth Zsuzsanna (kerámia-fém-üveg restaurátor) A restaurálási feladatok
ellátására a nyugdíjba vonuló szakembereket alkalmi megbízatással továbbra is
bevonjuk. Ásatási technikus és rajzoló: Krasznai Péter Rajzoló: Sümeghy
Gyöngyvér. Ezen a területen is gyakorta alkalmazunk külsősöket (geodéta, rajzoló,
fotós) Gyűjteménykezelés, nyilvántartás: 2 fő - Nagy Szilvia: levelezés,
szövegszerkesztési munkák, személyzeti ügyek, szerződések, szakhatósági
ügyek, Tari Józsefné: raktár, fotótár, számítógépes nyilvántartás fejlesztője és
kezelője.
2002. augusztus 1-től Kovaliczky Gergely régész került az osztályra Gábor Olivér,
Kárpáti Gábor (osztályvezető), Nagy Erzsébet régészek mellé. (Kárpáti Gábor
2003-ban, a kötelező leépítések következtében távozott a múzeumból.)
Tárgyév során az autópálya program keretéből egy Opel Frontera terepjárót
vásárolt az intézmény. Vezetésével: Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely és Makai
András van megbízva.
2003. 08. 16-tól Nagy Erzsébet régész főmuzeológus osztályvezető. A nagy
számú feladatot az osztályon 3 régész, 3 restaurátor, 1 gyűjteménykezelő, 1
ásatási technikus és 1 grafikus végzi.
Főbb feladatok, kutatási területek:
Szakmai eredmények:
a) Gyűjteménygyarapodás
2001.
12 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás volt,
gyűjtési/terep napok száma 635, leltározás: 19 őskori, 120 római kori, 69
középkori tétel, 218 antropológiai tétel, időszaki kiállításra – feldolgozásra
kölcsönzött tárgy 42 db, korábbi kölcsönzésből visszakerült 1009 db, adattári
gyarapodás 11 tétel, fotótár nyilvántartásban 38.144 sor, leltárkönyvi gyarapodás
1750 tétel, könyvtár gyarapodás 57 periodika, 131 könyv, 15 kiadvány, 96 karton
nyilvántartási tétel
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2002.
22 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás, gyűjtési/terep
napok száma 1240, leltározás: 233 őskori, 276 római kori, 1052 középkori tétel,
gyarapodás napló 74 tétel, 728 db/zacskó, 286 új tárgyfotó készült, 2500 db
digitális fotó, 500 db negatív digitalizálása, könyvtár gyarapodás 115 periodika, 43
könyv
2003.
26 nagyobb feltárás ill. terepbejárással együtt járó előzetes kutatás, gyűjtési/terep
napok száma 600, 1300 digitális tárgy és terepfotó készült, 1100 fotó és 1000
negatív digiztalizálása, gyarapodás napló 30 tétel, adattári leltár 112 tétel,
könyvtár gyarapodás 150 folyóirat, 20 db könyv
2004.
18 nagyobb feltárás, 32 helyszíni szemle, régészeti felügyelet, 9 terepbejárással
együtt járó előzetes kutatás történt, 2500 digitális fotó készült, az eVilág pályázat
keretében a régészeti állandó kiállítás tárgyainak és a gyűjtemény jelentős
darabjainak fotói és leírásai, gyarapodási napló 20 tétel, adattár 22 tétel, könyvtári
gyarapodás 20 db könyv és 165 db periodika
b) Publikációk
Publikációk száma 2001-ben 16, 2002-ben 7, 2003-ban 8, 2004-ben 13
publikáció jelent meg, 2003-ban egy kiadvány készült,
c) előadások, konferenciák
d) műtárgyvédelem
e) időszaki kiállítások
2001-ben 3 időszaki kiállítás volt, 2002-ben 6 időszaki kiállításra kölcsönöztünk
anyagot ill. vettünk részt a kiállítás rendezésében, 2003-ban 2 nagyszabású
időszaki kiállítást rendeztünk és egy rendezvény, egy gladiátor bemutató
szervezésében vettünk részt,
f) pályázatok
NÉPRAJZI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
A Néprajzi Osztály feladata Baranya népességének szellemi és tárgyi kultúrájának
gyűjtése, őrzése, bemutatása, publikálása.
Főbb kutatási területek: nemzetiségi kutatások (horvát, német, cigány); a Pécsi
Egyházmegye
szakrális
kutatása;
szőlő
és
borkultúra
Baranyában;
társadalomnéprajzi kutatások; népi kézművesség Baranyában; Baranya megye
folklórkutatása
2. Szakmai eredmények
a. Gyűjteménygyarapodás
műtárgygyarapodás: 219 db tárgy; ebből ajándék 9 db, vétel 210 db (pályázati pénzekből)
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fotógyarapodás: 120 db
könyv, folyóirat: 175 db; ebből vétel 32 db (pályázati pénzből), 143 db csere
b. Publikációk száma
tanulmány, résztanulmány. 36 cikk; ebből 11 db(BMMI)
ismeretterjesztő cikk: 11 db
lektorálás: 1
c. előadások száma
konferencián való részvétel száma
előadások száma: 30
konferencián való részvétel: 42 fő (ugyanazon a konferencián több kollega is részt
vett)
d. műtárgyvédelem
restaurálás
konzerválás
tisztítás
restaurálás: 223 db műtárgy
konzerválás: 497 db műtárgy
tisztítás: 757 db műtárgy
e. Időszaki kiállítások
időszaki kiállítások: 25 alkalom
f. Pályáztok
elkészített, beadott pályázatok
elkészített, beadott, elnyert pályázatok
elkészített, beadott pályázat (nem nyert és még el nem bírált pályázat): 9 db
elkészített, beadott, elnyert pályázatok: 13 d
KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM MOHÁCS
1. Fő kutatási területek:
-A magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajza és művelődéstörténete.
-Mohács város és a volt mohácsi járás területének helytörténete.
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2. Szakmai eredmények:
a. Gyűjtemény gyarapodás:
-műtárgy: 485 db (ajándékozás útján 357 db, pályázati úton 122 db, helyi forrásból 1
db, letétbe helyezve 5 db)
-fotó: 1107 db
-könyv: 156 db
-folyóirat: 44 db
b. Publikációk száma: 13 db (BMMI kiadványban 4 db, egyéb 8 db, film 1 db)
c. Előadások száma: 34
Konferencián való részvétel száma: 15
d. Műtárgyvédelem:
restaurálás: 22 db
konzerválás: 847 db
tisztítás: 847 db
e. Időszaki kiállítások: 35
f. Pályázatok:

9 beadott
6 elnyert (3 közös a BMMI-vel)

ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek
Gál Éva /
Ipartörténet-Pécs,/ ezen belül kiemelten ötvösség, rézművesség, fegyverművesség,
tímármesterség történet; Pécs városi életmód - mikrokörnyezet kutatás;
múzeumtörténet; gyógyszerészet történet; általános kultúrtörténet-dohányzástörténet
Radnóti Ilona/
pécsi, baranyai zsidóság története, a roma holokauszt Baranyában
Pásztor Andrea /
oktatástörténet-Pécs; városi
hangszerkészítő alágazat

kereskedelem

Millei Ilona/
műtárgy restaurálás, zászló történeti kutatások
2. Szakmai eredmények

–piacok;

ipartörténet-azon

belül
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a) gyűjtemény gyarapodás a jelölt időszakban össz: 6684 db műtárgy (mely
magában foglalja a tárgyi, irat, nyomtatvány és archív fotó anyagot is)
Szakkönyvtári állományunk 217 darabbal növekedett, amely igen csekély, ugyanis
csak a társintézmények által küldött kiadványokkal gyarapodott. A munkánkhoz
elengedhetetlen könyvek megvásárlására évek óta nincs pénzkeretünk és módunk.
(Osztályunkra 6 periodika jár.)
Összegzően elmondhatjuk, hogy anyagi erőforrások biztosítása hiányában szinte
csak ajándékozás útján gyarapodott gyűjteményünk, amelyek között kiemelkednek a
múzeumtörténeti, fotó-, oktatás- és ipartörténeti műtárgyak, viseleti darabok,
használati tárgyak és eszközök, ipartörténeti műhely anyagok, pécsi készítésű
hangszerek, archív fényképek, a pécsi Polgári Lövészegylet érmei, politikai plakátok
és aprónyomtatványok.
b) publikációk száma: 56
Osztályunk muzeológus, főmuzeológus és restaurátor munkatársai folyamatos
publikációs tevékenységet, felgyűjtött muzeális anyagaink feldolgozását szolgáló
szakmai munkát végeznek – magas színvonalon. A publikációk között szerepelnek
értékes tanulmányok csakúgy, mint a közművelődést- tudományos színvonalú
ismeretterjesztést szolgáló munkák. A könyvészeti anyag mellett ebben az
időszakban már Internetes publikációink (múzeumi honlapon) illetve CD formátumú
munka („A polgárosodó Pécs” címmel) is megjelent osztályunk munkatársainak
tollából.
c) előadások száma: 26
konferenciákon való részvétel: 3 fő muzeológus és 2 fő restaurátor kollégánk a
jelzett időszakban 33 országos, nemzetközi, illetve Pécs városi konferencián vett
részt, illetve tartott előadást.
Munkatársaink szakmai konferenciákon, de a közönségnek szóló, ismeretterjesztő
előadásokat is szívesen vállalnak és tartanak, az 1. pontban leírt kutatási
területeknek megfelelő témákban. Mindannyian fontosnak tartjuk a precíz
felkészülést, az ismeretek korrekt átadását, az új kutatási eredmények ismertté
tételét a szakma és az érdeklődők számára.
d)műtárgyvédelem Ld. Millei Ilona összefoglalóját
e)időszaki kiállítások: 24 ( + külső helyszíneken rendezett kiállítások, amelyekhez
anyagot adtunk: 12)
A Tímárházban számos időszakos kiállításnak adhattunk helyet, melyek részben
saját raktári értékeink bemutatást szolgálták, részben számos ország (Németország,
Franciaország, Ausztria, Lengyelország, 3 éven keresztül a Latin-Amerikai Hét
keretében: Kolumbia, Peru, Venezuela, Kuba, Mexikó) műtárgyainak a hazai
közönséggel való megismertetését szolgálhatták, s nagy örömmel adtunk otthont
ezeknek a tárlatoknak. Ugyanakkor külső helyszíneken is rendeztünk kiállításokat,
illetve adtunk kölcsön az őrzésünkben levő műtárgyállományból.
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f)pályázatok
elkészített, beadott pályázatok száma:16
megnyert pályázatok: 9
még nem dőlt el, nyert-e: 5
A pályázati források szinte egyetlen lehetőségként szolgálják szakmai munkánkat,
ezért ezek precíz kidolgozására nagy gondot fordítottunk. A leadott 16 pályázati
anyagban kettő összmúzeumi pályázatban való részvétel is szerepel
(„Látogatóbarát…”; és „ e Világ…”), az EKF 2010 pályázatot emeljük még ki,
amelyre két komplett szakmai projektet dolgoztunk ki, s amely elnyerte a bírálók
kitűntető figyelmét és dicséretét.
g) Évek óta –anyagi okok miatt - nem tudjuk elérni, hogy épületünk tetőterében a
szakkönyvtárépítés befejeződjön, (dexion polcok építése, fűtésburkolatok mögötti
terület kitakarítása stb.), ennek sürgősségét többször jeleztük a Múzeum
Igazgatóságnak. A leadott 2005. évi intézkedési tervben ennek költségvonzata
tételesen szerepel. A könyvtár berendezése több szempontból is igen fontos és
sürgető: a szigetvári értékes könyvanyag végleges elhelyezését tudjuk biztosítani
(könyvtári polcok beszerzésére minisztériumi támogatást kaptunk e célból), az
épületünkben több helyszínen levő könyvanyag elhelyezésével lehetne más
épületrészekben helyet teremteni – a raktári anyag észszerű elrendezéséhez, a
kutatószolgálat színvonalas ellátásához.
f)Évek óta jelezzük a műtárgyraktári célú hasznosítású Derfli épület vizesedését, ez
ügyben sem történt intézkedés a Múzeum Igazgatóság részéről.
Egyebek, amit fontosnak tarunk megjegyezni:
 Munkatársaink konferenciák komplett szervezési feladatait is elvégezték:
2001-ben Pécs helyszínnel: Numizmatika és Társtudományok 5. Országos
Konferencia –külföldi előadók részvételével
2002-ben Pécsvárad helyszínnel: Magyar Múzeumi Történész Társulat Országos
Konferenciája
 Helyet adtunk, illetve szervezés tekintetében részt vettünk a nemzetközi
Limes Kongresszus pécsi rendezvényén (kiállítás, nyitóprogram)
 A jelzett időszak alatt készült el gyűjteményfejlesztési tervünk
 A jelzett időszak elkészült a Tímárház hosszú távú szakmai hasznosítási terve
(Gál Éva munkája)
 Fenti tervre is alapozva elkészítettük a Várostörténeti Múzeum fejlesztési
koncepcióját (2005-2010) kidolgozói Gál Éva, Pásztor Andrea voltak.
 Komoly erőket fordítottunk a Baranya megyei kiállítóhelyeken végzett szakmai
munkákra (szigetvári várban levő kiállítás részleges felújítása, ugyanitt a
várfelújítási munkák miatt a teljes muzeális anyag Pécsre történő szállítása,
raktározása, a betörés miatt veszélybe került teljes szigetvári várostörténeti
kiállítási anyag Pécsre szállítása, raktározása, új szigetvári kiállítás szakmai
forgatókönyvének elkészítése; a siklósi várban levő kesztyűgyártás történeti
anyag védetté nyilvánításának kezdeményezése, lebonyolítása, a teljes, több,
mint 1000 darabos anyag nyilvántartásának elkészítése, az összes Baranya
megyei, történeti anyagot tartalmazó kiállítóhely szakmai bejárása,
ellenőrzése, ahol szükséges volt, szakmai tanácsok adása.)
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 Gyűjtemény rendezési munkáinkkal (iratanyag, képes levelezőlap gyűjtemény,
pedagógiai gyűjtemény, textíl- és zászlógyűjtemény, fotógyűjtemény, ezek
közül a Pécs és Baranya megye településeiről készült képes levelezőlapok
revíziója befejeződött, digitalizálása 40%-os készültségű) komoly lépéseket
tettünk a szakmai ( belső, ill. külső kutatókat szolgáló) munka segítésére.
Külön kiemelt dicséretet kaptunk a feudális kori iratanyag rendezésért,
regeszta-szerű feldolgozásáért az MTA Történettudományi Intézetétől. (Ebben
a munkában Márfi Attila a BML főlevéltárosa is részt vett.)
 Helyet adtunk külső programoknak is (pl. könyvbemutatók, civil egyesületi
programok, városi vetélkedők)
 Munkatársaink országos, ill. regionális szakmai programokban is részt vettek:
a MAMUTT felkérésére a történész muzeológusok országos továbbképzési
koncepciójának kidolgozását Gál Éva végezte el, a magyar holokausztot
bemutató hazai és külföldi kiállítások (auschwitzi állandó magyar kiállítás,
Budapest - Páva utcai állandó holokauszt kiállítás) szakmai zsűrijében Radnóti
Ilona végzett munkát, a régió történész muzeológusai számára szakmai
tanácskozást szerveztünk.
 Millei Ilona több szakmai konzulensi feladatot is ellátott. Pásztor Andrea részt
vesz az interdiszciplináris doktori iskola történettudományi programjában, és a
Schola Orbis országos oktatás- és iskolatörténeti szakmai programban.
Huszár Zoltán történész főmuzeológus, megyei múzeumigazgatói beosztása miatt
munkavégzését az Igazgatóság szervezetében végzi, de történész szakmai
tevékenysége több szálon kapcsolódik az osztály profiljához.
Kutatási területei:
• 19-20. századi művelődéstörténet
• A Duna, mint integráló tényező Közép-Európában a 19-20. században,
összehasonlító életmódtörténet Ausztria-Magyarország vonatkozásában. A
Dunagőzhajózási Társaság / Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DGT/DDSG)
története, életmódviszonyok a mecseki bányavidéken.
• Magyarországi bányászattörténet a 19-20. században, különös tekintettel a
mecseki bányavidékre.
Huszár Zoltán szakmai tevékenységének összefoglalása (2001-2004)
Publikációk: tanulmány (13), tudományos ismeretterjesztő cikk (12), szakmai-közéleti
cikk (9), recenzió (1), szerkesztői munka (12), múzeumi katalógusokhoz írt
bevezetők (10), kiállításrendezés (4), szakmai könyv szakértői munka (4),
dokumentumfilm szakértője (1)
Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon: 19
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY
1. Fő kutatási területek:
A JPM Képző- és Iparművészeti Osztálya országos gyűjtőkörrel rendelkezik, ám
a Vasarely, a Nemes Endre, Zlatko Prica, Pierre Székely és Amerigo Tot kiállítási
révén nemzetközi – elsősorban magyar vonatkozású – gyűjteményfejlesztési, megőrzési feladatai is vannak. Kutatási területünk a gyűjteményhez kapcsolódik, így
első sorban a XX. századi magyar, illetve magyar vonatkozású nemzetközi
képzőművészet feldolgozása, bemutatása (Modern Magyar Képtár) valamint a
kortárs, a legújabb tendenciák bemutatása (biennálék, egyéni kiállítások), eseti
gyűjtése, őrzése és feldolgozása. Az iparművészeti gyűjteményünk esetében a
kutatás iránya a kollekció meghatározó részét képező, a Zsolnay Gyár történetét
bemutató, dokumentáló tárgyi és szellemi anyag, illetve az ugyancsak országos,
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nemzetközi jelentőségű, a kortárs magyar és európai kerámiaművészet rangos
értékeit őrző modern kerámia kollekció.
A múzeum művészeti kiállításait 2001 és 2004 között éves átlagban kb. 280 ezer
látogató tekintette meg, melyek többsége a városunkat felkereső, tanulmányi
kiránduláson részt vevő iskolai csoport, illetve turista. Pécs ugyanakkor egyetemi
város is, az itt tanuló hallgatók számára különösen fontos e kulturális értékek
ismerete. Kapcsolatunk hatékonyságát, bővítését szolgálja a múzeum és az egyetem
közötti együttműködés, mely tanárok továbbképzésében, kollégáink óraadásában
jelentkezik
helyszíni
tárlatvezetés,
műelemzés
keretében,
formájában.
Gyűjteményünk jól ismert a világ számos múzeuma, kiállítóhelye előtt. Évről évre
egyre több megkeresés érkezik hozzánk műtárgykölcsönzés céljából itthonról és
külföldről. Műtárgyanyagunk nélkülözhetetlen bármely áttekintő, a huszadik századi
magyar művészetet bemutatni akaró kiállításról. A vizsgált időszakban különösen
sikeresek voltak az Európa számos országában megrendezett Vasarely és Zsolnay
kiállításaink.
A gyűjtemény életében meghatározó lépés volt a Pécs Papnövelde utca 5. szám
alatt megnyíló, a Szabadság úti, megszűnt emblematikus kiállítóhelyet gazdagabb
kollekcióval felváltó Modern Magyar Képtár II. (1955-2001) c. állandó kiállítása
megnyitása 2001 őszén. Terveink szerint az épület teljes rekonstrukciója, bővítése
nyomán a közeljövőben megvalósul a múzeum legfrekventáltabb, legszélesebb
körben ismert kollekciójának, a Képtárnak a méltó, megfelelő elhelyezése.
Szükséges és sikeres program volt a Csontváry évforduló (2003) kapcsán a Janus
Pannonius utcai kiállítóhely klímájának felújítása, a belső tér karbantartása, (BMÖ
támogatással) két jelentős, nagyméretű grafika restaurálása. (NKÖM támogatással)
Veszteségek is értek bennünket a vizsgált időszak alatt. Restaurátor, adattáros és
gyűjteménykezelő kollegánk állása bánta a „létszám-racionalizálást”. Az osztálynak
nincs papírrestaurátora, (a papírrestaurátor státusz átcsoportosításra került az Új- és
legújabbkori Történeti Osztályra) az ország legjelentősebb modern kerámia
gyűjteményének nincs önálló gyűjteménykezelője (biennále!) és nincs könyvtárosadattáros alkalmazottja (e munkát az osztály művelődésmenedzser munkatársa
végzi.). A Martyn Múzeum épületének kényszerű átadásával pedig Pécs kulturális
életében meghatározó szerepet vivő alkotó életmű múzeuma került megszűnésre, az
új helyszín ugyanis a korábban látható művek töredékét képes csak bemutatni.

2001.
2. Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás
Műtárgy:
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- Képzőművészet:
2001.1 - 2001.22 leltári tétel = 26 db
ebből vásárlás: 11, ajándék 15 db
- Iparművészet:
2001.1- 2001.574
ebből vásárlás: 6 db, átvétel: 568 db
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
15564-15833 = 270 db 6x7-es színes fotónegatív
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19241-19390 leltári számok = 150 db
Ebből könyv 22 db, katalógus 128 db. Valamennyi kiadványcsere illetve
tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 Modern Magyar Képtár I.
 XVII. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs
 Lammel Ilona
 Geszler Mária
Külső kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek
 Victor Vasarely, Yapí Kredi Kültür Sanat Yayincili, Istanbul, 2001. (68 oldal)
 Victor Vasarely, Museum Kloester, Asbach, Landkreis Passau 2001. (28 oldal)
 Céramique Art nouveau de Hongrie, La Manufacture Zsolnay, Somogy Editors
D'Art, Paris, 2001. (70 oldal)
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Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk

Sárkány József: Lammel Ilona életmű katalógusa, tanulmány (16.000 n.) œvre katalógus
(242 tétel) szerkesztés (80 oldal) JPM, Pécs,
Sárkány József: Geszler Mária kiállítás katalógusa, bevezető tanulmány (10. 200 n.) JPM,
Pécs
Sárkány József: Kortárs magyar művészeti lexikon I- III. (számos szócikk, életrajz, 15.
000 n.)
Sárkány József: Victor Vasarely kiállítás katalógusa, bevezető tanulmány (17. 600 n.)
Yapi Kredi, Kültür Sanat Yayincili, Istanbul, 2001.
Sárkány József: Victor Vasarely, Gobelins kiállítás katalógusa bevezető tanulmány (19.
600 n.) szerkesztés (28 oldal) Landkreis, Passau
Sárkány József: XVI. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs; katalógus szerkesztés (120
oldal) JPM, Pécs;
Sárkány József: Ilona Lammel, Neue Keramik, 2001/ 9. 539.-541. p.
Sárkány József: Éva Kádasi, Neue Keramik, 2001/ 10. 592.-595. p.
Sárkány József: Éva Kádasi, Kerameiki techni 37., 2001. április, 26-30. p.
Sárkány József: Asztalbontás után, Művészeti szimpóziumok eredményei…
Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2001. 104-108.p.
Kovács Orsolya: Chronologie de la Manufacture Zsolnay
Céramique Art nouveau de Hongria, Somogy Editions d1Art, Paris, 2001.
10. oldal
Kovács Orsolya. La Manufacture Zsolnay et l'Art nouveau
Céramique Art nouveau de Hongria, Somogy Editions d1Art, Paris, 2001.
11-20. oldal
Kovács Orsolya: A historizmus forrásai a Zsolnay kerámiában, BGC - NY, katalógus
tanulmány és műtárgyleírás
Nagy András: Egykedvűen, Gellér B. István: Növekvő város, Jelenkor 2001/04. 472480.o.
Nagy András: Nagypécs világváros - V. Májerszky Róbert, Jelenkor 2001/09. 960965. o.
Várkonyi György: Modern Magyar Képtár I. katalógus előszó és szerkesztés, 29
095 n
Várkonyi György: Árkádiából Utópiába, Közép-európai avantgárd rajz és grafika
1907-1938c. kötetben (Győr, Bratislava) 21 713 n
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Várkonyi György: Poszt-utópia, Déli Felhő 2001/ Jacques Derida különszáma,
Pécs, 15 388 n
Várkonyi György: Sárkányok ideje (Pierre Székely halálára), Jelenkor 2001/9. 4
808 n
Várkonyi György: Aba-Novák Vilmos: Utolsó ítélet. Falfestményterv a pécsi
temetőkápolna kupolájához, 1933. Műelemzés a Vatikáni Magyar Kiállítás
katalógusába, Hungarofest, 2001. 4144 n
Várkonyi György: Keleti szőnyegek Pécs-baranyai otthonokból. Pécsi Művészetek
Háza kiállításának vezetője. Pécs, 2001. 10762 n
előadások, konferenciák száma:
Nagy András: Város: képzelet és valóság. Előadás a Szocreál folyóirat vitaestjén

műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 78 db, konzerválás 4 db, teljes restaurálás 14 db
Iparművészet: Fostati kerámiaanyag konzerválás, restaurálás
2 db lemezszekrényben az 50 % elhelyezése.
Időszaki kiállítások:





Lammel Ilona (1950-1998) életmű kiállítása,
Múzeum Galéria 2001. 01.05-03.04., (Sárkány József)
Bepillantás egy nagy életműbe, Dieter Roth 1968-1998 között készült rajzaiból,
grafikáiból, könyveiből és más munkáiból válogatott kiállítás,
Múzeum Galéria, 2001. 05.18.-08.26. (Várkonyi György)
"Zsolnay épületkerámiák Budapesten" Mattyasovszky Zsolnay Tamás fotói
Múzeum Galéria, 2001.09.07. - 10.07. (Kovács Orsolya)
PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola végzős doktorandusz
hallgatóinak kiállítása
Múzeum Galéria, 2001.10.09. - 11.11 (Sárkány József)

Külső helyszínen:
 XVII. Országos Kisplasztikai Biennále
Pécsi Galéria, 2001.03.25. - 04.15. (Sárkány József)
 Ficzek Ferenc emlékkiállítása (Várkonyi György Török Tamással)
Budapest Galéria, 2001. szeptember


Külföldön rendezett kiállítások:



Victor Vasarely, Foreign Art Museum, Riga, 2001.01.13. - 02, 20. (Sárkány
József)
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Victor Vasarely, Aboa Vetus and Ars Nova Museum, Turku, 2001.03.01. 04.29. (Sárkány József)
Victor Vasarely, Yapi Kredi Kültür Sanat, Istanbul, 2001.05.04. 06.08.
(Sárkány József)
Victor Vasarely, Museum Kloster, Asbach, 2001.06.22. 07.22 (Sárkány
József)
Céramique Art nouveau de Hongrie - La Manufacture Zsolnay, Musée de
l'École de Nancy, 2001.10.17-2002.01.14 (Kovács Orsolya)






pályázatok:
2002.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet:
2002.1-2002.23 leltári tétel = 35 db
ebből vásárlás: 18, ajándék 17 db
- Iparművészeti gyarapodás nem volt:
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
5834-16003 = 170 db 6x7-es színes fotónegatív 15564-15833 = 270 db 6x7es színes fotónegatív
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19390-19561 leltári számok = 152
Ebből könyv 17 db, katalógus 135 db. Egy vásárlás, a többi kiadványcsere
illetve tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 XVIII. Országos Kerámia Biennále, Pécs
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Külső kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek
 Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, The Brad Graduate Center for
Studies in the Decorative Arts, New York

Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk















Nagy András:
Forgács Hann Erzsébet életművének feldolgozása; adatgyűjtés
Nagy András: Zsemlye Ildikó kiállítási katalógusának előkészítése; tanulmány:
„Tájak és vonatok” címmel
Sárkány József:
Asztalbontás után, művészeti szimpóziumok eredményei és sajátos
múzeologiai feladatai, NKÖM
XVII. Országos Kerámia Biennále Pécs, (kat bevezető, szerk.)
JPM, Pécs
Splinters. Works of six Hungarian ceramic artists from the DeForma
Foundation Collection, (kiáll. kat. bevezető tanulmány) Hungarian
Cultural and Scientific Centre Helsinki, DeForma Foundation, Pécs
Nagy Márta művészete közelről- tanulmány, In. ~ művészete 19902001. Szerzői kiadás, Pécs
Nagy Márta művészete 1990-2001. szerk. Szerzői kiadás, Pécs
Victor Vasarely (kiáll. kat. bev. tanulmány) Grad Osijek
Várkonyi György:
Pierre Székely Péter (Budapest, 1923. június 11. – Párizs, 2001. április 3.) –
tanulmány – Székely Péter Internet honlap
G. Heller Zsuzsa és Gábor Áron – katalógus bevezető tanulmány
Pinczehelyi Sándor – tanulmány
Budapest – Sturm – Bauhaus, Mattis Teutsch és a magyar avantgárde, - kat.
szerkesztés, tanulmány
előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 78 db, konzerválás 4 db, teljes restaurálás 14 db
Iparművészet: Időszaki kiállítások:





Keserü Ilona: Régi és új festmények (Sárkány József, Várkonyi György)
2002. január 29.–február 24.
Kortárs japán kerámia ősi műhelyekből (Sárkány József)
2002. március 14.-április 28.
Breuer Marcel 1902-2002 (Várkonyi György)
2002. június 7. – július 28.
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A szecessziós Zsolnay kerámiák (Kovács Orsolya)
2002. augusztus 2.-szeptember 4.
Kicsiny Balázs: Munkavégzés folyamatban (Várkonyi György)
2002. szeptember 10.-október 1.
DLA 2002 (Ernszt András, Lengyel Péter, Sütő Ferenc és Vásárhelyi Zsolt)
2002. október 8.-13. (Nagy András)
Leif ERICSON, Valter GIBSON, Acke OLDENBURG – „Három művész Nya
Valandból” (Sárkány József)
2002. október 18. – november 7.
Vendégkiállítások fogadása.
usa.hu – A Philadelphiai Szobrászok Társasága és a Magyar Szobrász
Társaság kiállítása (Sárkány József)
Alpok-Adria Régió – Nőművészek (Sárkány József)
2002. december, Várostörténeti Múzeum, Pécs

A múzeum külső helyszínen rendezett kiállításai:
 XVII. Országos Kerámia Biennále és Geszler Mária kiállítása
Pécsi Galéria, Pécs, 2002. március 24.-április 14. (Sárkány József)
Külföldön rendezett kiállítások:
 “Ungarske Konstruktivister 1920-1940.”
Társrendező: Kiscelli Múzeum, Budapest
 Hordaland International Art Gallery, Bergen, Norvégia (Sárkány József)
2002. május 7 – június 8
 Ciurlionis Múzeum, Kaunas 2002. Lettország (Sárkány József)
június 21 – július 28.
 Magyar Intézet, Helsinki, Finnország (Várkonyi György)
október 8 – október 21.
 Céramique Art nouveau de Hongrie – La Manufacture Zsolnay (Kovács Orsolya)
Musée départemental de l’Oise, Beauvais, Franciaország
 Central European Avant-gardes: Exchange and Transformation 1910-1930. (Sárkány
József)
Haus der Kunst, Munich, 2002. július 7 - 2002. október 6.
Rendező: Los Angeles County Museum of Art
 Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001 (Kovács Orsolya)
The Bard Graduate Center, New York 2002.július 14-2002. október 20.
Társrendező: Iparművészeti Múzeum
 Budapest – Sturm – Bauhaus, Mattis Teutsch és a magyar avantgárde (Várkonyi György)
Collegium Hungaricum, Berlin
2002. november 12 – 2003. január 15.
Társrendező: MissionArt Galéria, Budapest
 Victor Vasarely (Sárkány József)
Waldinger Városi Galéria, Osijek, Horvátország
2002. november 25.- 2003. január 25.
pályázatok:
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2003.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet:
2003. 01. -2003. 29. 1-3 leltári tétel = 32 db
ebből vásárlás: -, ajándék - , átadás 32 db
- Iparművészet:
2003. 01- 2003. 12. leltári tétel = 16 db
ebből vásárlás: 1 db, ajándék 2 db., átadás 13 db
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19561- 19739 leltári számok = 178 db
Ebből könyv 26 db, katalógus 152 db. Valamennyi kiadványcsere illetve
tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále katalógusa (SJ).
 Zsemlye Ildikó (NA)
 Modern Magyar Képtár II. 1955-2003 (VGY, SJ)
 Schrammel Imre (SJ)
 Historizmus a Zsolnay kerámiában (KO)
 Victor Vasarely kiállítás – Anger (SJ)
 Victor Vasarely kiállítás- Ulm (SJ)
Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk
Sárkány József:
Imre Schrammel – Keramik Magazin 2003.
Nagy András
Tájak és vonatok (Jelenkor, 2003. Március)
Egy hintóról (Alföld, 2003. Április)
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előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
Képzőművészet: Tisztítás 60 db, tisztítás + retusálás 6 db, teljes restaurálás 8
db, keretjavítás 32 db.
Iparművészet: Időszaki kiállítások:









Zsemlye Ildikó, a XVII. OKB I. díjasa kiállítása (Nagy András)
2003. március 9.- 30.
Dogu Bankov (Norvégia) (Sárkány József)
2003. április 18.- május 11.
Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)
2003. május 23.-.- szeptember 7.
Jelenidejűség – Országos fotókiállítás (külső, Sárkány József)
2003. szeptember 13.- szeptember 28.
DLA kiállítás (Sárkány József)
2003. október 2.-október 19.
Schrammel Imre 70 éves (Sárkány József)
2003. november 7.- november 25.
Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből
(Az Európai Iskola művei a Makarius ill. Müller gyűjteményből) (Várkonyi
György)
2003. november 28.- december 31.

Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
 XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále (Sárkány József) március 9. – 30.
Külföldön rendezett kiállítások:
 Victor Vasarely – Eszék, Waldinger Galéria (Sárkány József)
2002. november 25.- 2003. január 25.
 Victor Vasarely – Anger, Raiffeisen Bank Galéria (Sárkány József)
2003. április 25- május 31.
 Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- január 31. (Sárkány József)
 Szecessziós Zsolnay kerámiák – Riihimäki, Finnország (Kovács Orsolya)
2003. február
 Szecessziós Zsolnay kerámiák – Baltikum /Észtország, Lettország, Litvánia/
(Kovács Orsolya) 2003. április- 2003 októbere

pályázatok:
Támogató: NKÖM
Goran Ohldieck képzőművész kiállítása 1 000 000
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Támogató:NKA
Kortárs Kerámia gyűjtemény gyarapodás -1709/0044 1 000 000
Csontváry szül.150.évford. plakát-leporello k.-2306/0596 800 000
Elveszett lapok a XX,sz,magyar müv.történetéből kat.-2306594 600 000
A Tamás Henrik Gyűjt.kiáll.anyag restaurálás - 2311/0889 350 000
A Tamás Henrik Gyűjt.kiáll.hoz katalógus - 2306/595 800 000
Historizmus a Zsolnay Kerámiában kat.megjel.-2312/0283 1 000 000
Schrammel Imre 70.szül.nap kiáll.megrend.és kar.-1706/0763 1 000 000
XVIII.Orsz. Kerámia Biennálé kat.megjel.-1706/0762 500 000
XVIII. Orsz. Kerámia Biennálé megrendezése és díjakhoz. 1 000 000
Képző-és Iparművészeti Lektorátus
Vincze Ottó és Kelemen Károly műtárgy vés.-2553/2003 800 000
2004.
Szakmai eredmények:
gyűjteménygyarapodás:
Műtárgy:
- Képzőművészet: 8 db
ebből vásárlás: 4 db, ajándék: 4 db
- Iparművészet: 60 db
ebből vásárlás: 1,
ajándék: 60 db, Nikelszky Géza ex libriseinek és kisgrafikáinak másolatai (44
db ex libris és 10 db kisgrafika), valamint az általa könyvbe rendezett ex
libriseiről készült CD másolat került az adattárba ajándékozás révén.
Fotó:
- Képzőművészeti fotóleltározás:
Könyvtári (könyvgyűjteményi):
- Könyvleltár 19743- 19887 leltári számok = 144 db
Ebből könyv 9 db, katalógus 135 db. Valamennyi kiadványcsere
illetve tiszteletpéldányként került a gyűjteménybe.
publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 Festett háttér, tanulmány (22.500 n.) In: Tamás Henrik emlékezései és
műgyűjteménye katalógus, MTA MKI – JPM 2004. (NA)
 Tamás Henrik emlékezései és műgyűjteménye katalógus, MTA MKI – JPM
2004. szerk. 256 p. (NA)
 Victor Vasarely – Stuttgart- Berlin katalógus bevezető tanulmány (17. 000 n.)
(SJ)
 Victor Vasarely – Stuttgart- Berlin katalógus szerk. 64 p.
 XVIII. Országos Kerámia Biennále katalógus bevezető tanulmány (15.000 n)
(SJ)
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XVIII. Országos Kerámia Biennále katalógus szerk. (SJ)
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet művészettörténeti szekciójának
szerkesztése. (V.Gy.)
Bevezető. Műtárgyak a képző- és iparművészeti gyűjteményből 197-198. o.
Műelemzések: Egry József: Badacsonyi hegyoldal 199-200. o., Csontváry
Koszta Tivadar: Castellamare di Stabia. 200-202. o.,Imaszőnyeg, 17. sz. 202.203. o., Ismeretlen festő: Xavéri Szent Ferenc: 204-205. o.; Karaff, 1775-85.
205-206. o.; Vajda Lajos: Fej házzal. 207-208. o.
Az „Emlék-kép” c. centenáriumi kiállítás katalógusának szerkesztése.(VGY)
Bevezető tanulmány: Emlék-kép. 11-15. o.
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet: Osztálytörténet, Tárgyleírások 5
db (SJ)
JPMÉ 48-49. (2003-2004) centenáriumi kötet: Tárgyleírások 5 db (KO)

Egyéb megjelent
publikációk

tudományos

és

tudományos-ismeretterjesztő

cikkek,

Sárkány József
- Siklósi kerámia szimpóziumok 1987-2003., tanulmány (25.000 n.) szerkesztés.
Baranyai Alkotótelepek Kht. Siklós
- Geszler Mária Garzuly, Monográfia (30.000 n) Dorottya Könyvek, Ernst Múzeum,
Bp.
Dr. Kovács Orsolya
- Tankönyv –fejezet „Építészeti kerámia” címmel a a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
Tervezés Tanszéke számára
-Akt- Modell a XIX. századi magyar művészetben című kiállítás (MNG) katalógusába
1 db tárgyleírás (KO
Várkonyi György
- Gyarmathy Tihamér. Festmények. (nagymonográfia) Körmendi Galéria, Budapest,
2004.
- Apokalipszis most. Kis magyar múzeográfia. Mozgó Világ 2004/2. 104-112. o.
- A hónap művésze sorozatban 10 cikk a Mozgó Világ számára
- Köves Éváról M.V. 2004/3. Szikora Tamásról M.V. 2004/4. Szabó Eszter Ágnesről
M.V.
2004/5. Császár Péterről M.V. 2004/6. Valkó Lászlóról M.V. 2004/7. Újházi
Péterről M.V. 2004/8. Szalai Katáról M.V. 2004/9. Molnár Sándorról M.V. 2004/10.
Vincze Ottóról M.V. 2004/11. Gyenis Tiborról M.V. 2004/12.
- Europäischen Schulen der Ungarischen Kunst (A magyar művészet európai iskolái)
In.: Europäische Schule. Eine Auswahl aus der Sammlung Nudelman A bécsi
Collegium Hungaricum kiállításának katalógusa
- Couleur Cocale In: Négyen Pécsről. Az olomouci Caesar Galéria kiállításának
katalógusa.
-Négyen Pécsről – Olmützben. Echo 2004/
előadások, konferenciák száma:
műtárgyvédelem:
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Képzőművészet:
tisztítás 64 db,
konzerválás 9 db
tisztítás + retusálás 20 db, teljes restaurálás 35 db, keretjavítás 30 db
Iparművészet:
A Zsolnay adattár fertőtlenítése és az anyag áthelyezése megtörtént a
NKÖM Múzeumi kollégiumának támogatásával. Megtörtént az adattári
anyag fertőtlenítése és a helyiség előkészítése.
Időszaki kiállítások:
Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása (NA) 2004. április 2. – november
15.
DLA kiállítás (SJ) 2004. november 19. - december 6.
Nagy Márta 50 (SJ) 2004. december 10. – 2005. jan. 23.





Külső helyszínen:
 XVIII. Országos Kerámia Biennále (S.J.) Pécsi Galéria április 18. – május 16.
 Minya Mária kiállítása (SJ) Pécsi Galéria április 18 - május 16.
 Siklósi Szalon Siklósi Vár (SJ) június- augusztus
 Emlék-kép. Centenáriumi kiállítás Várostörténeti Múzeum 2004. november 6.- 2005.
szept. (V.Gy.)
 Jubileumi Zsolnay kiállítás Iparművészeti Múzeum közreműködés 2004. ápr.
19-(K.O.)
 „Biedermeier karácsony”- kamara kiállítás FEEFI 2004. 12. 10.- 2005. jan.
(KO)
Külföldön rendezett kiállítások:
 Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- 2004. január 31.(S.J.)
 Victor Vasarely – Stuttgart, Magyar Kulturális Intézet
2004. március 10. – április 26. (S.J.)
 Victor Vasarely – Berlin, Collegium Hungaricum
2004. május 6. – június 10. (S.J)
pályázatok:
2005.
b) publikációk száma:
Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.)
Katalógusok:
 -XIX. Országos Kisplasztikai Biennále katalógus bevezető tanulmány (15. 000
n) (SJ)
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-XIX. Országos Kisplasztikai Biennále katalógus szerk. 200 p. (SJ)
e) Időszaki kiállítások:



Horvát Modernek (Válogatás az Eszéki Galéria anyagából (horvát
vendégkurátor, ill. SJ) 2004. január 28. – március 6.

Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
 XIX. Országos Kisplasztikai Biennále (S. J.) április 3. – május 1.
Külföldön rendezett kiállítások:
 Az új Ádám és az Új Éva Modern törekvések a Magyar művészetben –
Städtische Galerie Stadt Bietigheim-Bissingen
2005. január 22.-április 10.(VGY)
 Victor Vasarely – Krems, Kunsthalle Krems
2005. február 26.- április 10. (S.J.)
 Martyn Ferenc kiállítás – Párizs, Magyar Intézet
2005. február 22.-márdócius 21. (SJ)
 Az új Ádám és az Új Éva Modern törekvések a Magyar művészetben – Kuns
Museum Ahlen
2005. május 1.- július 24. (VGY)
 Martyn Ferenc kiállítás – Bécs, Collegium Hungaricum
2005. június 7.- június 26. (SJ).

BESZÁMOLÓ A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2001-2005. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az 2004-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a
közművelődési munkatársak közvetlenül az igazgatói titkárság felügyelete alatt
dolgoznak, munkájukat a megyei múzeumigazgató-helyettes irányítja. Így közös
programjaikat jobban össze tudják hangolni, a szervezés folyamata is hatékonyabb,
összehangoltabb. A közművelődési feladatok mellett szükség esetén részt vesznek
az igazgatósági titkárság munkájában is. ( információk szolgáltatása, ügyintézés stb.)
Személyi változások: A múzeumi közművelődési feladatok szervezésért,
lebonyolításáért felelős munkatársak: 2001-2004-ben: Walterné Müller Judit, Kőnigné
Kövesdi Ibolya, Lovas Kata, Tillai Gábor. 2002-ben új munkatárs: Kárpáti Kata. 20042005: Walterné Müller Judit, Kárpáti Kata, Lovas Kata, Tillai Gábor.
Általános tevékenységi körök
• Pályázatfigyelés, pályázatírás
• Programszervezés
• Tárlatvezetés, múzeumi órák
• Múzeumi Műhely – múzeumpedagógiai programok tervezése, előkészítése,
kivitelezése
• Iskolákkal, társintézményekkel való kapcsolattartás

45
•
•
•
•

Összehangolása,
szervezése
valamint
felügyelése
rendezvényeknek
Statisztikák készítése, információk szolgáltatása
Kiállítás-megnyitók előkészítése (propaganda, háttérmunka)
Kiadványcsere (bel-és külföldön)

múzeumi

ÁLLANDÓ, RENDSZERES PROGRAMOK:
A
“nyitott
múzeum”
koncepciójának
értelmében
kitűzött
célt,
a
közönségkapcsolatok javítását a múzeumi programok színesítésével és azok
népszerűsítésével, az iskolákkal, a médiával való kapcsolatok elmélyítésével, az
országos, a megyei, valamint a városi rendezvénysorozatokba való
bekapcsolódással lehetett megvalósítani.
•

A városi és a megyei közművelődési intézményekkel (Pécsi Kulturális
Központ, Megyei Idegenforgalmi és Kulturális Központ, Könyvtárak stb.) való
együttműködés is része volt a “nyitott múzeum” koncepciójának.

•

Az intézmény részvételének koordinálása a különböző országos, megyei és városi
rendezvényeken: Múzeumi Világnap (Magyar Nemzeti Múzeum) Európa, közös
örökségünk című rendezvénysorozatok, a Magyar Kultúra és a Magyar Tudomány
Napjai, Tavaszi Fesztivál, Pécsi Napok, Mediterrán Ősz, Nagycsaládosok Országos
Konferenciája rendezvényei. Ezek kapcsán ingyenes belépés szervezése az
érdeklődőknek, tárlatvezetések ill. múzeumi órák, ismeretterjesztő előadások tartása.

•

Összehangolása,
szervezése,
valamint
felügyelete
múzeumi
rendezvényeknek: a Csontváry Múzeum fogadásai, hangversenyei, a Néprajzi
és a Várostörténeti Múzeum farsangi, húsvéti és karácsonyi játszóházai. Ez
utóbbiak egyre ismertebbek és népszerűbbek.

•

Kiállítóhelyeinken játszóházak, tárlatvezetéseknek, múzeumi óráknak
általános és középiskolák számára. Ezen túl felnőtteknek szóló (múzeumbarát
körök, TKM csoportok stb) rendezvény ill. foglalkozás, időszaki kiállítások
megnyitójának szervezése, hangversenyek szervezése.

•

Valamennyi kiállításhoz többnyelvű kiállítás-kísérő készítése, információs
táblák elkészítése, aktualizálása. A programokhoz, szórólap és plakát
készítése

•

Kapcsolattartás
sajtóval,
médiával,
iskolákkal,
társintézményekkel.
Rendszeres tájékoztatás kiállításainkról, rendezvényeinkről. Hivatali levelezés,
meghívók küldése

•

Külföldi és belföldi kiadványcsere, számítógépes nyilvántartás bevezetése,
Web-oldal feltöltése friss információkkal, képekkel

•

Adat- és információszolgáltatás szakmai kiadványokhoz, idegenforgalmi
szervezeteknek, gazdasági kutatóintézeteknek, jogdíjas ügyek intézése
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•
•

Az intézmény éves kötelező statisztikai adatszolgáltatásának összeállítása
(pályázatok, látogatottság)
Beérkező közönségkapcsolattal összefüggő levelek megválaszolása, kiállításmeghívók, egyéb meghívók és körlevelek köszönő levelek megírása,
postázása.

•

A Janus Pannonius Múzeum soron következő évkönyvének és más
katalógusok kiadásában való együttműködés, a saját honlap aktualizálása

•

Felmerülő lektorálás egyes kiadványok esetében (pl. angol nyelvű kiállításkísérők, információs táblák).

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK:
2001
• A NKÖM támogatása révén, a Pécsi Tudományegyetemmel való
együttműködésben elkészült az intézmény marketing (üzleti) terve.
• Az Országos Numizmatikai Konferencia megszervezésében való részvétel
2002
•
•
•
•
•
•

Várostörténeti Múzeumban havi rendszerességgel szervezett „Múzeumi
Műhely” gyerekfoglalkozásai.
A Zsolnay Múzeumban háromnyelvű hangos tárlatvezető-berendezés
A 2002. májusában “2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös
jövőbe” című nemzetközi konferencia szervezése
Pécs
világörökségével
kapcsolatban
rajzpályázat
Pécs
város
önkormányzatával közösen, melyre 144 pályamű érkezett.
A Magyar Múzeumi Történész Társulat 3. Országos Konferenciája
megszervezésében, rendezésében való részvétel
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt, múzeumi tárgyak
digitalizálására szóló „eVilág - digitális tartalom és kultúra” c. pályázat
koordinálása

2003
Egész éves rendezvénysorozat általános iskolák részére a szakmai osztályok
közreműködésével, a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány „Értékközpontú
gyerekfoglalkozások” c. pályázata révén
•

Képző- és Iparművészeti Osztály 2003. szeptember 20-21. A „Kulturális
Örökség Napok” című rendezvénysorozat múzeumi programja. „A Zsolnayörökség nyomában” címmel (Szakmai vezetések a Zsolnay Kerámia
kiállításban naponta két alkalommal; ill. Pécs belvárosában a Zsolnay
építészeti
kerámiával
díszített
épületek
és
köztéri
alkotások
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•

•

•

•
•
•
•

megismertetésére. A Zsolnay Múzeumban Zsolnay- mintalapok alapján
üvegfestés
Néprajzi Osztály „Jeles Napok az évben” című foglalkozás-sorozat a Néprajzi
Múzeumban: 2003. február 22-23. Előadások, farsangi játszóház, húsvéti
játszóház , Szent Mihály Napja program: kézműves bemutató meghívott
mesterrel (gyöngyfűzés, szalmafigurák, agyagozás, gyertyamártás), előadás a
Szent Mihály napi szokásokról, Márton napi hagyományok, valamint a szőlő
és a bor ünnepe, Karácsonyváró kézműves játszóházi program
Régészeti Osztály „Hétköznapok és ünnepek a római kori Sopianaeban”
című foglalkozás, vezetés a kiállításban, az Ókeresztény Mauzóleumban és a
Lapidáriumban, egy jelképes római lakóépület/villa falai között (paravánfal,
oszlopsor,
díszletszerű megjelenítés)
játszóház
üvegfestéssel
és
mozaikkészítéssel.
Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Az egykori Tímár-ház tetőterében
lévő előadóterem ad otthont a kézműves foglalkozásoknak.) - az előadás
témája a textíliák, viselet, öltözködés. A játszóházban illatpárna készítése
gyógyfüvekből, húsvéti szokásokról (játszóház, tojásfestés. Ismerkedés a
papírgyártás történetével a papirusztól a pergamenen át a különböző
papírgyártási folyamatokig. Szemléltetés muzeális papírtárgyakkal, végül
kézműves foglalkozás (kaleidoszkóp készítése).
Természettudományi Osztály Iskolák közötti gyermekrajz-vetélkedő a
Természettudományi Kiállítás anyagából megfelelő /rajztanárokból álló/ zsűri
bevonásával.
Nemzetközi kapcsolatok „MUSEUMS AS LEARNING CENTRES”
Nemzetközi konferencia szervezése a PTE-vel közösen
A „2000 év a Duna mentén…..” c. konferenciakötet kiadásában való részvétel
A „Látogatóbarát múzeum” pályázat összeállítása, gondozása

2004
•

•

•
•

•

„Múzeumi Esték” - 2004. június 11.: Múzeum Galéria – Tamás Henrik
Műgyűjteményének bemutatása Nagy András muzeológus vezetésével;
Felolvasóest: Közreműködött a Versmondó Pedagógusok Köre (Civil
Közösségek Háza); Az újonnan rendezett Martyn Ferenc Kiállítás bemutatása
A Vasarely Múzeumban egy háromnyelvű érintőképernyős-berendezés
(Kioszk) került beszerelésre. A kioszk segítségével könnyedén tájékozódhat a
látogató a pécsi és baranyai kiállításokról, gyűjteményeinkről. (pl: múzeumi
teszt)
Gyereknapi múzeumi program a Sétatéren. A gyerekek 10 kézműves
mesterséget próbálhattak ki a Kaptár Egyesület és a Janus Pannonius
Múzeum munkatársai segítségével
A 2004-es évben a Pécs-Baranyai Múzeumi szervezet 100. jubileumi
évfordulójához
kötődtek
elsősorban
a
múzeumi
közművelődési
tevékenységek: az EMLÉK-KÉP centenáriumi kiállítás meghívóinak
postázása, plakátok terjesztése; megnyitójának szervezése előkészítése
(propaganda, háttérmunka) – Tárlatvezetések szervezése a centenáriumi
kiállításban –„Ismeretlen kincseink” előadássorozat.
Emléktábla elhelyezés, avatás a Rákóczi u. 11. épületén - engedélyeztetési
eljárása (ingatlantulajdonosok hozzájárulása, tábla formátumának műemléki,
esztétikai és műszaki engedélyeztetése); avatási ünnepség szervezése
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•
•
•
•

„Múzeumok az európai térben” konferencia szervezése
„100 év – 100 kérdés” – vetélkedősorozat (kéthetente a Pécsi Hét című
újságban, honlapon)
Valamennyi
szakmai
osztályunkon
a
felnőtt
korosztályt
érintő
előadássorozatot szerveztünk „Ismeretlen kincseink” címmel.
A Pécsi Tudományegyetem művelődési menedzser szakos hallgatói közül sokan
választották szakdolgozati témának, szakmai gyakorlat helyszínének a múzeumokat.
Konzultációkat, megbeszéléseket szervezése és tartása a hallgatóknak.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az intézmény múzeumpedagógiai,
közönségkapcsolati tevékenysége elismeréseként 2004-ben „Múzeumpedagógiai Nívódíjjal”
tüntette ki a közönségkapcsolati csoportot.
Publikációk száma 2001-2004-ig: 19
MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY

A Magyarlukafai Néprajzi is a bevált gyakorlat szerint működött Lovas Kata vezetésével.
A műhely látogatóinak száma stabilan 1000-1500 fő körül van. Mivel az önkormányzati
szálláshely felújítása még mindig nem történt meg, a vendégek számának nagyobb mértékű
növelését nem tudtuk megoldani.
A műhely legfontosabb feladata a hagyományos népi kismesterségek bemutatása, a régi
és újabb keletű szerszámok eszközök használatának ismertetése, tárlatvezetés szerűen, valamint
kézműves foglalkozások tartása.
Ezeket a feladatokat sikeresen megvalósítottuk, ami a látogatók visszatéréséből, valamint a
fokozott érdeklődésből mérhető le.
A kézműves foglalkozásokat a Kaptár Egyesület kézművesei tartották, és
elmondható, hogy a közművelődésnek ez az ága változatlanul népszerű, gyerekek
és felnőttek körében egyaránt. A tavaszi és őszi időszakban a látogatók zöme
általános iskolás volt, de voltak magyar és külföldi gimnazisták, családok és csak
felnőttekből álló csoportok is.
A nyári szünetben kézműves táborokat tartottunk, melyek 15-20 fő
részvételével nagyon jól sikerültek. A kézműves programokat igyekeztünk színesíteni
a vidék flórájának és faunájának bemutatásával, valamint lehetőség volt különböző
háziállatok megnézésére, aminek a városi gyerekek különösen örültek. Június
közepén gyermek kézműves tábor, júliusban családos kézműves tábor, majd
augusztusban felnőtt szövő tábor volt a műhelyben.
A Magyarlukafai Néprajzi Műhely már évek óta képviseli a Baranya Megyei
Múzeumokat országos és regionális rendezvényeken. Ennek keretében a Múzeumi
Világnapon a Kaptár Egyesülettel együtt részvettünk a Múzeumok Majálisán, amit
Budapesten, a Nemzeti Múzeumban ill. a Városligetben rendeztek meg.
A
rendezvényen elsősorban a pécsi kiállításokra hívtuk fel a figyelmet, és múzeumi
kiadványokat árusítottuk, de nagy sikere volt a kézműves bemutatóknak, és a
különböző kézműves foglalkozásoknak is.
2004-ben a Múzeum felkérést kapott a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumától, hogy május végén megyei gyereknapot szervezzen a pécsi
Sétatéren. A „Kisinasok kézműves tanodája” elnevezésű gyereknapon, tíz
mesterséget lehetett kipróbálni reggeltől estig, valamint a Múzeumokat is ingyenesen
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látogathatták a résztvevők. A rendezvényen a Kaptár Egyesület mesterei 600 gyerek
részvételét regisztrálták, ami szép sikernek számít.
A Vendel napi búcsú októberben igazán nagy tömegeket vonzott.
A fotók és a becslések szerint 3-4 ezer látogató fordul meg a faluban ezen a napon. A rendezvény
regionális kézműves fesztivállá alakult a több mint száz kézműves mesterrel, és nagy sikert
aratott a „mutatványosok tere” is, ahol népi játékokat lehetett kipróbálni.
A Magyarországi Csipkekészítők Egyesületének és a Bárdibükkről érkezett üvegművészek
kiállításának (2004) is sok látogatója volt. A délutánt bábműsor és a régió néptánc együtteseinek
műsora töltötte ki.
A Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben 2001-2004-ben a Múzeum Igazgatóság
tulajdonát képező épületeken felújítási munkák anyagi fedezet hiányában nem
voltak. Sajnos az egész év során egyetlen olyan pályázatot sem találtunk mely a
munkatervben szereplő állagmegóvási munkák elvégzésére irányult volna.
Az Önkormányzat a Néprajzi Műhely munkáját a terület rendben tartásával,
(fűnyírás, kaszálás) a víz és áramszámlák, kiegyenlítésével továbbra is támogatta.
Társintézményi együttműködések:
A Magyarlukafai Néprajzi Műhelynek hosszú évek óta kialakult, jó kapcsolatai vannak
a pécsi és a régió egyes társintézményeivel., következő intézményekkel álltunk
kapcsolatban:
Baranya Megyei Önkormányzat:
- együttműködés a Kultúra 2000 pályázat beadásáért
Baranya Megyei Kulturális Központ:
- Országos Népművészeti kiállítás és pályázat pécsi kiállításának segítése
- Kézműves vasárnap szervezésében való közreműködés
Pécsi Kulturális Központ:
- Művészeti és gasztronómiai fesztiválon játszóház szervezés
- Pécsi Folknapokon játszóház szervezés
- Pécsi Napok alatt kézműves játszóház szervezés
- Húsvétvárásra, Folkloriádára, Pécsi Napokra, Karácsonyi vásárra
kézművesek szervezése
Somogy Megyei Kulturális központ:
- Néprajzi tárgyú előadássorozat szervezése
Hagyományok Háza:
- nyári tábor megszervezése, a felnőtt szövőtanfolyam hallgatóinak
Magyar Turizmus Rt. Dél Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság.
- információ átadás, kérdőívek kitöltése, valamint rendezvényeken való
közreműködés
MŰTÁRGYVÉDELEM
Időszak: 2001-2005 ápr. 30.
Természettudományi Osztály
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Személyi állomány a műtárgyvédelem területén:
1 fő preparátor: Lovászné Szabó Márta
-

A Természettudományi Osztály 2000 áprilisában költözött a Pécs, Szabadság
u. 2 számú épületbe, miután irodáit és raktárait felújították. A felújított
épületrészben két raktárhelység van, alapterület összesen 75 m2.
A raktárak a jelenlegi gyűjtemény rendezett és biztonságos tárolására
elegendők és megfelelőek.

-

Az épületnek az a szárnya mely a kiállításnak ad helyet, nem lett felújítva ezért
csak időszaki kiállításoknak felel meg. A nem megfelelő ablakok és az öreg
tetőszerkezet miatt a napfény, a hőingadozás és a beázások veszélyeztetik a
kiállított tárgyak épségét.

2001-2005 közti időszak műtárgyvédelmi eredményei:
Gyűjteményünk nagyobb részét a rovaranyag teszi ki, mely biztonságos
tárolásához speciális rovardobozokra és azokat tároló, zárható szekrényekre
van szükségünk.
-

-

2002-ben a Magyar Nemzeti Múzeumtól műtárgyvédelemre kapott
támogatásból az osztály rovarszekrényeket és rovardobozokat vásárolt, amely
az anyag 80%-ának áthelyezésére adott lehetőséget..
Pályázat: A Magyar Nemzeti Múzeum 2001. évi költségvetésében
szereplő „műtárgyvédelemre” rendelkezésre álló keretből 550 000 Ft
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott.
2002-ben ebből az összegből 3 db rovarszekrény és 100 db rovardoboz
megvásárlására került sor.
A gerinctelen gyűjteményűnk egy részét - 206 üveg - vegyszerben tároljuk.
2002-ben pályázaton nyert összegből az elpárolgott vegyszer pótlására került

sor.
Pályázat: A„Janus Pannonius Múzeumban őrzött rovargyűjtemények
konzerválása, preparálása”c. ; 100 000 Ft; Teljesítés: 2002. szeptember
-

-

Az egész gyűjtemény biztonságos megóvása érdekében szükséges 2-3
évente nagyobb fertőtlenítés, mely az épület lezárását és gázzal történő
fertőtlenítését jelenti.
Fertőtlenítés időpontjai: 2001. január
2004. december (pályázatból)
Pályázat:" Állagvédelem – Rovargyűjtemény gázzal történő
fertőtlenítése"
NKA; 50 000 Ft; Teljesítés: 2004. december
A gerinces gyűjtemény gyarapítását csak pályázatokból tudtuk megoldani. Az
elhullott állatokat magánszemélyektől, állatkerttől és egyesületektől
díjmentesen kapjuk. Preparáltatásuk költségét pályázatokból teremtettük elő.
(2001-ben, "egy kiállítás megköszönéseként", adományként az osztály kapott
egy mélyhűtőszekrényt, azóta sikeresen gyarapodik a gerinces gyűjtemény.)
Pályázatok: 2002 "Gyűjteménymegóvás, gerinces-preparáltatás" c.

51

-

NKA; 700 000 Ft
(A tervezett preparálás a szakvéleménye szerint alkalmatlannak
bizonyult, ezért az összeget nem tudtuk felhasználni.)
További sikeres pályázatok:
Pályázat: 2003 "Madár- és emlős anyag preparálása" c., NKA; 500 000
Ft
Teljesítés: 2004. augusztus
Pályázat: 2005. március "Gerinces állatok preparáltatása"c.NKA;300
000 Ft
TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS: 2006. AUGUSZTUS

Műhelymunka (preparálás )
A gyűjtemény jellegéből adódóan folyamatos a feldolgozása a begyűjtött
rovaranyagnak. A kis létszám miatt a gyűjtés az utolsó két évben visszaesett
és így a rovaranyag gyarapodása és annak feldolgozása is visszafogottabb.
-

A rovar- és a gerinces gyűjtemény évente egy alkalommal teljes átnézésre
kerül az esetleges kártevők ellen. Ilyenkor kisebb dobozos fertőtlenítéseket
végzünk. Ennek időpontja: minden év (kivéve a nagy fertőtlenítés éveit)
január-február.

Régészeti Osztály
Személyi állomány:
Czopf Jánosné főrestaurátor 2001-ben nyugállományba vonult.
Restaurátorok létszáma,3 fő: Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva
kerámia restaurátorok, Horváth Zsuzsanna szilikát és fémrestaurátor.
Megelőző műtárgyvédelem: az állandó kiállításban és a raktárakban lévő
leletanyag folyamatos ellenőrzése.
- Műhelymunka: A Régészeti Osztály helyzete folytán a restaurátorok a régészek
által történő feltárások leletanyagát dolgozzák fel. Ez magában foglalja a bejövő
anyag szétválogatását, esetleges mosását, konzerválását, restaurálását, akut
módon bekerült és gyorssegélyre szoruló leletek előre vételét, újrarestaurálást.
2001:

Kozármisleny /
17 db lelet restaurálása
Márok
240 db. restaurálás
Pécs, Nádor Szálló
36 db. restaurálás, 26

rekesz kerámia mosása
Kovácsszénája

freskó tisztítás, 11

rekesz kerámia mosása
Dunaszekcső
Beremend

144. db.
7 rekesz kerámia

mosása
Rádfalva éremlelet

25. db.
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Vókány

35. db. rest., 11 rekesz

mosás
Autópálya bejárás anyaga

80 rekesz

mosás
Rendőrségi lefoglalásból számazó leletek: 90
db.

2002:

Márok kincslelet
259 db.
Helytörténeti O. anyagából:
20. db.
Mohács, Szűcs gyüjtemény
Pécs, Nagy Lajos G.

26. db.
143. db. rest., 48

rekesz mosása
Pécs, Nádor Szálloda feltárásából

76. db.

rest., 152 rekesz mosása
Autópálya terepbejárás

36 rekesz

mosása.
Terepmunka: 1. Pécs- Nagy Lajos Gimnázium területén folyt ásatáson való
részvétel, sírfeltárás.
2. Pécs, Sophiane téren: freskófelszedés.
Mindkét helyszínen 2 hónapig folytattunk munkát.
2003:

Pécs, Nagy Lajos G
Pécs-Püspökvár anyaga
Mázaszászvár
Pécs, 48-as tér

109. db. lelet
52. db.
27. db.
1 db.

lelet restaurálása
Pécs, Jókai u. 13.

32

rekesz freskó tisztítása
Limes kongresszusra való
másolatkészítés, restaurálás, kiállításrendezés: 2 hónap.
Terepmunka:
freskó felszedés, 1 hónap.

2004:

előkészületek,

Pécs, Jókai u. 13. alatti ásatáson való részvétel,

ECE ásatás
Pécs, Nagy Lajos G.

23. db. tárgy
220. db.

Pécs, Széchenyi tér, Dzsámi mellett
Patton Gábor régész anyaga

3 db.
32.

db.
Szigetvár, Kazamaták ásatás

81

Pécsvárad-Vár

15

rekesz mosása.
rekesz
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Terepmunka:
részvétel.

Pécs, Apáca u. 13 alatt folyó ásatáson való

Kiállítás: A 2004. november 6-án nyílt " Emlékkép" c. centenáriumi kiállítás
régészeti anyagának előkészítése, konzerválása, restaurálása.
-

2005:
Újrarestaurálással kapcsolatos pályázat teljesítése (Zengővárkonyi leletanyag)
Pályázat:"
A
Zengővárkonyi
kerámiagyűjtemény
/1937-1948/
állapotmegőrzése és újraresteurálása" c.; NKA; 400.000 Ft;(
teljesítés:2005. február )

-

A Régészei Osztály épületének érintésvédelmi felújítása 2005 májusában
fejeződött be, ezért az év első negyedévében a szakmai munka csak
szakaszosan folyt a műhelyben.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák

-

Az állandó kiállítás az 1970-s években nyílt. A 2005 év elején történt
érintésvédelmi felújítás közvetlenül a kiállítóterek, a vitrinek (mesterséges
fény) világítását érinti.
Továbbra is az ablakok rosszul záródnak, a külső természetes fény káros hatása
ellen sötétítő függönyök védenek.
Raktárhelyzet
- Az épületben lévő raktárak telítettek, új anyag elhelyezésére alig van
lehetőség.

NÉPRAJZI OSZTÁLY
Személyi állomány:
Várbíró Erzsébet újkori kerámia restaurátor munkaviszonya 2003-ben
megszűnt.
Iglói Zsolt 2001- ben távozott az intézményből.
Restaurátorok létszáma, 2 fő: Fertői Miklós ( farestaurátor) főrestaurátor,
Benyovszky Mónika textilrestaurátor.
Raktárhelyzet
2001-ben a Néprajzi Osztály fa- és fém műtárgyainak egy részét új, a korábbi Pécs,
patacsi raktárnál jobb körülmények közé költöztettük.( Pécs, Nyírfa u. 6.) Ez az épület
sem mondható ideálisnak, mert a műtárgyak számára rendkívül kedvezőtlen, szélsőséges
hőmérsékleti viszonyok váltakoznak benne. Az épület lapos tetejű, fűtetlen, így télen

54
nagyon hideg van, nyáron viszont a lapos tető és a sok ablak miatt rendkívül meleg és
száraz. Ezen egyelőre csak szellőztetéssel tudunk segíteni. A kerámia- és textilanyagot
viszonylag jó körülmények között az osztályon kialakított raktárakban tároljuk. 2004
őszén épületeinket riasztó és füstérzékelőkkel látták el.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák
A Néprajzi Osztály épülete nagyon lelakott, rossz állapotú. A nyílászárók, különösen az
ablakok elöregedtek, szétszáradtak, ebből adódóan nagyon rosszul záródnak. A
kiállításunkban emiatt gyakran elporosodnak a műtárgyak, sajnos még a vitrinekben is. A
fent említett ablakok javítása (cseréje) és fényvédő fóliával való ellátása is szükséges
lenne.
2001-2005. április 30. közti időszak műtárgyvédelmi eredményei
Megelőző műtárgyvédelem: a raktárainkat és a kiállításunkat is 2002, 2003 és 2005-ben
gázosítással fertőtlenítettük. 2004-ben a református fejfagyűjteményünket (38 db)
vegyszerrel kezeltük.
Műhelymunka:
2001:
Benyovszky Monika: 55 db textil tisztítása
Fertői Miklós: 57 db fa anyag tisztítása, 57 db konzerválás
Várbíró Erzsébet: 6 db tisztítás, 55 db konzerválás, 4 db restaurálás
Iglói Zsolt: Vasváry-ház bútorainak tisztítása, restaurálása, konzerválása
2002:
Benyovszky Monika: 125 db textil tisztítása, 2db tárgy konzerválása, 61 db tárgy
fertőtlenítése, 2 ormánsági női viselet restaurálása
Fertői Miklós: 212 db fa anyag vegyszeres kezelése, 50 db tisztítás, konzerválás,
Vasváry-ház bútorainak tisztítása, restaurálása, konzerválása
Várbíró Erzsébet: 9 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 26 db fém- és kerámiatárgy
restaurálása
2003:
Benyovszky Monika: 179 db textil tisztítása, 10 db tárgy konzerválása, 37 db tárgy
fertőtlenítése
Fertői Miklós: 84 db faanyag vegyszeres kezelése, tisztítása, konzerválása,
megelőző műtárgyvédelem 49 db
Várbíró Erzsébet: 30 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 2 db kerámiatárgy
restaurálása
Pályázat:"Az Emlék-kép című kiállítás tárgyainak restaurálása" c.; NKA ;
2 000 000 Ft (felelős: Fertői Miklós)Teljesítés: 2004. december30.)
2004:
Benyovszky Monika:
néprajzi tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása:
48 db (drávamenti horvát) ágyterítők, asztalterítők, viselet darabok, ajándékkendők,
törölközők, 12 db (ormánsági ref. magyar) ágyterítők, asztalterítők, 5 db (csángó)
törölköző, abrosz, szalvéta, 1 db (székely) abrosz
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Fertői Miklós:
néprajzi faanyag:
38 db (ormánsági magyar református) fejfa vegyszeres kezelése, tisztítása,
konzerválása, restaurálása megelőző műtárgyvédelem
néprajzi tárgyak vegyszeres kezelése, tisztítása, konzerválása, restaurálása:
5 db (ormánsági ref. magyar és drávamenti horvát) szék, 2 db képkeret, 1 db
(drávamenti horvát) sarokpad, 1 db (ormánsági ref. magyar) rengőpad, 1 db
(ormánsági ref. magyar) szökröny, 1 db (ormánsági ref. magyar) asztal, 1 db
(drávamenti horvát) flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar) flóderozott ágy, 1
db (ormánsági ref. magyar) festett ágy (részben rekonstrukció), 5 db fém
szőlőmetsző olló, 3 db nagyméretű szőlőprés
1 db 100 éves flóderozott vitrin ( Természettudományi Osztály, centenáriumi kiállítás)
1 db Biedermaier vitrin ( Martyn Ferenc hagyaték)
1 db credenzone ( Képző- és Iparművészeti Osztály, centenáriumi kiállítás)
1 db Baranya Vármegye könyvszekrénye ( Új- és Legújabbkori Osztály)
Az elkészült munkák: 5 db (ormánsági ref. magyar és drávamenti horvát) szék, 2 db
képkeret, 1 db (drávamenti horvát) sarokpad, 1 db (ormánsági ref. magyar)
rengőpad, 1 db (ormánsági ref. magyar) szökröny, 1 db (ormánsági ref. magyar)
asztal, 1 db (drávamenti horvát) flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar)
flóderozott ágy, 1 db (ormánsági ref. magyar) festett ágy (részben rekonstrukció)
30 db kerámiatárgy tisztítása, konzerválása, 2 db kerámiatárgy restaurálása
48 db (drávamenti horvát) ágyterítők, asztalterítők, viselet darabok, ajándékkendők,
törölközők, 12 db (ormánsági ref. magyar) ágyterítők, asztalterítők, 5 db (csángó)
törölköző, abrosz, szalvéta, 1 db (székely) abrosz
2003-ban Kirics Márta (Baranya Megyei Levéltár munkatársa): NKA támogatásából
15 db pauszpapír tisztítását, konzerválását (Kapoli faragványok rajza) végezte el,
centenáriumi kiállítás számára.
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
Személyi állomány:
( Az intézményrésznek nincs szakképzett restaurátora.)
-

A műtárgyvédelmi feladatokat 2 fő látja el: Balog István asztalos, 4 órában
Kulutácz Györgyné segédrestaurátor- teremőr.

Raktárhelyzet:
A Kanizsai Dorottya Múzeum raktárának befogadóképessége megfelelő.
Ugyanakkor
az
épület
tetőzete
beázik,
a
cserép
lehullik,
balesetveszélyes.(Sürgős javítása szükséges) A raktár hőmérséklet nagyfokú
ingadozása következtében a páratartalom nem megfelelő. Az itt tárolt
nagyszámú tárgyi anyag gázosítása, illetve megelőző rovarvédelme több éve
elmaradt. A raktár belső udvarán egy téglakerítés és féltető megépítésével a
tárolókapacitást növelte a múzeum, továbbá egy másik féltető felépítésének
előmunkálatait végezte el.
A Városház utcai központi épület egyik irodájának raktárrá való alakítása
folyamatban van, itt könyvek iratok, fotók, plakátok, zászlók elhelyezésére
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kerül sor. A műtárgyvédelmi program keretében (lásd: Újkori Osztály, Millei
Ilona) fémszekrények, szárítóberendezés vásárlására volt mód, 2004-ben.
Műtárgyvédelemmel kapcsolatos kiállítási problémák:
-

A Városház utcai állandó kiállítás területén rovarkár elleni védelem (
gázosítás) 2002-ben és 2003-ban volt. A védekezés minden évben legalább
két alkalommal szükséges.
A raktárban tárolt gyűjtemény egy nagyobb része csak akkor állítható ki, ha
restaurálása is megtörténik (iratok, könyvek, plakátok, céhzászlók, stb.).

Műhelymunka:
2001:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 205 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 85 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 92 db

cseréje

és

a

Összesen: 382 db
2002:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 80 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 45 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 82 db

cseréje

és

a

Összesen: 207 db
2003:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 51 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni cseréje és a
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 12 db
Vegyes összetételű javítása, konzerválása: 118 db
Restaurálás: papíroklevél 15 db, iratnyomtatvány 3 db, térkép 1 db, bőralapú
nemesi oklevél 1 db,
Összesen: 201 db
2004:
Textilanyag mosása, javítása, konzerválása, stb.: 77 db
Faalapú műtárgyak konzerválása, javítása, részbeni
rekonstrukcióhoz való előkészítése: 7 db
Vegyes összetételű tárgyak javítása, konzerválása: 31 db

cseréje

és

a

Összesen: 115 db
Új-és Legújabbkori Történeti Osztály
Személyi, szervezeti változások:
Millei Ilona általános múzeumvezető-helyettesi kinevezése 2001.03.15-én
megszűnt. Textilrestaurátori munkáját az Új-és Legújabbkori Történeti
Osztályon végzi. 2001.03.26-tól, a textilrestaurátori feladatok ellátása mellett
az intézmény központi műtárgyvédelmi feladatainak szakmai koordinálására
kapott megbízást.
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-

2002.09.04- én Kóbor Beatrix papírrestaurátori (segédrestaurátor)
munkakörben felvételt nyert.
Galambos Monika gyűjteménykezelő- textilrestaurátor munkaviszonya
2004.03. 06-tól megszűnt.
2001- 2005 közti időszak műtárgyvédelemi eredményei
2001:
A szigetvári vár főépületében lévő Vártörténeti kiállítás bontása.(csomagolás,
az újra rendezéssel kapcsolatos műtárgyvédelmi feladatok.
A Várostörténeti Múzeum állandó kiállításán lévő tárgyak egy részének
rendbetétele.
A 2004-ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei:
Pályázat: "Zászlórestaurálás a pécsi centenáriumi kiállítás kapcsán" c.;
NKA Múzeumi Kollégium; 500.000 Ft; Restaurátor: Szalay Zoltán
Új-és Legújabbkori Történeti Osztály - pedagógiai térképgyűjtemény
csomagolása, új tárolón való elhelyezése.
Pécs, Jakováli Hasszán Múzeum kiállításának lebontása, a török kori zászló,
anatóliai szőnyeg ( Zrínyi Miklós Múzeum gyűjtemény) Új-és Legújabbkori
Történeti Osztály textilraktárában való elhelyezése.
A Várostörténeti Múzeumban rendezett Magyar-Bolgár kapcsolatok
évszázadai c. kiállítás lebontott anyagának raktári rendezése.
A pécsváradi vár kőtárának rendezése, új polcok építése, új biztonságos
rácsok felszerelése.(Bodó Balázs régész OMVH-HMKF Budapest, Millei Ilona
főrestaurátor) A kőtár a Régészeti Osztály kezelésében van. A feladat 2003ban fejeződött be.
Támogatás: 700.000 Ft; Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Aadattári munka:
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága pécsi és vidéki kiállításainak
regisztrációja (BMMI központi irattár), ezt megelőzte a Kulturális Örökség
Pécsi Területi Kirendeltség revíziója. A múzeum részéről a munkát Millei Ilona
végezte.
A pécsváradi vár altemplomának fotogrammetriai felmérése.( ART’ V Mérnöki
Iroda Kft Szentendre; Régészeti Osztály, adattár) Ügyintéző: Millei Ilona
Támogatás: 1.220.000 Ft; Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Műhelymunka (restaurálás, tisztítás):
Pécsvárad Iskolatörténete c. állandó kiállítás (nyílt: 2001.szept. 22.), iskola
bútorok, szemléltető eszközök, nyomatok - 18 db
Az Új-és Legújabbkori Történeti Osztály zászlógyűjteményéből - 3db
A Pécs, Király u.19. számú Vasváry-házban rendezendő kiállítás, Péchy
Blanka hagyaték restaurálásának megkezdése- 9db
A szigetvári vártörténeti anyag egy részének tisztítása - 116 db
Az Új-és Legújabbkori Történeti Osztály textilgyűjteményéből - 20 db
Csaták ezüstben c. időszakos kiállítás éremanyagának tisztítása - 215 db
Vasarely kárpitok (Képzőművészeti Osztály) kiállításra való előkészítése - 5
db
2002:
A 2004- ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei, a tárgyi anyag
restaurálásának folytatása
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Pályázat: "Zászlórestaurálás folytatása, a pécsi centenáriumi kiállítás
kapcsán"
NKA ; 400.000 Ft; Restaurátor: Szalay Zoltán
A múzeum papíralapú tárgyainak, adatári anyagának jobb körülmények közé
helyezése.
Pályázat: " Műtárgyak állagvédő tárolási körülményeinek javítása a JPM
és a Kanizsai Dorottya Múzeumban." c.; NKA; 400.000 Ft
Az Új - és Legújabbkori Történeti Osztály fényképgyűjteményének
palliumozása. (folyamatos)
Az Ibafai pipamúzeum karbantartása, átrendezése.
Műhelymunka:
Az Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiben - zászló és
textil,háztartási eszközök, fotó és iratanyag, játék, technika és ipartörténet lévő műtárgyak tisztítása, restaurálása - tárgyi anyag, fotó - ö: 3022 db
A Pécs, Király u.19. számú Vasváry-házban rendezendő kiállítás, Péchy
Blanka hagyaték restaurálásának folytatása - 17 db
Breuer Marcell emlékkiállítás: Az Iparművészeti Múzeum (Budapest), valamint
magángyűjteményből a kiállításra kerülő bútor és bútor modellek restaurálása
- 8 db
-

2003:
Megelőző műtárgyvédelem:
KÖZPONTI MŰTÁRGYVÉDELMI FELADATOK, ÜGYINTÉZÉS: MILLEI ILONA
-

-

-

-

A Zsolnay Jubileumi Ünnepségekhez - a Zsolnay gyár alapításának 150,
valamint Zsolnay Vilmos születésének 175. évfordulója - kapcsolódóan
elkészült a Pécs, Káptalan u. 2. ( Zsolnay Múzeum) műemléki felújításának
terve.
A Pécs, Király u. 19. sz. épületben lévő Vasváry-házban a három múzeumi
kiállítás kihelyezett műtárgyainak védelmében – részben a műemléki
helyreállításhoz kapcsolódva – állagvédelmi óvintézkedéseket tettünk. Ilyenek
az ablaküvegek fényvédő üvegre való cseréje, érzékeny fotóanyag speciális
üveggel történő védelme, világítás korlátozása, papucshasználat bevezetése,
tárgymásolatok, rekonstrukciók készítése.
Forrás: 890.000 Ft; Pécs Város Önkormányzata)
(A "Vasváry-szalon" , Péchy Blanka emlékszoba és a " Fejezetek Pécs
kultúrtörténetéből" c. állandó kiállítás nyitása: 2003.június 10.)
A Pécs, Jakováli Haszán Múzeumban kiállított nagyméretű, török zászlót az
állapotára való tekintettel 2001-ben raktáron elhelyeztük el. E nagy
érdeklődésre számot tartó tárgy helyére másolatot készítettünk a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal.
A 2004- ben nyíló centenáriumi kiállítás előkészületei, a kikerülő tárgyak
restaurálása, ezen kívül pályázatok írása, olyan eseti restaurátori munkákra,
amelyekre nincs a múzeumnak szakembere, illetve kapacitása.
Pályázat: " Állagvédelem, papírrestaurálás a pécsi centenáriumi kiállítás
kapcsán" c.; NKA; 700.000 Ft ( A mohácsi múzeum, az Újkori és a
Néprajzi Osztály papír alapú, pausz és pergamen tárgyainak tisztítása,
restaurálása. Restaurátor: Kirics Márta )
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Új-és Legújabbkori Történeti Osztály 2003 évi megelőző műtárgyvédelmi
eredményei:
A szigetvári várban lebontásra került a közel 40 éves vártörténeti kiállítás. A
helyszínen lévő Zrínyi Miklós Múzeum raktározott anyagának nagy része, a
kiállítási anyaggal az Új-és Legújabbkor Történeti Osztályra került. A teljes
gyűjteményt három helyiségben helyeztük el. A korszerűbb raktározás
érdekében az épület padlásterében a klíma kialakítása mellett az ablakok
javítására, szigetelésére, könyvtári polcrendszer beépítésére került sor.
Támogatás: " A szigetvári múzeumi anyag elhelyezésével összefüggő
technikai fejlesztés" c.; 2.100.000 Ft- Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma; 300.000 Ft- Kincstári Vagyoni Igazgatóság) / Felelős:
Gál Éva osztályvezető /
( A padlástérben a raktár-szakkönyvtár végleges kialakítása előtt dexionpolc
építésére, valamint a fűtőtér szigetelésére, rendbetételére van szükség.)
A háztartási fémeszköz raktár teljes átrendezése, a tárgyak portalanítása.
Az állandó kiállításon lévő enteriőrök berendezési tárgyainak tisztítása,
konzerválása. i
Az elmúlt évben elkezdett, az osztályon lévő fényképgyűjtemény
palliumozását, csomagolását folyamatosan végezzük, a tisztítást követően.
A plakátgyűjtemény egy része csomagolva, térképtároló szekrénybe került.
A "Defli" raktár, földszinti traktusának vizesedése: Az épület mögötti
angolárkot a piac építése során betemették, így az épület É-i fala nem
szellőzik, a raktárak vizesek. A probléma megoldása sürgős, amelyet a
PVVRT illetékes osztályával való tárgyalásnak kell megelőzni.
Műhelymunka:
Az Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiben - zászló,
zászlószalag és textil, háztartási eszközök, fotó és iratanyag, játék, technika
és ipartörténet - lévő műtárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása - tárgyi
anyag, fotó: ö: 1167 db
A Vasváry-házban, a 2003.június 10-én nyílt kiállítások ez évi restaurálása 17 db
A Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményéből: irat, céhes anyag, zászló, fotó 24 db
2004:
Megelőző műtárgyvédelem:
KÖZPONTI MŰTÁRGYVÉDELMI FELADATOK, ÜGYINTÉZÉS: MILLEI ILONA
-

-

A Baranya Megyei Önkormányzat programjához kapcsolódó, a Zsolnay
Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.) műemlék épületének felújítási és bővítési
munkáinak pályázati előkészítésében való részvétel. A feladat a
műtárgyvédelemhez,
valamint
az
épületben
végzendő
műemléki
restauráláshoz kapcsolódik.
A Zsolnay Múzeumban lévő Zsolnay-adattár, elsősorban a nagy mennyiségű
veszélyeztetett papíralapú műtárgyanyag fertőzöttsége miatt áthelyezést
igényelt. A csomagolást követően a teljes műtárgyanyag etilén- oxiddal való
gázosítása megtörtént. A raktár kialakítása megtörtént, tárolószekrények
beszerzésére nyílt lehetőség. Az anyag végleges elhelyezése, tisztítása
csomagolása, dobopzolása folyamatban van.
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Pályázat:" A Zsolnay adattár anyagának fertőtlenítése, tisztítása,
elhelyezése"c.
NKA ; 2.000.000 Ft (Felelős: Dr. Kovács Orsolya)
-

A Pécs, Káptalan u. 6-ban lévő Martyn Ferenc életmű kiállítás, raktár új
helyszínre, a Káptalan u. 4. sz. ingatlan földszintjére került
A művész hagyatékát képező raktári anyag a Papnövelde u. 5. számú
épületben kapott helyet. A raktárak kialakítása befejeződött, a műtárgyanyag grafikák, adattári anyag, festmények, bútor, személyes jellegű tárgyaktisztítva csomagolva került elhelyezésre.
Támogatás:"A Martyn Múzeum új, műtárgyvédő raktári rendjének
kialakítása"c.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma; 3.500.000 Ft; ( Felelős:
Sárkány József, ügyintéző: Czakó Ferenc, Millei Ilona)

-

Az intézményünknek 2004-ben lehetősége volt, hogy a Nemzeti Kulturális
Örökség /NKÖM/ Minisztériuma által indított Műtárgyvédelmi Akcióprogram
keretében, a műtárgyak környezetét javító berendezéseket telepíthessünk,
tárolóeszközöket vásárolhassunk.
Támogatás: Mohácsi múzeum- fém tárolószekrények700.000 Ft;
NKÖM
A JPM osztályai számára- szárító és párásító berendezések2.000.000 Ft; NKÖM
568.000 Ft; Baranya Megyei Önkormányzat (teljesítés:

2005 )
-

A Várostörténeti Múzeumban, 2004.november 6-án nyílt "Emlék-kép" c.
centenáriumi kiállítás rendezésében való részvétel.

Műhelymunka:
A restaurátori feladataink 2004-ben: elsősorban a novemberben nyílt centenáriumi
kiállítás előkészületei, a kiállításra került anyag restaurálása, tisztítása, a
kiadványok műtárgyvédelemre vonatkozó publikációi, a feladatokkal
kapcsolatos ügyintézés jelentették.
Új-és Legújabbkor Történeti Osztály gyűjteményeiből: - zászló, zászlószalag
és textil, bútor,háztartási eszközök, fotó és iratanyag tisztítása, konzerválása,
restaurálása - történeti tárgyi anyag- 901 db
Képző-és Iparművészeti Osztály- Martyn Ferenc hagyaték: grafikák tisztítása,
konzerválása, restaurálása- 514 db
A Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményéből: egy db világháborús
emlékalbum- 200 oldal
Képző- és Iparművészeti Osztály festményrestaurátor műhelyének tevékenysége
Bodor Gábor, Czakó Ferenc, Szelényi Gabriella, Zsilli Zoltán
2001.
Közösen elvégzett munkák:
Lammel Ilona kiállítása

rendezés, bontás
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Kisplasztikai Biennálé
Kerámia anyag
Gyarmathy Tihamér képek
Hontalan gyűjtemény
Kisplasztikai Biennálé
Martyn Ferenc kiállítás
Nemes Endre kiállítás
Kisplasztikai Biennálé
Dieter Roth kiállítás
Vasarely kiállítás
Vasarely kiállítás
Hontalan gyűjtemény
Vasarely kiállítás
V. Majerszky Róbert kiállítás
Vasarely kiállítás
Dieter Roth kiállítás
Zsolnay Tamás fotókiállítás
DLA kiállítás
Ficzek Ferenc kiállítás
Modern Képtár II. kiállítás
Block csoport: natura Morta

begyűjtés Budapesten
pakolás ládákba (Papnövelde u.)
szállítás
bontás, képek raktárba szállítása
rendezés, bontás
visszarendezés
visszarendezés
csomagolás,
Bp-re
szállítás,
visszaadás
rendezés, bontás
bontás, csomagolás (Isztambul)
rendezés (Passau), bontás
bontás
visszarendezés
képek paszpartuzás, 35 db
kicsomagolás, rendezés
bontás
rendezés, bontás
rendezés
tárgyak előkészítése
rendezés
installáció bontás, újraösszeállítás

2002.
Bodor Gábor, Czakó Ferenc, Szelényi Gabriella, Zsilli Zoltán
Közösen elvégzett munkák:
Keserü Ilona: Régi és új festmények

begyűjtés, kiállítás rendezés,
csomagolás,szállítás
Kortárs japán kerámia
kiállítás rendezés
Breuer Marcel 1902-2002
székek, pad, szekrény, íróasztal
rozsdátlanítása, tisztítása, pasztázás,
viaszozás, üvegtisztítás, asztal
szétszedése, rozsdátlanítása, üveg
asztallap festése, króm tisztítás,
festés javítás, kiállítás rendezés,
szállítás
A szecessziós Zsolnay kerámiák
kiállítás rendezés, posztamens
festés, vitrin üveg tisztítás,
kasírozás, ragasztás
Kicsiny
Balázs:
Munkavégzés lábak ragasztása, csapolás, kiállítás
folyamatban
rendezés és bontás
„Három művész Nya Valandból”
kiállítás rendezés
USA.hu
csomagolás, szállítás, kiállítás
rendezés és bontás
Kerámia Biennálé
begyűjtés, csomagolás, szállítás,
kiállítás rendezés és bontás
Magyar konstruktivisták 1920-1940.
csomagolás, szállítás, keretezés
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Közép Európai avantgard
csomagolás
Budapest-Sturm-Bauhaus,
Mattis keretezés, csomagolás, üvegtisztítás,
Teutsch és a magyar avantgard
ládák
Victor Vasarely kiállítás
csomagolás, szőnyegek, képek,
kiállítás bontás és újrarendezés
Nemes Endre kiállítás
kiállítás rendezés
Zlatko Prica kiállítás
kiállítás rendezés
Restaurálás, kiállítás-rendezés, csomagolás (Bodor, Czakó, Zsilli):
2003.
Időszakos tárlatok:
Múzeum Galéria:
− Zsemlye Ildikó, a XVII. OKB I. díjasa kiállítása (Nagy András)
− 2003. március 9.- 30.
− Dogu Bankov (Norvégia) (Sárkány József)
− 2003. április 18.- május 11.
Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)
− 2003. május 23.-.- szeptember 7.
− Jelenidejűség – Országos fotókiállítás (külső, Sárkány József)
− 2003. szeptember 13.- szeptember 28.
− DLA kiállítás (Sárkány József)
− 2003. október 2.-október 19.
− Schrammel Imre 70 éves (Sárkány József)
− 2003. november 7.- november 25.
− Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből
(Az Európai Iskola művei a Makarius ill. Müller gyűjteményből) (Várkonyi György)
− 2003. november 28.- december 31.
Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
− XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále (Sárkány József) március 9. – 30.
Külföldön rendezett kiállítások:
− Victor Vasarely – Eszék, Waldinger Galéria
− 2002. november 25.- 2003. január 25.
− Victor Vasarely – Anger, Raiffeisen Bank Galéria
− 2003. április 25- május 31.
− Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
− 2003. október 30.- január 31.
2004.
Időszakos tárlatok:
Múzeum Galéria:
− Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása (Nagy András)
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2004. április 2. – november 15.
− DLA kiállítás (Sárkány József) 2004. november 19. - december 6.
− Nagy Márta DLA (Sárkány József) 2004. december 10. – 2005.
Külső helyszínen:
Pécsi Galéria:
− XVIII. Országos Kerámia Biennále (S.J.) április 18. – május 16.
− Minya Mária kiállítása (SJ) április 18 - május 16.
- Emlék-kép. Centenáriumi kiállítás (V.Gy.) 2004. november 6.- 2005.
Külföldön rendezett kiállítások:
− Victor Vasarely – Ulm, Donauschwabisches Zentralmuseum
2003. október 30.- 2004. január 31.(Sárkány József)
− Victor Vasarely – Stuttgart, Magyar Kulturális Intézet
2004. március 10. – április 26. (Sárkány József)
− Victor Vasarely – Berlin, Collegium Hungaricum
2004. május 6. – június 10. (Sárkány József)
Kiemelt restaurálás: Csontváry-szénrajzok összeillesztése installálása.
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TUDOMÁNYOS TITKÁR – VÁNDOR ANDREA
Vándor Andrea 2004. január 01. óta tudományos titkára az intézménynek.,
Feladatai: pályázatok figyelése, részvétel a pályázatok megírásában:
A 2004-ben nyílt „Emlék-kép” centenáriumi kiállítás költségvetéséhez szükséges
összeg előteremtése érdekében pályázott az intézmény az NKA Múzeumi
Kollégiumához
A 2003–2004-es JPM Évkönyvének kiadásához szükséges összeg előteremtése
érdekében pályázott az intézmény az NKA Múzeumi Kollégiumához
Részvétel a 2004-ben nyílt „Emlék-kép” centenáriumi kiállítás rendezésének
koordinálásában
Átfogó tudományos programok koordinálása
„Migráció és együttélés” – A Duna menti Tartományok Gyűlésének Kulturális
Bizottsága számára benyújtandó regionális és nemzetközi együttműködésen alapuló
hosszútávú tudományos program kidolgozása, magyar és német nyelven
Részvétel konferenciák szervezésében
Részvétel az intézmény 100 éves fennállása alkalmából rendezett „Múzeumok az
európai térben” konferencia szervezésében
A heidelbergi „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde” munkacsoporttal
közösen megrendezésre kerülő Erdély-konferencia szervezése
A múzeum évkönyve szerkesztőségi bizottsága titkári feladatainak ellátása.
Részvétel a BMMI nemzetközi kapcsolatainak kialakításában, ápolásában
Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm,
Suomen lasimuseo, Riihimäki,
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg,
Landesmuseum Joanneum, Graz
A múzeum tudományos életének napi ügymenetében való folyamatos részvétel
(értekezletek, pályázati beszámolók, jelentések készítése)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum,
Kanizsai Dorottya Múzeum) pécsi és mohácsi állandó kiállításai
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR I. - MARTYN GYŰJTEMÉNY (PÉCS, KÁPTALAN U. 4.)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR II. (PÉCS, PAPNÖVELDE U.5.) MEGNYÍLT: 2001.
NOVEMBER 16.
ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM (PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 12. TEL: 312-719)
KÉSŐRÓMAI SÍRÉPÍTMÉNYEK ÉS SÍRKÁPOLNA (PÉCS, APÁCA U. 8. / 14.)
MEGNYÍLT: 2001. NOVEMBER 16.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM (PÉCS, SZABADSÁG U. 2. TEL: 213-419)
MEGNYÍLT: 2001. ÁPR.
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312-719) (külön kérésre tekinthető meg)
Magyarországi horvátok, szerbek, szlovénok népviselete és népművészete
(Mohács, Városház u. 1.)
A mohácsi csata története (Mohács, Szerb u. 2.)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum, Kanizsai
Dorottya Múzeum) által rendezett belföldi és időszaki kiállítások és látogatottságuk
2001-2004
Nyitva/hét

Látogatók

Természettudományi Osztály
2001
•

Természeti kaleidoszkóp címmel rendezett
jubileumi kiállítás-sorozat egész év folyamán
(Párhuzamosan több kiállítás egyszerre)

52

13.104

2002
• Az év természetfotósa 2001 Naturart
5
• Hegyek, tájak, emberek (Szendrő Szabolcs fotókiállítása)
1.541
• A jég világa
52
• Négyszemközt a természettel (természetfestmények) 4
• Varázslatos tájakon (Mánfai György fotói)
5
• A kanyonok földjén (Pákozdy J. és Nagyváradi L. fotói)9
• Pécsi Természetfotósok kiállítása
5
• „Hegyek, fák, füvek” Bozsér O. fotói
8
2003
• Natura 2000
• Tojás-fészek-madár (2002. gyermekrajai)
• Óriásrovarok, rovarszépségek és
Állatolimpia (fotókiállítás)
• Szépségek a mélységből
- Élet a vízparton
- Erdők, rétek, tavak (fotókiállítás
• Csapody Vera rajzolt kertje és
Ízeltlábú állatok világa
2004
• Mecsek élővilága (egész évben folyamatos)
3550
• Élet a vízparton(egész évben folyamatos)
3550
• „Szépségek a mélységből”
• „Csapody Vera rajzolt kertje”
• „Az ízeltlábú állatok világa”

1.742
4
16.806
1.860
2.692
4.298
3.262
1.482

4
6

613
1.967

14

3.451

18

3.046

9

102
52
52

20

88
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Erdők hete - 2004. 09. 21 – 2004. 11. 15
• „Természet képekben”
2027
• Molnárné Lénárd Éva akvarell képei
715
• Erdészek természetfotói
• Gyermekrajzok
Nemzeti parkjaink – 2004. 12.13 – 2004. 12.17.
720

6
4

1

RÉGÉSZETI OSZTÁLY

2001
• Baranya és a Kereszténység (Kr. után 4-14. századig) –
29.641
(A Kereszténység és államiság Baranyában c. millenniumi
programsorozat részeként, Pécsvárad 2000-2001)
2002 - 2003
• Megelőző feltárás –
Ásatások a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn. udvarán 4
(Helyszín: Várostörténeti Múzeum)
• Római katonai táborok a Duna-mentén
(a 19. Nemzetközi Limeskongresszus alkalmával)
9
(Helyszín: Várostörténeti Múzeum)

52

548
1.031

Új- és Legújabbkori Történeti Osztály
2001
•

75 éve avatták fel Szent István aknát.
4
Képek és dokumentumok a pécsi szénbányászat történetéből II.
(A Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. anyaga. Katalógus is.).
• 40 éves a Bóbita – bábegyüttes
4
• Pécsi üvegművészek kiállítása
2
• A TIT 160 éve.
2
• Csaták ezüstben (Numizmatikai kiállítás)
4
• Szent István akna története
1

2002
•
•
•
•

Párizs-egy évszázad fényképei
Latin-Amerikai Hét (3 kiállítás)
Női alkotók az Alpok-Adria térségében
Kép és hang- mozaikok a technika történetéből

2
5
2
16

1.314
879
283
181
457
39
860
1.528
88
1.750

68
•

Inge Morath: Donau

2003
• Az olvasás meghitt élvezete
(André Kertész fotókiállítása)
• Thonet-bútorok Ausztriából
• Venezuelai fiatal kortárs képzőművészet és
Luis Lopez Loza mexikói festőművész kiállítása

1

256

3
5

1.155
316

2

588

2004
• „Emlék-Kép” 100 éves a Pécsi Városi Múzeum
– összmúzeumi jubileumi kiállítás - 2004. nov.6. – 2005. dec.31.
7
1165
Vendég kiállítások:
•

•

•

„KOR-KÉP” A magyar bányászat története
1945-1958. - 2004. 04. 01. – 2004. 04. 23.
292

4

A XIII. Pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál keretében
A LÓDZ-i Arlekin Bábszínház Bábjai (Lengyelország)
2004. 06. 15. – 2004. 06. 19.
502
A Latin-Amerikai Hét keretében
Martha Manrique Persson festőművész kiállítása
2004. 05. 04. – 2004. 05. 21.
232

1

3

Néprajzi Osztály
2001
•

•
•
2002
•

2003
•

A magyar keresztény államiság építészeti emlékei a 52
Dél-Dunántúlon és Baranya szőlő és borkultúrája
(A Kereszténység és államiság Baranyában c.
millenniumi programsorozat részeként, Pécsvárad 2000-2001)
Új szerzemények (Dráva menti horvát szőttesek)
Mézeskalács kiállítás

4
4

Karácsonyi rítusok
(közös rendezés az Új-és Legújabbkori Tört. Osztállyal)
692
Bácskai sokac hímzések a pécsi Néprajzi Múzeum

29.641

424
625

4

69
gyűjteményéből (Helyszín: a Pécsi Horvát Klub)
• Nyalkai történetek. Narratív nagyítások.
• Baranya szőlő- és borkultúrája.
(Helyszín: Nemzeti Színház, Budapest)
2004
•

Karácsony a múzeumban; Guzsalyas
2004. december 13- január 6 (Burján István)

8
5

nincs adat
236

1

nincs adat

3

149

Vendég kiállítások:
•

Csonka Károly fotóművész kiállítása
2004. október 8-15
55
• Világ Világossága Alapítvány kiállítása
2004. október 20-29
120

1
1

Kanizsai Dorottya Múzeum - Mohács
2001
• 1100 éves horvát- magyar kapcsolatok
20
• A mohácsi busójárás – Kisfarsangtól hamvazó szerdáig
851
• Kásádi sokác tájház
4

2.300
4
700

2002
•
•
•
•

Mesélnek a képek (Izabella főhercegnő fotói)
Sokac motívumok (festmények)
Josip Dekan festményei
Mihály Attila festményei

6
3
16
3

1.115
923
3.422
185

2003
•
•

Busómaszkok és más farsangi kellékek
Hal volt, hol nem volt (Halászattörténeti kiállítás)

20
26

1.865
3.321

2004
• Tatai Tibor és Szőke Péter grafikái
(Mohács, Városház u. 1. jún. 4 – 25.)
•

Válogatás a Kanizsai Dorottya Múzeum legújabb szerzeményeiből
(Mohács, Városház u. 1. júl. 10 – dec 31.)
22
1345

Képző- és Iparművészeti Osztály
2001

3

220

70
•
•
•
•
•

XVII. Országos Kisplasztikai Biennále (Pécsi Galéria) 4
Dieter Roth emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
4
Lammel Ilona emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
4
PTE DLA diploma-kiállítás (Múzeum Galéria)
4
Zsolnay épületkerámiák (fotókiállítás – Múzeum Galéria)
1.046

906
7.385
950
918
4

2002
•
•
•
•
•
•
•
•

Keserű Ilona: régi és új festmények (Múzeum Galéria) 4
Kortárs japán kerámiák ősi műhelyekből (Múzeum Galéria)
1.361
Breuer Marcell emlékkiállítás (Múzeum Galéria)
6
Szecessziós Zsolnay kerámiák (Múzeum Galéria)
5
Kicsiny Balázs: munkavégzés folyamatban
(Múzeum Galéria)
3
DLA 2002 (Múzeum Galéria)
1
Három művész Nya Valandból (Múzeum Galéria)
3
usa.hu (Múzeum Galéria)
4

2003
• Zsemlye Ildikó, a 17. OKB első díjasa
•
•
•
•
•
•
•

699
6
1.942
2.214
811
373
287
356

3

388

Doku Bankov (Norvég festő kiállítása))
3
252
Historizmus a Zsolnay kerámiában
16
Jelenidejűség – Országos fotókiállítás
170
PTE MK DLA kiállítás
343
Schrammel Imre 70 éves (Pécsi Galéria)
3
651
Elveszett lapok a XX. sz. magyar művészetéből (Pécsi Galéria) 5
273
XVIII. Országos Kisplasztikai Biennálé
3
1124
(Helyszín: Pécsi Galéria)

3185
2
3

2004
Múzeum Galéria:
• Tamás Henrik műgyűjteményének kiállítása
2746
2004. április 2. – november 15. (centenáriumi kiállítás)
• DLA kiállítás 2004. november 19. - december 6.
160
• Nagy Márta DLA 2004. december 10. – 2005. dec.31.
60

28
3
2

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MŰKÖDTETETT KIÁLLÍTÁSOK
2001-2004. évek folyamán
Kiállítóhely
Csontváry Múzeum
Endre Nemes-Schaár Erzsébet*
Kanizsai D.M. Mohács
Későr.i sírk. és sírép.*
Martyn Múzeum
Modern M. Képtár II.
Modern M.Képtár I,
Múzeum Galéria*
Néprajzi Kiállítás
Ókeresztény Mauzóleum
Régészeti Kiállítás
Reneszánsz Kőtár**
Természettud.Kiáll.
Várostörténeti Múzeum
Vasarely Múzeum
Zsolnay-Amerigo Tot*
ÖSSZESEN
Kanizsai D.M. Mohács
Janus Pannonius Múzeum és
Kanizsai D.M. Mohács összesen

fizető

2001. évi látogatók
ingyenes
összes

42.525
1.122
2.836
300
1.122
4.354

23.572
1.362
3.739
6.422
1.362
895
8.792

66.097
2.484
6.325
6.722
2.484
895
13.146

1.459
10.288
3.442

1.308
14.985
4.011
253
6.798
1.474
15.869
15.696
133.869
3.869
137.738

2.767
25.253
7.453
253
13.104
3.481
53.352
71.624
363.838
6.325
370.163

6.306
256
37.483
55.928
229.125
2.456
231.581

* A nevezett kiállítások közös jeggyel tekinthetők meg, az összesített látogatottsági statisztikában-mivel külön
kiállítóhely- kétszer számolandók.
** Csak külön kérésre tekinthető meg.
*** A Múzeum Galéria 2003-tól külön jeggyel látogatható.
A Martyn Múzeum 2004-ben a Modern Magyar Képtár I. épületébe költözött (közös jeggyel tekinthetők meg).

A
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Modern Magyar Képtár II. és a Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna 2001. november 16-án nyílt meg

ismét
2002. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

2003. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

2004. évi látogatók
fizető
ingyenes összes

Csontváry Múzeum
Endre Nemes Kiállítás
Schaár
Erzsébet
Kiállítás*
Késő római sírkápolna
Római sírkamrák*
Martyn Múzeum*
Modern M. Képtár I, *
Múzeum Galéria***
Modern M. Képtár II.
Néprajzi Kiállítás
Ókeresztény
Mauzóleum
Régészeti Kiállítás
Reneszánsz Kőtár**
Természettudományi
Kiáll.
Várostörténeti
Múzeum
Vasarely Múzeum
Zsolnay Kerámia
Amerigo Tot*

40 469
983
983

21 641
1 868
1 868

62 110
2 851
2 851

4.711
1.832
1.832

17.829
609
609

52.540
2.441
2.441

36,163
706
706

18,476
804
804

54,639
1 510
1 510

11784
11784
983
7 654
7 654
645
2 146
15 101

12167
12167
1868
5 854
1390
3 561
2 151
16 403

23 951
23 951
2851
13 508
9044
4 206
4 297
31 504

4.785
4.785
1.832
2 658
3 526
4.236
2.365
12.967

2.060
2.060
609
3 256
2 763
1.161
2.675
7.205

6.845
6.845
2.441
5 914
6 289
4.497
5.040
20.172

2 615
2 615
1 539
1 539
859
603
920
12,008

1 321
1 283
2 904
2 904
2 941
3,008
1,547
4,797

3 936
3 898
4 443
4 443
3 800
3,611
2,467
16,805

3 387
5 789

3 373
253
11 017

6 760
253
16 806

2.985
2.713

2,804
210
6.529

5.789
210
9.242

2,468
1,571

1,646
69
2,038

4,114
69
3,550

4 254

2 245

6 499

2.510

2.221

4.731

1,315

2,147

3,462

39 023
49 389
49 389

13 989
18 791
18 791

53 012
68 180
68 180

32.414
41.760
41.760

12.188
17.158
17.158

44.602
58.918
58.918

27,569
36 922
36 922

13,886
24 556
24 556

42,455
61 478
61 478

ÖSSZESEN

251 417

149 397

400 814

201 565

102 188

303 753

167 981

109 687

277 668

2.806

5.416

2.012

3.763

5.775

1 895

2 738

4 633

152 203

406 230

203 577

105 951

309 528

169 876

112 425

282 301

Kiállítóhely

Kanizsai D.M. Mohács
2.610
Janus
Pannonius
Múzeum és Kanizsai 254 027
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D.M.
összesen

Mohács

Baranya megye közigazgatási területén lévő - nem a BMMI álta1 üzemeltetett - állandó kiállítások,
ahol az intézmény szakmai felügyeletet gyakorol. A kiállításokon a Múzeum kihelyezett anyaga is
szerepel, de a bevétel a tulajdonosé/üzemeltetőé.

1. Bakóca
Falumúzeum (Sáfrány Géza emlékkiállítás)
7393 Bakóca, Rákóczi u. 77.
tulajdonos: Bakóca Község Önkormányzata
üzemeltető: Bakóca Község Önkormányzata
2. Boldogasszonyfa
Falumúzeum (Hoffer János emlékkiállítás)
7997 Boldogasszonyfa, Kossuth L.u.l4.
tulajdonos: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
üzemeltető: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
3. Bóly
Falumúzeum (Fejezetek Bóly történetéből és néprajzából c. kiállítás)
7754 Bóly, Széchenyi tér. 8.
tulajdonos: Bóly Város Önkormányzata
üzemeltető: Bóly Város Önkormányzata
4. Bóly-Békáspuszta
Szakgyűjtemény (a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát területének
termeléstörténete)
7754 Békáspuszta
tulajdonos: Bóly Rt.
üzemeltető: Bóly Rt.
5. Dunaszekcső
Faluház (helytörténeti gyűjtemény, Halász Ferenc régészeti gyűjtemény)
7712 Dunaszekcső, Rév u. 4.
tulajdonos: Dunaszekcső Község Önkormányzata
üzemeltető: Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőéért Alapítvány
6. Ibafa
Pipamúzeum
7635 Ibafa, Arany J.u.2.
tulajdonos: Ibafa Község Önkormányzata
üzemeltető: Ibafa Község Önkormányzata
7. Kásád
Sokác tájház (helytörténeti gyűjtemény)
Kásád, Rákóczi u. 28.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Kásád Község Önkormányzata, Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága
8. Komló
Városi Helytörténeti Múzeum
Természettudományi Kiállítás
7300 Komló, Városház tér 1.
tulajdonos: Komló Város Önkormányzata
üzemeltető: Komló Városi Helytörténeti Múzeum, illetve Természettudományi
Múzeum
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9. Magyaregregy
Honismereti Faluház (Arnold ház) nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga
7332 Magyaregregy, Rákóczi F.u.59.
tulajdonos: Magyaregregy Község Önkormányzata
üzemeltető: Magyaregregy Község Önkormányzata
10. Magyaregregy-Márévár
Vármúzeum (történeti kiállítás, Kelet- Mecsek természeti képei c. kiállítás)
7333 Magyaregregy- Márévár
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Mecseki Erdészeti Rt. Kárászi Erdészet
11. Magyarlukafa
Tájház (működő néprajzi és kézműves műhely, nincs állandó kiállítása)
7925 Magyarlukafa, Fő u. 16.
tulajdonos épület: Magyarlukafa Község Önkormányzata
pajta (műtárgy): Baranya Megyei Önkormányzat
üzemeltető: Kaptár Egyesület, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
12. Mecseknádasd
Német Nemzetiségi Tájház (Népi kismesterségek Baranya németségének köréből
c. kiállítás)
7695 Mecseknádasd, Munkácsy M.u.7.
tulajdonos: Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
üzemeltető: Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
13. Mohács
Helytörténeti jelentőségű bemutató (Mohács Népei c. kiállítás)
7700 Mohács, Deák tér 2.
tulajdonos: Mohács Város Önkormányzata
üzemeltető: Kossuth Mozi
14. Mohács
Emlékszoba (Schneider Lajos zenekutató)
7700 Mohács, Gólya u. 15.
tulajdonos: Park utcai Általános Iskola
üzemeltető: Boldog Gizella Katolikus Ált. Iskola
15. Nagytótfalu
Iskolatörténeti gyűjtemény és tájház
7800 Nagytótfalu, Kossuth L.u.36.
tulajdonos: Nagytótfalu Község Önkormányzata
üzemeltető: Nagytótfalu Község Önkormányzata
16. Orfű
Vízimalom (vízimalom és őrléstörténeti kiállítás, Mekényesi szárazmalom)
7677 Orfű
tulajdonos: Orfűí Község Önkormányzata
üzemeltető: Orfűi Vízimalom Bt.
17. Ófalu
Német Nemzetiségi Tájház 7696
Ófalu, Kossuth L.u.38.
tulajdonos: Ófalu Község Önkormányzata
üzemeltető: Ófalu Község Önkormányzata
18. Patapoklosi (nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga)
Szigetvári János tájház
tulajdonos és üzemeltető: Patapoklosi Önkormányzat

76
19. Pécs
Jakováli Hasszán Múzeum 7624 Pécs, Rákóczi u.2.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
20. Pécs
Szerecsen Patikamúzeum
7621 Pécs, Apácza u. I.
tulajdonos: Pécs Város Önkormányzata
üzemeltető: Brantner és Társa Bt
21. Pécsvárad
Vármúzeum (vártörténeti kiállítás, Kígyós Sándor emlékkiállítás, kőtár)
7720 Pécsvárad, Vár u. 45.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Vár Gold Kft.
22. Pécsvárad
Nemes Endre-Nágel Lajos emlékszoba
7720 Pécsvárad, Pécsi út 2.
tulajdonos: Pécsvárad Város Önkormányzata
üzemeltető: Fülep Lajos Művelődés Központ
23. Sellye
Kiss Géza Ormánsági Múzeum (Ormánság Népművészete c. kiállítás, Talpashár,
gazdasági épületek)
7960 Sellye, Közt.tér 6.
tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat
üzemeltető: Művelődési Szabadidő és Sportközpont
24. Siklós
Vármúzeum (Gádor István kerámiakiáhítás, Kőtár-vártörténeti kiállítás, A kesztyűs
mesterség és a kesztyűdivat története c. kiállítás)
7800 Siklós, Vajda J. tér (vár)
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
üzemeltető: Vár KHT.
25. Somberek
Falumúzeum (helytörténeti gyűjtemény) 7728 Somberek, Kossuth L.u.128.
tulajdonos: Somberek Község Önkormányzata
üzemeltető: Művelődési Ház
26. Szentlőrinc
Brandtner-Konez gyűjtemény nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga
7940 Szentlörinc, Munkácsy M.u.l.
tulajdonos: magántulajdon
üzemeltető: Műemlékvédelem-polgári lakáskultúra és kultúrtörténeti alapítvány
27. Szigetvár
Zrínyi Miklós Múzeum - Török ház nincs a múzeumnak kihelyezett
műtárgyanyaga
7900 Szigetvár, Bástya u.3. (a kiállítási anyag: dokumentum értékű másolatok)
tulajdonos: Szigetvár Város Önkormányzata
üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár
28. Szigetvár
Zrínyi Miklós Múzeum (Vártörténet c. kiállítás)
7900 Szigetvár, Vár u.9.
tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
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üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár
29. Vajszló
Kodolányi János Emlékmúzeum (Kodolányi János munkássága és Ormánság a
magyar irodalomban c. kiállítás)
7838 Vajszíó, Kossuth L.u.l2.
tulajdonos: Vajszíó Nagyközség önkormányzata
üzemeltető: Vajszíó Nagyközség Önkormányzata
30. Zengővárkony
Fülep Lajos Emlékszoba
7722 Zengővárkony, Arany J.u.97.
tulajdonos: Zengővárkonyi Református Egyházközség
üzemeltető: Zengővárkonyi Református Egyházközség
31. Zengővárkony
Tájház (helytörténeti gyűjtemény) 7722 Zengővárkony, Kossuth L.u.6.
tulajdonos: Zengővárkony Község Önkormányzata)
üzemeltető: Zengővárkony Község Önkormányzata
32. Zengővárkony
Míves tojásgyűjtemény, muzeális intézmény (magángyűjtemény, Dr. Ninhaus
Rózsa)
7722 Zengővárkony, Kossuth L.u.6.
tulajdonos: Zengővárkony Község önkormányzata
üzemeltető: Míves-kézmíves Kft.
33. Zók
Helytörténeti jelentőségű bemutató (6000 éves "Zók kultúra" régészeti leletei c.
kiállítás)
7671 Zók, Művelődési Ház
tulajdonos: Zók Község Önkormányzata
üzemeltető: Zók Község Önkormányzata
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Saját kiadványok 2001-2004.
2001
•

Modern Magyar Képtár I. katalógus (magyar, angol) (Sárkány József, Várkonyi
György)

•

17. Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs (Sárkány József)

•

Régészeti kincsek Baranyában (foglalkoztató füzet általános iskolások számára)
(szerk.: Tillai Gábor)

•

Pécs és Baranya múzeumai, kiállításai (magyar és német/angol nyelvű leporelló)
(szerk.: Huszár Zoltán-W. Müller Judit)

2002


XVII. Országos Kerámia Biennálé katalógusa (Sárkány József)



Janus Pannonius Múzeum évkönyve 44-45. (szerk.: Uherkovich Ákos)



Magyarország tegzesei (Dunántúli Dolgozatok) (szerk.: Uherkovich Ákos)



Geszler Mária katalógus



Pécs-Baranya - múzeumai és kiállításai (magyar nyelvű leporelló) és PécsBaranya - Museen/Museums und Ausstellungen/Exhibitions (német-angol nyelvű
leporelló) (szerk.: Huszár Zoltán – W. Müller Judit)

A múzeum és partnerintézményeivel közös kiadásban megjelent kiadványok:
•

Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory 1853-2001 (angol nyelven
jelent meg New Yorkban; BGC - Yale)

•

Victor Vasarely – Gradska Galerija „Waldinger” Osijek (Sárkány József)

•

Mesélnek a képek, Talking pictures, Slike koje govore - Tájtörténeti források a
Duna és a Dráva védett területeiről (A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság –
Kopácsi Rét Természeti Terület, Baranya Megyei Levéltár, BMMI közös
kiadványa)
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2003
•

Szecessziós Zsolnay kerámiák (Kovács Orsolya)

•

Zsemlye Ildikó katalógus (Nagy András)

•

XVIII. Kisplasztikai Biennálé katalógus (Sárkány József)

•

Vissza az Édenkertbe (Tillai Gábor)

•

Historizmus a Zsolnay kerámiában (Kovács Orsolya)

•

Modern Magyar Képtár II. (Sárkány József, Várkonyi György)

•

JPM Évkönyv 46-47. (szerk.: Huszár Zoltán)

•

Nemzetközi Limes Kongresszus (Lőrincz Barnabás, Huszár Zoltán, Gábor
Olivér)

•

Schrammel Imre életmű könyv

•

Elveszett lapok a XX. századi magyar művészet történetéből (Várkonyi
György)

2004

•

2000 év a Duna mentén…(szerk.: Huszár Zoltán -Vándor Andrea-W. Müller
Judit)

•

Tamás Henrik tanulmánykötet (Nagy András)

•

XVIII kerámia Biennálé katalógus (Sárkány József)

•

Emlék-Kép katalógus (szerk.: Várkonyi György)

•

JPM Centenáriumi Évkönyve 48-49. szám (szerk.: Huszár Zoltán)
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A Baranya Megyei Múzeumok

Igazgatósága pécsi kiállításaiban

2000. április 1-től a belépőjegy árai a következők
I. Állandó múzeumi kiállítások
Megnevezés

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Néprajzi Kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Régészeti Kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Várostörténeti kiállítás

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

150.-Ft

80.-Ft*

80.-Ft

Modern Magyar Képtár
Múzeum

Galéria

(időszaki

*A fenti múzeumokban diákcsoportoknak 15 fő felett kedvezmény: 50.- Ft/fő.
II. A múzeum külön gyűjteményi kiállításai:
Megnevezés

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Csontváry Kiállítás

300,-Ft

150,-Ft

150,-Ft

Vasarely Kiállítás

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

350,-Ft

150,-Ft

150.-Ft

Schaár:”Utca”

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

Ókeresztény Mauzóleum

300.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

Martyn Kiállitás

200,-Ft

100,-Ft

100,-Ft

Zsolnay Kerámia kiállítás,
Amerigo Tot Kiállítás
Nemes Endre Múzeum,

*A fenti múzeumokban diákcsoportoknak 20 fő felett kedvezmény:100,-Ft/fő
családi kedvezmény: (2 fő + 1 gyermek) 600,-Ft és további gyermekenként 100,Ft/fő
Napijegyeinkkel az összes múzeum és kiállítás megtekinthető:
Felnőtt napijegy
Diák/ nyugdíjas/katona napijegy

1.000.-Ft
500.-Ft

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.
Múzeumainkban, kiállításainkban ingyenes látogatási nap nincs.
Ideiglenesen zárva tartó kiállítóhelyek:
Természettudományi Kiállítás (1999. május 1-jétől technikai okok miatt), Reneszánsz
Kőtár, Római sírépítmények, Késő római Sírkápolna (Előre bejelentett csoport
látogatása lehetséges
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Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum) kiállításaiban
2004. február 01-től
a következő belépőjegyárak érvényesek
I. ÁLLANDÓ MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSOK
MEGNEVEZÉS
Természettudományi Kiállítás
Néprajzi Kiállítás
Régészeti Kiállítás
Várostörténeti Kiállítás
Modern Magyar Képtár I.*
Modern Magyar Képtár II.*
Martyn Kiállítás*
Múzeum Galéria

Felnőtt
300
300
300
300

Diák
150
150
150
150

Nyugdíjas
150
150
150
150

400

200

200

Időszaki kiállítás, külön rendelkezés szerinti
ár

Diákcsoportoknak 15 fő feletti kedvezmény: 120 Ft/fő.
II. A múzeum külön gyűjteményi kiállításai:
MEGNEVEZÉS
Csontváry Kiállítás
Vasarely Kiállítás
Zsolnay Kerámia Kiállítás
Amerigo Tot Kiállítás*
Nemes Endre Kiállítás
Schaár E.: „Utca” *
*kombinált jegy érvényes

Felnőtt
600
600

Diák
300
300

Nyugdíjas
300
300

700

350

350

400

200

200

III. Világörökségi helyszínek:
Ókeresztény Mauzóleum

350

200

200

Római Sírépítmények és Sírkápolna

350

200

200

Diákcsoportoknak 20 fő felett kedvezmény: Zsolnay: 300,-Ft/fő, Csontváry Vasarely: 250,-Ft/fő, Világörökségi helyszíneken 150.- Ft/fő. Nemes - Schaár:
100,- Ft/fő.
Családi kedvezmény (2 felnőtt + 1 gyermek): 1.100,-Ft, további gyermekenként
250 Ft/fő, ill. Zsolnay Múzeum: 1.300,-Ft és további gyermekenként 250,-Ft/fő.
Napijegyeinkkel valamennyi kiállítóhely az adott napon látogatható!
Felnőtt napijegy
Diák/nyugdíjas napijegy

1.700,850,-

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.
Kiállításainkban a törvény által előírt kedvezményes nap: vasárnap
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága pécsi és mohácsi kiállítóhelyeinek
nyitva tartása
2001. május 01-2002. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR I. (PÉCS, KÁPTALAN U. 4. )
MODERN MAGYAR KÉPTÁR II. (PÉCS, PAPNÖVELDE U.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM (PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 12. TEL: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. tel: 213-419))
10.00 - 14.00 óráig tart nyitva
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
MARTYN MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 6. TEL: 324-822)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
vasárnap és hétfőn zárva
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Külön kérésre tekinthető meg: Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312719)
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
keddtől szombatig 10-17 óráig tart nyitva
Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népviselete és népművészete
(Mohács, Városház u. 1. Tel: 69/311-536 )
A mohácsi csata története (Mohács, Szerb u. 2.)
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A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum)
állandó pécsi kiállításainak téli nyitvatartási rendje

2001. november 07. - 2002. március 31.
10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Modern Magyar Képtár I. (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u. 5. )
Múzeum Galéria
(Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Kiállítás (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
10.00 - 14.00 óráig tart nyitva
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: VASÁRNAP ÉS HÉTFŐ
Ezekben a kiállításokban előzetes bejelentkezés alapján, legalább 5 nappal a
tervezett program előtt, csoportos látogatás 16.00 óráig lehetséges.
IDEIGLENESEN ZÁRVA TART

MARTYN MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 6. TEL: 324-822)
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 2. 310-172)
Ezekben a kiállításokban előzetes bejelentkezés alapján, legalább 5 nappal a
tervezett program előtt, csoportos látogatás 16.00 óráig lehetséges.
Múzeumi nyitva tartás
2004. május 01. - 2004. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00
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SZÜNNAP: HÉTFŐ
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. – Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4.)
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
szünnap: vasárnap és hétfő
Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419))
10.00 - 16.00
szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Zlatko Prica Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Tisztelettel várjuk valamennyi kiállításunkban!
További információk: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus
Pannonius Múzeum)
7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 72/310-172, fax:
72/315-694
e-mail:jpm@jpm.hu Internet: www.jpm.hu
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ( Janus Pannonius Múzeum)
állandó pécsi kiállításainak téli nyitva tartása
2003. november 01 - 2004. március 31.
10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2.)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)
Modern Magyar Képtár I.- Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u. 5. )
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4.)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér )
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ

85
10.00-14.00 óráig tart nyitva (hétfőtől szombatig)
Várostörténeti Kiállítás – Emlék-kép centenáriumi kiállítás
(Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)

3 nappal előbbi, előzetes bejelentés alapján
hétfőtől csütörtökig 10-15, pénteken 10-13 óra között látogatható:
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14. Tel: 312-719)
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel:310-172)
Természettudományi kiállítás (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419)
Tisztelettel várjuk a kedves múzeumlátogatókat!
További inf: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius
Múzeum)
Tel: 72/310-172 Fax: 72/315-694 honlap: www.jpm.hu E-mail: jpm@jpm.hu
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum)
pécsi kiállítóhelyeinek nyitva tartása
2004. április 01 - 2004. április 30.
Keddtől vasárnapig: 10.00-16.00 óráig tart nyitva
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. - Martyn Gyűjtemény ( Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324822)
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
A FENTI KIÁLLÍTÁSOKBAN A SZÜNNAP: HÉTFŐ
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
vasárnap és hétfőn zárva
Néprajzi Kiállítás (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Kiállítás (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Kiállítás (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. tel: 213-419))
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10.00 - 16.00 óráig tart nyitva, szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
(szombaton és vasárnap a látogatás a Modern Magyar Képtár I-ben kérhető)
NEMES ENDRE MÚZEUM (PÉCS, KÁPTALAN U. 5. TEL:310-172)

Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel:310-172)
Külön kérésre tekinthető meg: Reneszánsz Kőtár (Pécs, Káptalan u. 4. tel: 312719)
Múzeumi nyitva tartás
2004. május 01. - 2004. október 31.
keddtől szombatig:10.00-18.00
vasárnap: 10.00-16.00
SZÜNNAP: HÉTFŐ
Zsolnay Kerámia Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 2. Tel: 324-822)
Amerigo Tot Kiállítás (Pécs, Káptalan u.2. Tel: 324-822)
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u.3. Tel: 324-822)
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11. Tel: 310-544)
Modern Magyar Képtár I. – Martyn Gyűjtemény (Pécs, Káptalan u. 4. )
Modern Magyar Képtár II. (Pécs, Papnövelde u.5.)
Múzeum Galéria (Pécs, Káptalan u. 4. Tel: 324-822)
Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, Szent István tér 12. Tel: 312-719)
Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Pécs, Apáca u. 8. és 14.)
keddtől szombatig: 10.00-16.00 óráig
szünnap: vasárnap és hétfő
Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15. Tel: 315-629)
Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel: 310-165)
Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12. Tel: 312-719)
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2. Tel: 213-419))
10.00 - 16.00
szünnap: szombat, vasárnap, hétfő
Schaár Erzsébet: ”Utca” (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172
Nemes Endre Múzeum (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Zlatko Prica Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 310-172)
Tisztelettel várjuk valamennyi kiállításunkban!
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További információk: Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága (Janus
Pannonius Múzeum)
7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel: 72/310-172, fax:
72/315-694
e-mail:jpm@jpm.hu Internet: www.jpm.hu
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A Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága kezelésében lévő ingatlanok
helyzete, állapota, kihasználtsága.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti egységéhez tartozó pécsi
Janus Pannonius Múzeum és mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum ingatlanállománya
és állandó kiállításainak adatai
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - megyei múzeum
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u.5. Tel: 72/310-172
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (tárgyi anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) 7621
Pécs, Káptalan u. 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Funkció (továbbiakban F):
Janus Pannonius Múzeum – Endre Nemes Múzeum – múzeumi kiállítóhely
Janus Pannonius Múzeum – „Schaár Erzsébet utca” – szoborkompozíció kiállítás Igazgatósági irodák
Janus Pannonius Múzeum - Csontváry Kosztka Tivadar Múzeum - múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Janus Pannonius u.11. Tel.: 72/310-544
Tulajdonos (épület): Egyházmegyei Hivatal (Pécsi Püspökség) 7624 Pécs, Szent István tér 23.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Magyar Nemzeti Galéria, Pécs Város Önkormányzata, Magyar
Nemzeti Bank, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Üzemeltető: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Késő római sírépítmények – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Apácza u. 14.
Tulajdonos (épület): Magyar Állam
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
.Üzemeltető: BMMI
BMMI- Néprajzi Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Néprajzi Kiállítás – „ Baranya népművészete”- múzeumi
kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Rákóczi u. 15. Tel.: 72/315-629
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Üzemeltető: BMMI
F: kiállítóhely, néprajzi raktár, fa és kerámia restaurátor műhelyek, irodák
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Janus Pannonius Múzeum – Martyn Ferenc gyűjtemény – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 4.
Tulajdonos (épület): Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos: (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u
5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
2004. január 17-én a Káptalan u 6.számú ingatlan átadásra került, az Egyházmegyei
Hivatalnak.
Janus Pannonius Múzeum – Ókeresztény Mauzóleum – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Szent István tér
Tulajdonos (épület): Magyar Állam, kezelő: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóság 7622 Pécs, Nagy Lajos kir.u.9. Tel.: 72/227-166, 313-853
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u.
5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Üzemeltető: BMMI
BMMI- Régészeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Régészeti kiállítás – múzeumi kiállítóhely
„Baranya története az őskortól az Árpád-korig”
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Tel.: 72/312-719
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u 5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: kiállítóhely, régészeti raktár, fém-üveg-kerámia restaurátor műhely, irodák
Janus Pannonius Múzeum – Reneszánsz kőtár – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 2. (Tel. Régészeti Oszt.: 72/312-719)
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Római sírépítmények – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Apáca u. 8. (Tel.: Régészeti Oszt. 72/312-719)
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat (Csorba Győző Megyei
Könyvtár)
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel.:
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ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár I. – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 4. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Múzeum Galéria. – időszaki kiállítóhely
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Káptalan u. 4. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormábnyzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Victor Vasarely Múzeum – múzeumi kiállítóhely, az udvari
épületben a Képző-és Iparművészeti Osztály festő restaurátor műhelye, valamint 2 vendégszoba
Helye (cím, telefon): 7621 Pécs, Káptalan u. 3. Tel.: 72/324-822
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
BMMI- Új-és Legújabbkori Történeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Várostörténeti Múzeum
„Pécs története 1686-1948-ig”; Tompa Kálmán Emlékszoba; „Pécsi szobrok a
17-18. századból”
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel.: 72/310-165
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Üzemeltető: BMMI
F: kiállítóhely, textil restaurátor műhely, raktár, irodák
BMMI- Képző-és Iparművészeti Osztály
Janus Pannonius Múzeum – „Zsolnay kerámia kiállítás”– Amerigo Tot Múzeum
Helye (cím, telefon):7621 Pécs, Káptalan u. 2. Tel.: 72/324-822
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Tulajdonos (épület): Baranya Megyei

Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér

9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan 5.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: múzeumi kiállítóhelyek, raktár, irodák, gondnoki lakás
Kanizsai Dorottya Múzeum – „A mohácsi csata története” – múzeumi kiállítóhely
(tájmúzeumként regisztrálva!)
Helye (cím, telefon): 7700 Mohács, Szerb u.2. Tel.: 69/322-490
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Magyar Nemzeti Múzeum, Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel.: 72/310-172
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Kanizsai Dorottya Múzeum – „Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népviselete
és népművészete”c. kiállítás – múzeumi kiállítóhely
Helye (cím, telefon): 7700 Mohács, Városház u.1. Tel.:69/31-536
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: múzeumi kiállítóhely, raktár, irodák,
Mohács, Kossuth L. u. 5.
múzeumi raktárépület, restaurátor műhely,
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár II. (2 fsz. -I. emelet múzeumi raktár),
II. emelet múzeumi kiállítótér
Helye (cím, telefon): Pécs, Papnövelde u. 5.
Tulajdonos (épület): Baranya Megye Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: raktár, az udvari épület TMK és kiállítás-rendező műhely
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BMMI -Természettudományi Osztály
Janus Pannonius Múzeum – Természettudományi Kiállítás (jelenleg nincs állandó
kiállítása)
Helye (cím, telefon): 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Tel.: 72/213-419
Tulajdonos (épület): Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ÜZEMELTETŐ: BMMI
F: időszaki kiállítóhely, raktár, preparátor műhely, irodák
Pécs, Káptalan u. 5.
Kert
Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
ÜZEMELTETŐ: BMMI
Pécs-Vasas
raktár
Tulajdonos: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tulajdonos (műtárgy anyag): Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs,
Káptalan u.5
ÜZEMELTETŐ: BMMI
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Mellékletként csatolva exel dokumentumban
A) Gazdasági működésre vonatkozó táblázatok
B) Pályázatok, megelőző régészeti feltárások
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KIMUTATÁS
A KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐIRÁNYZATOK ÉS
TELJESÍTÉSEK
ALAKULÁSÁRÓL 2000 – 2004
KÖZÖTT
BEVÉTELEK
Bevételi adatok alakulása: 2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év
1. Eredeti előirányzat:
Saját bevétel
32 455 36 700 40 500 50 716
55 116
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 122 142 461 164 440 275 884 210 439
Pályázatok,
egyéb
támogatás
Hatósági
feladatok/régészet
Összesen
181 577 179 161 204 940 326 600 265 555
Előző évhez viszonyítva:
100,0% 98,7% 114,4% 159,4%
81,3%
Bevételi adatok alakulása: 2000 év
2. Módositott előirányzat:
Saját bevétel
44 220
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 068
Pályázatok,egyéb
36 215
támogatás
Hatósági
4 702
feladatok/régészet
Előző
évi 12 185
pénzmaradvány
Összesen:
246 390
Előző évhez viszonyítva:
100,0%

2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

Bevételi adatok alakulása: 2000 év
3. Teljesített bevételek:
Saját bevétel
44 890
Felhalmozási bevét
Állami támogatás
149 118
Pályázatok,egyéb
36 066
támogatás
Hatósági
4 702
feladatok/régészet
Előző
évi 12 185
pénzmaradvány
Összesen:
246 961
Előző évhez viszonyítva:
100,0%
Teljesítés viszonyítása a
modósított előirányzathoz
100,2%

2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

49 940

60 573

62 516
1 600
157 604 195 779 279 725
38 856 37 343 40 447
24 417

35 242

25 464

26 987

9 001

19 188

26 299

24 158

279 818 348 125 436 051
113,6% 124,4% 125,3%

412 816
94,7%

62 475
1 600
157 604 195 779 271 030
38 856 36 643 40 447

73 790
640
249 384
37 857

49 939

60 572

24 417

35 242

22 942

26 987

9 001

19 188

26 299

24 158

279 817 347 424 424 793
113,3% 124,2% 122,3%

412 717
97,2%

100,0%

100,0%

99,8%

97,4%

73 691
640
249 384
37 857
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K I M U T A T Á S
A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESITÉSEK
ALAKULÁSÁRÓL
2000 - 2004. É V KÖZÖTT
KIADÁSOK

Kiadások alakulása:
1. Eredeti előirányzat:
Személyi
jellegü
kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Speciális
célu
támogatások
Felújítás
Felhalmozások
Egyéb folyó kiadások
Összesen:
Előző évhez viszonyítva:

2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

Kiadások alakulása:
2. Módositott előirányzat:
Személyi
jellegü
kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Speciális
célu
támogatások
Pénzeszköz átadás
Felhalmozások
Felújítás
Egyéb folyó kiadások
Pénzforgalom
nélkküli kiadás
Összesen:
Előző évhez viszonyítva:

2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év

102 533 107 897 126 819 186 989

151 243

42 798

42 587

46 504

63 909

51 925

36 061
35

28 577

31 517

41 382

40 687

15 000
19 200
100
100
120
181 577 179 161 204 940 326 600
100,0% 98,7% 114,4% 159,4%

12 000
9 700

150

109 770 122 910 161 884 199 874

186 398

45 228

47 532

68 308

62 113

82 989
35

94 876 110 192 118 936
0
0

114 898

8 224
144

300
9 220
4 522
458

58 068

265 555
81,3%

15
3 937
13 030
999

0
27 269
15 000
1 664
5 000

246 390 279 818 348 125 436 051
100,0% 113,6% 124,4% 125,3%

30 574
18 833

412 816
94,7%

Kiadások alakulása:
2000 év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év
3. Teljesített kiadások:
Személyi
jellegü 108 995 118 226 157 709 196 522 183 292
kiadások
Munkaadókat terhelő 44 798 45 848 56 853 67 682
61 131
járulékok
Dologi kiadások
77 652 84 055 95 298 112 956 111 680
Speciális
célu
0
0
0
0
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támogatások
Átadott pénzeszköz
300
15
0
Felhalmozások
6 371
2 521
6 288 28 210
Felújítás
144
9 220
3 937
2 296
Egyéb
folyó
459
1 025
1 664
kiadások
Összesen: 237 960 260 629 321 125 409 330
Előző évhez viszonyítva:
100,0% 109,5% 123,2% 127,5%
Teljesítés viszonyítása a
módosított előirányzathoz
96,6% 93,1% 92,2% 93,9%

0
28 074
18 833
1 060
404 070
98,7%
97,9%

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2005. SZEPTEMBER 15.-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 362-25/2005.

MELLÉKLETEK:

TÁRGY: Tájékozatató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út)
baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos - 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. augusztus 17.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2005. augusztus 17.

dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
Az M6-M60-os út (autópálya és gyorsforgalmi) baranyai szakasza kivitelezésének
tervezése a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság részéről több hónapja folyik. Ebbe
bevonásra került a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint a beruházás
területére eső megyei múzeum, amely, mint megbízott elvégezheti az építkezést
megelőző kötelező régészeti feltárást. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény előírása szerint a megbízónak, jelen esetben a Nemzeti Autópálya Rt.nek a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülési költség 9
ezrelékét kell előirányoznia a régészeti kutatásokra.
A megyei múzeum a régészeti munkák előkészítésének tapasztalatait összegezve
megállapította, hogy a régészeti feltárások költségeit nagymértékben befolyásolja a
lelőhelyek rétegsora, a leletek jellege, a régészeti munkálatokra adott határidő, ebből
következően a kutatócsoportok száma és az időjárás. Régészeti terepmunkát optimális
esetben március elejétől október végéig lehet végezni, így az intézmény két ásatási
szezonban gondolkodott. Feltételezte a megelőző, tehát teljes régészeti feltárást az
ismert lelőhelyeken, szondázó ásatást a légi fotókon jelzett lelőhelyeken, a régészeti
megfigyelést a földmunkák során. Világossá tette, hogy a feltáró munkát követnie kell a
restaurálásnak, a nyilvántartásnak, a leltározásnak, az értékelésnek, a tudományos
feldolgozásnak és a publikálásnak, amelyek a feltárással párhuzamosan és azt követő
hónapokban, valamint években következnek.
Mint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és mint a megye egyik
országgyűlési képviselője a hatékony, gyors és szakszerű régészeti munkák
elvégzésének tervezése érdekében a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetése
tervezésének kezdeti időszakában 2004. október végén tájékoztatást kértem a Nemzeti
Autópálya Részvénytársaságtól, hogy várhatóan mikor köt szerződést a megyei
múzeummal és a munkálatok milyen időütemezésben történnek, valamint milyen
várható költségvetésből kell azokat megoldani.
A Nemzeti Autópálya Rt. három részre bontotta a tervezett útszakaszt.
1. Baranya megye megyehatár és Bóly közötti szakasz
2. Bóly és az országhatár közötti szakasz
3. Szentlőrinc-Pécs-Bóly csatlakozó szakasz
Az is egyértelművé vált, hogy a részvénytársaság az építkezést 2006 elején el kívánja
kezdeni.
Az már a múlt év végén kirajzolódott, hogy a megyei múzeumnak megbízása esetén
egy 1.000-1.500 négyzetméteres, a leletek tárolására alkalmasan felszerelt raktárra van
szüksége. Emellett megbízással, nem közalkalmazotti munkakörben kellene
foglalkoztatni több mosó, segédrestauráló, restauráló tevékenységre munkaerőket. A
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tervek szerint a munkák megkezdése előtt fel kell állnia az adatbázist és térinformatikai
rendszert kezelő, legalább 5 főből álló csoportnak, biztosítva a munkafeltételeket és a
technikai felszereléseket. A feltárás ütemétől függően legalább 4 feltáró csoport
szükséges felszereléssel együtt, amelyekben csoportonként 2 régész, 2 ásatási
technikus, 2 rajzoló, 1 csomagoló, 1 digitalizáló, 1 geodéta, 1 fotós dolgozna.
Folyamatosan több helyszínen ásatási munkásokat szükséges alkalmazni. A gépi
földmunkák alvállalkozó bevonásával történhetnek.
Mindezekről a tényekről 2005. januárjában írásban tájékoztattam a Nemzeti Autópálya
Rt. vezérigazgatóját. Kértem, hogy tisztázzák mikor kívánnak a megyei múzeummal
szerződést kötni a régészeti munkákra, mikor kell a régészeknek a területet a
kivitelezőnek átadniuk, várhatóan milyen díjazás illeti meg a múzeumot, azt milyen
szakaszokban kívánja kiegyenlíteni a részvénytársaság. Tájékoztattam arról is, hogy a
megyei múzeumnak a díjazás nagyságrendje miatt közbeszerzési eljárást kell kiírnia
több régészeti munkacsoport szükségessége miatt régészek, régészeti asszisztensek,
rajzolók, restaurátorok és segédmunkások foglalkoztatására, a földmunkák
elvégzésére, így csak az eljárás pontos lebonyolítása után kezdheti meg a feltáró
munkát. Emellett a múzeumnak meg kell oldania a régészeti anyagok elszállítását,
helyhiány miatt raktár biztosítását és az intézményen belül a régészeti szakmunkák
elvégzését is. Az rt. válaszában egyetértett azzal, hogy feszített a megelőző régészeti
kutatások határideje. A költségek vonatkozásában a törvényi előírás szerint nyilatkozott,
nevezetesen a feltárás teljes összegéről, illetve a teljes bekerülési költség legalább 9
ezrelékéről.
A raktárra vonatkozó igény kielégítésére munkatársaim már 2003-ban megkezdték a
keresést. A múzeum vezetése a feladatra legalkalmasabbnak a volt A/1 laktanya egyik
épületét tartotta, de ettől Pécs Megyei Jogú Város jelenleg elzárkózik, mert nem ilyen
célra igényelte a területet.
A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága között 2005.
március 9-én megkezdődtek a konkrét, közvetlenül a szerződés aláírása előtti
egyeztetések.
A folyamatról a közgyűlésnek 2005. április 28-i ülésén adtam tájékoztatást, az azóta
eltelt néhány hétben az alábbiak történtek.
Az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) feltárásának feltételeiről és
ütemezéséről szóló 57/2005. (IV. 28.) Kgy határozat önkormányzati megbízott
(logisztikai menedzser) alkalmazását rendelte el a régészeti feltárások mielőbbi
befejezése érdekében. Határozott időre való kinevezése 2005. augusztus 1-i hatállyal
megtörtént, díjazása a Nemzeti Autópálya Rt. által a régészeti feltáró munkákra
biztosítandó összegből történik. A határozat a régészeti feltárásokkal összefüggő
megállapodások előkészítésére, szervezési munkálatainak ellenőrzésére, figyelemmel
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kisérésére a megyei önkormányzat hivatalán belül munkacsoport felállítását írta elő,
amelynek a hivatal dolgozói közül tagja lett egy jogász, egy közgazdász és a múzeumi
ügyekkel foglalkozó munkatárs. A közgyűlés egyben felkérte a megyei múzeum
igazgatóját, hogy a régészeti tárgyak fogadására, szakmai és tudományos
feldolgozására, valamint raktározására béreljen szakmailag is megfelelőnek tartott
épületet, amit később meg is lehet vásárolni. A kiválasztásnál az épületnek lízingelési
konstrukcióban történő megszerzése is kerüljön vizsgálatra. Jelen helyzetben a
Nemzeti Autópálya Rt.-nek előírt törvényi szabályozás nem teszi lehetővé az épület
megvásárlását a beruházásra szánt összegből, sőt kizárja a lízingelést is, csak a bérlet
lehetőségét tartja fenn. Ennek alapján a megyei múzeum bérleti szerződést kötött 2005.
december 31-ig magánszeméllyel a Pécs, Magtár utca 4. számú ingatlanon fekvő 600
négyzetméteres épületre, amely kiváló állapotban van, minimális ráfordítással
raktározásra és az adminisztratív teendők elvégzésére azonnal alkalmas. A bérleti díj
260 ezer forint/hó. Jelenleg folyamatban van a közelben lévő Pécs, Mohácsi út 2.
számú ingatlanon fekvő 700 négyzetméteres épület bérbevétele vállalkozástól
raktározás céljára szintén 2005. december 31-ig. Várható bérleti díja 370 ezer
forint+ÁFA/hó. A bérleti díjak fedezetét a Nemzeti Autópálya Rt. által a régészeti feltáró
munkákra biztosítandó összeg képezi. A későbbi bérleti időszakra vonatkozó
közbeszerzési eljárás kidolgozása folyamatban van.
A Nemzeti Autópálya Rt. és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2005. július
20-án szerződést kötött az M60 autópálya Baranya megyei szakasza 0+000 – 18+500
kmsz. közötti szakaszának (pécsi bekötőszakasz) területén a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által előírt megelőző régészeti feltárásra. A kontraktust, mint a megyei
múzeumot fenntartó önkormányzat képviselője egyetértő záradékkal láttam el. A
szerződés alapján a megyei múzeumot a munka elvégzéséért 810.305.755 Ft illeti meg,
ennek első részlete, 57.500.000 Ft már az intézmény számlájára érkezett. A
terepmunkákat ezen a szakaszon 2006. szeptember 1-ig, a leletfeldolgozást 2007.
szeptember 1-ig kell befejezni. Ezen belül az egyes feltárási munkák befejezése
folyamatosan történik és a terület folyamatosan kerül vissza a kivitelezőhöz. így például
a jelölt területen lévő 6 lelőhely (összesen 171.867 négyzetméter) közül az elsőt, a bólyi
csomóponthoz legközelebb eső szajki területet (összesen 18.000 négyzetméter) 2005.
végén, korai rossz időjárás esetén 2006 elején az építő rendelkezésére kell bocsátani.
Még 2005-ben megkezdődik a Monyoród-Szederkény határában fekvő lelőhely
(összesen 94.000 négyzetméter) ásatása, amiről 2006. szeptemberében kell a
régészeknek levonulniuk. A másik négy lelőhely ásása 2006-ban történik meg.
Ennek alapján a múzeum felállította a munkacsoportokat is. Nevezetesen:
1. terepi munkacsoport : 1 régész, 1 geodéta technikus, 8 régész technikus, 2 fotós
2. leletanyag kezelő munkacsoport: 1 koordinátor helyettes, 1 anyagmozgató, 3
előleltározó
3. digitalizáló munkacsoport: 1 fotó- és rajzdigitalizáló, 2 adatrögzítő
4. leletfeldolgozó munkacsoport: 1 koordinátor, 1 fotós, 2 leletrajzoló
5. térinformatikai csoport: 1 koordinátor, 1 operátor
6. restauráló, mosó munkacsoport: 2 segédrestaurátor, 4 mosó
7. kisegítő munkacsoport: 1 portás-karbantartó, 1 takarító
8. A munkát segítő adminisztratív csoport: 1 műszaki előadó, 1 pénzügyi előadó
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A logisztikai menedzser és helyettese a terepi munkát készíti elő és koordinálja azt.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 75/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat 5.
pontjában, a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról
szóló 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések között
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága M6-M60-as út régészeti feltárásához
kapcsolódóan 60 fős létszámkeret felhasználását engedélyezte. A létszámhoz tartozó
személyi juttatásokat és járulékokat a Nemzeti Autópálya Rt. régészeti feltárásokra
biztosított előirányzatából kell fedezni. Az így foglalkoztatott 38 fő mellé, a 60 fős
létszámkereten felül csatlakozik a megyei múzeum 22 főállású dolgozója, így a
Régészeti Osztály munkatársai és a Gazdasági Csoport munkatársai. A Régészeti
Osztály munkatársai egy másik terepi munkacsoportot alkotnak. Az engedélyezett 60
fős létszámot a megyei múzeum a munka mennyisége szerinti követelmények alapján
tölti fel.
A megyei múzeum központosított közbeszerzés útján szerzi be a szükséges eszközök
jelentős részét, így a számítógépparkot, terepjárókat, digitális fényképezőgépeket,
fénymásolókat, nyomtatókat, stb. Egyszerű közbeszerzéssel kerül megvalósításra a
Pécs, Magtár utcai, valamint a Mohácsi úti épületben a szoftverfejlesztés, a
hálózatkiépítés, a telefonrendszer kialakítása, a riasztók beszerzése. Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás során kerül kiválasztásra a kézi, valamint a gépi földmunkák
kivitelezője. Nyílt közbeszerzéssel kerül meghirdetésre szükség esetén további
munkacsoportok kiválasztása, valamint a gépi és kézi földmunkák kivitelezője.
Az autóút másik két baranyai szakasza régészeti feltárásának előkészítésére, a
szerződés megkötésére a Nemzeti Autópálya Rt.-vel a tárgyalások megkezdődtek.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az M6-M60-as út
(autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti
feltárásáról szóló tájékoztatót.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Költségvetési és
Gazdasági Bizottságot, hogy a baranyai autópálya építéseket megelőző régészeti
feltárások közbeszerzési eljárásait lezáró döntéseket – a központosított közbeszerzés
kivételével – meghozza.
Határidő: 2005. szeptember 1-től
Felelős: Bimbó István, a bizottság elnöke
P é c s, 2005. augusztus 16.
Tasnádi Péter

dr. Kékes Ferenc
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II.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 160. §-a
alapján otthonteremtési támogatás megállapítására kerülhet sor az e törvény hatályba
lépését követően nagykorúvá vált fiatal felnőtt részére az általa előterjesztett kérelem
alapján.
A fenti törvény hatályba lépését megelőzően nagykorúvá vált fiatal felnőtt önálló
életkezdésének támogatása iránti kérelmét a 21/1989. (VII.25.) SZEM rendelet szerint
kell elbírálni és a támogatást a megyei önkormányzat által meghatározott módon kell
biztosítani.
Az ember életének egyik jelentős állomása, amikor felnőtté válása után önálló életet
kezd, otthont teremt. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatal felnőttek egy
jelentős része reménytelen helyzetben van a lakáshoz jutás, az önálló otthonteremtés
tekintetében. A megyei önkormányzat feladata azokról a gyermekekről gondoskodni,
akik önhibájukon kívül nem a saját családjukban nevelkedhetnek, illetve azokról a fiatal
felnőttekről, akik létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják. Az önkormányzat
már évek óta kiemelten támogatja a hátrányos helyzetben lévő, a
gyermekvédelem rendszerében felnőtt, nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakáshoz
jutását, életkörülményeinek javítását. A családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatalok
számára a hiányzó otthon pótlása segítséget nyújt társadalmi beilleszkedésükhöz,
biztosítva számukra az esélyegyenlőséget.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2004-ben pályázatot hirdetett a
gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói
ellátásban részesülő szakképzetlen, munkanélküli fiatal felnőttek munkaerő-piaci
és társadalmi (re)integrációjának elősegítését szolgáló projektek támogatására.
(Lakmusz Program)
A gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, szakképzetlen,
munkanélküli fiatal felnőttek a fiatalok minden más csoportjánál rosszabb esélyekkel
kerülnek a munkaerőpiac küszöbére. Számukra az jelenthet megoldást, ha a munkaerőpiacon használható tudás, készségek, képzettség mellett lakhatásuk is biztosítva van, s
olyan támogató légkör veszi körül őket, amely segítséget ad munkaerő-piaci és
társadalmi beilleszkedésükhöz.
A Baranya Megyei Önkormányzat szakmai partnerként vesz részt a Magyar
Iparszövetség Oktatási Központ Alapítványa (MIOK) által benyújtott pályázat
megvalósításában.
A projekt támogatásával olyan modell kialakulásának elősegítése a cél, amely
használaton kívül álló objektumok felújításán, átalakításán keresztül oldja meg a fiatal
felnőttek fejlesztését, képzését úgy, hogy a fiatal felnőttek az objektumban elkészült
lakásokban lakhatnak. Az OFA a projekt megvalósításához csak résztámogatással járul
hozzá, amelyet a pályázó más források behozásával egészít ki.
A projekt időtartama 18 hónap, ebből 2 hónap fordítható az előkészítésre, 6 hónap az
OKJ-s képzésbe került fiatal felnőttek kötelező nyomon követésére. A fennmaradó 10
hónap alatt kell a fiatal felnőttek objektum-felújítással és átalakítással összekapcsolt
fejlesztését, képzését végrehajtani.
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A projekt megvalósítására elnyert támogatási összeg 33 millió Ft. A képzésre
fordítható összeg 7,8 millió Ft. A fiatal felnőttek a lakásokra bérleti jogviszonyt
szereznek, vagy bérleti jogviszonyt. Felhasználásra kerül a fiatalok által igénybe vehető
otthonteremtési támogatás, jelen esetben részvevőnként 1 millió Ft. Az otthonteremtési
támogatásnak ezen összeg fölötti részét a berendezésre kell fordítani.
Az ingatlant (Pécs, István-akna, volt Bányamentő állomás épülete) a Pécs M. J. Város
Önkormányzata vásárolta meg a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.-től és
bocsátotta a MIOK Alapítvány rendelkezésére a program megvalósítása érdekében. A
fiatalok építőipari munkás képzését, valamint a program ideje alatt számukra adott bér
jellegű juttatást a Baranya Megyei Munkaügyi Központ biztosítja.
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ a program idejére minden részvevő
fiatalnak biztosítja az utógondozói ellátást és szakmailag segíti a programot.
A program 2005. március 1-én a kiválasztott fiatalok építőipari munkás elméleti
képzésével kezdődött. Ezt követően a rendelkezésre álló épületben megindultak a
bontási folyamatok az érintett fiatalok részvételével. Július végén sikeres gyakorlati és
elméleti vizsgát tettek a fiatalok. A vizsga után hét fiatal jelezte továbbtanulási
szándékát. A lakások sorsolással találnak gazdára a részvevők között, így mindenki
érdekelt valamennyi lakás elkészítésénél.
Azon túl, hogy a fiatalok lakhatáshoz jutnak a program végére, az őket körülvevő
felnőttek olyan „védőgyűrűt” alkotnak a fiatalok köré, amely a munkára, tanulásra
neveléshez és társadalmi beilleszkedésükhöz különösen fontos.
Az Alapítvány 2005-ben is pályázatot nyújt be az OFA-hoz és folytatni kívánja a
programot további 15 garzonlakás kialakítására.
A teljes program megvalósítása után 30 garzonlakás létesül, amely az otthonteremtés
lehetőségét bővíti a fiatal felnőttek számára. Az így kialakított, 30 lakásos garzonház
jelenleg Pécs város tulajdona. Ahhoz, hogy a gyermekvédelem rendszeréből kilépő
fiatal felnőttek számára hosszú távon rendelkezésre álljon a garzonház, a későbbiekben
keresni kell annak megoldását, hogy az ingatlan a megyei önkormányzat tartós
használatába, vagy tulajdonába kerüljön. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőttek egy jelentős része reménytelen helyzetben van a lakáshoz jutást, az önálló
otthonteremtést és a munkahelyen való elhelyezkedést tekintve. Ezért szükségesek
olyan programok megvalósítása, amelyek a fiatalokat segítik a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelemben a munkaerő piacra történő belépéssel. Ezeket a célokat
szolgálhatja a kialakítandó garzonház, amely a gyermekvédelem rendszerébe
integrálva biztosíthatja azt a megoldást, amely a munkaerő-piacon használható tudás,
készségek, képzettség megszerzése mellett a lakhatást is biztosítja és olyan támogató
légkört nyújt szakemberek bevonásával, amely segítséget ad a munkaerő-piaci és
társadalmi beilleszkedéshez. A garzonház tevékenységének integrálása a megyei
gyermekvédelmi intézményrendszerbe olyan foglalkoztatási projektek beindítását teszik
lehetővé, amelyek az ott élő fiatalok munkaerő-piaci esélyeit növelik. Ilyen programok
beindításával jelentős foglalkoztatáspolitikai pénzeszközök áramoltathatók a
rendszerbe, csökkentik a nagykorúvá vált fiatalok kiszolgáltatottságát és védett
környezetet biztosítanak azokkal a negatív hatásokkal szemben, amelyeknek
kezelésére az állami gondoskodásban nevelkedett gyermekek nem készülhettek fel
kellőképpen. Így garantálható az utógondozás hatékonysága, az életkezdés
támogatásának eredményessége.
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A statisztikai adatok is mutatják, hogy jelentős mértékben növekedne azok száma, akik
otthonteremtésükhöz támogatást kaphatnak.
Év
2002
2003
2004

Összes
utógondozói
ellátott
141
143
149

Utógondozói
ellátásba
vett
57
59
58

Utógondozásból Otthonteremtéshez
elbocsátott
Támogatva
64
57
51

11
8
8

Annak érdekében, hogy a program folytatásában olyan fiatal felnőttek is részt
vehessenek, akik nem rendelkeznek egyáltalán, vagy megfelelő összegű
otthonteremtési támogatással, a 2006. évi költségvetésben céltartalékként forrást
kell biztosítani, hogy minden rászoruló fiatal egyenlő esélyekkel indulhasson az
otthonteremtésben.

A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt évek költségvetéseiben forrást
biztosított az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló
életkezdésének támogatására. Ezzel az összeggel olyan fiatal felnőttek lakáshoz
jutását lehetett támogatni, akik a gyermekvédelmi törvény hatályba lépését megelőzően
váltak nagykorúvá és ezért számukra nem biztosított a törvényben megfogalmazott
otthonteremtési támogatás.
Az önálló életkezdés támogatására biztosított forrás és a támogatottak száma:
Év
2002
2003
2004
2005

Összeg
/ ezer Ft /
6.000
5.300
11.000
10.000

Támogatottak száma
/ fő /
4
4
8
6

Ezzel a támogatással a megyei önkormányzat az elmúlt 4 évben 22 volt állami
gondoskodásban részesülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását segítette olyanok számára,
akik családot alapítottak, előtakarékoskodtak, munkahellyel rendelkeztek, sikeres
életpályát értek el, felsőfokú tanulmányokat folytattak és helytálltak munkájukban.
A támogatottak részben önállóan, részben utógondozói segítséggel keresték és találták
meg az elképzelésüknek és lehetőségeiknek megfelelő ingatlant.
A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az ingatlanvásárlások hosszú távra
jelentenek végleges megoldást a lakáskérdésben. A támogatottak a későbbiekben is
rendszeres kapcsolatot tartanak az utógondozókkal, problémájuk megoldásában
segítséget kérnek. Ennek eredménye is az, hogy az így lakáshoz jutott fiatalok a
későbbiekben is felelősséggel gondoskodnak az otthonukról.
A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésében is biztosítani szükséges az
önálló életkezdés támogatását azok számára, akik 1997 előtt váltak nagykorúvá
és nem jogosultak az otthonteremtési támogatásra.
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III.

Határozati javaslat :
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tájékoztatót tudomásul veszi,
egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésében a
Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával
kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére
5.000 e Ft fedezetet biztosít.
Határidő : 2006. évi költségvetés jóváhagyása
Felelős : dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy
kezdeményezzen tárgyalást Pécs Megyei Jogú Város vezetőivel a volt Bányamentő
állomás épületének tartós használatba vételéről, vagy tulajdon jogának megszerzéséről
és gondoskodjon a garzonháznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerbe való
integrálásáról.
Határidő : 2006. január 31.
Felelős : Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzat
2006. évi költségvetése előkészítésekor – a pénzügyi kondíciók függvényében –
biztosítson fedezetet az állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek önálló
életkezdéséhez szükséges lakásvásárlásra vagy felújításra.
Határidő : 2006. évi költségvetés előkészítése
Felelős : dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2005. augusztus 23.

Tasnádi Péter

6

7

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Módosító indítvány
Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek
munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi
támogatása
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága
2005. szeptember 8-i ülésén megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és javasolja a
közgyűlésnek tárgyalásra az alábbi módosító indítvány figyelembevételével:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tájékoztatót tudomásul veszi, egyben
kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésében a
Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával
kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére
lehetőségei szerint fedezetet biztosít.
Határidő: 2006. évi költségvetés jóváhagyása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy
kezdeményezzen tárgyalást Pécs Megyei Jogú Város vezetőivel a volt Bányamentő
állomás épületének tartós használatba vételéről, vagy tulajdon jogának megszerzéséről
és gondoskodjon a garzonháznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerbe
való integrálásáról.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzat
2006. évi költségvetése előkészítésekor – a pénzügyi kondíciók függvényében –
biztosítson fedezetet az állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek önálló
életkezdéséhez szükséges lakásvásárlásra vagy felújításra.
Határidő: 2006. évi költségvetés előkészítése
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. szeptember 8.
Bimbó István s.k.
a bizottság elnöke
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. júniusi ülésén tárgyalta „A megyei
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése” című előterjesztést. A beszámoló
bemutatta az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózatot, az
ellátásban részesülők számának alakulását, a személyi és tárgyi feltételek változását, a
szakmai ellenőrzések tapasztalatait és a jövőre vonatkozó célokat, elképzeléseket. Az
értékelés azokra a kiemelt szempontokra épült, amelyeket a „Baranya megye gyermek
és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója” fogalmazott
meg 2004-ben.
A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásában biztosítani kell a gyermekvédelmi
gondoskodásba került gyermekek megfelelő életkörülményeit és segíteni kell a
gyermekvédelem rendszeréből kikerült fiatal felnőttek önálló életkezdését. A
feladatellátásnak rugalmasnak kell lennie, a gyermekek szociális szükségletei
mellett sajátos szükségleteiket is figyelembe kell venni és reagálni kell a
felmerülő új igényekre is. A megyei gyermekvédelmi rendszer 1997-ben
megkezdett teljes körű átalakítása – a törvényi szabályozás változásait
figyelembe véve – a vártnál hosszabb folyamatot eredményezett és még jelenleg
sem fejeződött be. A társadalmi folyamatok előre nem látható változásai hatással
vannak a gyermekvédelmi rendszer átalakulására is.
Megállapítható, hogy a létszám – és férőhelyszámok alakulásában lényeges változás
nem prognosztizálható. Jelentős létszámcsökkenés 2000-től tapasztalható, azóta
stagnál. A jelenleg rendelkezésre álló megyei fenntartású férőhelyek kihasználtsága
tartósan 95%-os, ez egyben azt is jelenti, hogy az új elhelyezésekhez kevés az üres
férőhely. A férőhelyszámok csökkentése középtávon nem várható. Az ellátórendszert
a továbbiakban úgy kell átalakítani, hogy megfelelő színvonalon biztosítsuk a
törvényben megfogalmazott kötelezettségeket a feladatellátás racionalizációja
mellett.
A megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátását nagyobb részben a
Baranya
Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
keretében
működtetett
intézményrendszerben, a megyei fenntartású négy általános iskola (Pécsvárad,
Komló, Mohács, Old) mellett működő gyermekotthonban, valamint ellátási
szerződéssel civil szervezetek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, BezerédjKastélyterápia Alapítvány, Faág Baráti Kör ) együttműködésével látja el. (1.sz.
melléklet).
A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának tervezett átalakítása: (2.sz.
melléklet).
Az önkormányzat által biztosított, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
működésében lévő, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátása a nevelőszülői
hálózatból és a jelenleg 25 telephelyen működő intézményrendszerből áll.
Az otthont nyújtó ellátás egyre jelentősebb formája a gondozottak nevelőszülőknél
történő elhelyezése. A következetes szakmai munka, az eredményes felkutatás és a
magas színvonalú képzés eredményeként ma már a gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekek és fiatalok 57-58%-a nevelkedik un. hagyományos, illetve hivatásos
nevelőszülői családban. Ez országos viszonylatban is jó eredmény. A hagyományos
nevelőszülők száma 210-220 között mozog, a hivatásos nevelőszülők száma 15. A
nevelőszülői családok jelentős funkciót töltenek be a megye gyermekvédelmében, a
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befogadó-megtartó kisközösség erejével végzik gyermeknevelői munkájukat és
leginkább pótolják a hiányzó családot.
A nevelőszülői hálózat fejlesztése, képzésük, továbbképzésük biztosítása,
megbecsülésük növelése továbbra is kiemelt feladat. A hivatásos nevelőszülők
számának emelésével – négy fő - a lakásotthoni férőhelyek kiváltása érhető el.
Az intézményhálózat az ideiglenes hatállyal elhelyezettek számára működő átmeneti
otthonból, a 0-6 éves korúakat ellátó, három csoportos komlói gyermekotthonból, a
megye hét településén lévő 18 lakásotthonból és három településen 5 utógondozói
otthonból áll. Ezek közül 13 lakásotthon határozott idejű működési engedéllyel
rendelkezik, 2005. december 31-ig. A határozatlan idejű működési engedélyek
benyújtásához szükséges szakhatósági vélemények beszerzése folyamatban van.
A rendszer továbbfejlesztése során felül kell vizsgálni a nem megfelelő helyen
lévő, vagy rossz műszaki állapotú lakásotthonok megszüntetésének lehetőségét.
Ezt a folyamatot összhangba kell hozni azzal, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik
több csoportos gyermekotthon kialakítására. Az utóbbi évek statisztikája szerint
magasabb életkorú gyermekek kerülnek gondozásba, átlagosan 14 évesek, vagy
idősebbek. A serdülő korú fiatalokat nevelőszülői vagy lakásotthoni életközösségbe
illeszteni rendkívül nehéz. Azok számára, akik nem alkalmasak lakásotthoni
elhelyezésre, vagy akiket nem vállal nevelőszülői család, „zártabb”, intézményesebb
elhelyezési forma a célra vezető. A lakásotthoni rendszer átszervezését indokolja –
a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett - az is, hogy megoldásra
vár a speciális szükségletű gyermekek elhelyezéséül szolgáló gyermekotthon
kialakítása, valamint az a tény, hogy néhány lakásotthon már jelenleg sem, vagy
hosszabb távon nem alkalmas a feladat ellátására.
A Pécs, Mohácsi úti lakásotthon működési engedélye 2005. december 31-én lejár. A
szakhatóságok további működéséhez nem járulnak hozzá. Az épület állaga romlik, a
környezet rossz hatással van az ott élő gyermekekre. A lakásotthon kiváltása
azonnali megoldásra vár, a nevelőszülői hálózat fejlesztésével megoldható.
A majsi lakásotthon működtetése a Pécstől való nagy távolság miatt a
gyermekvédelmi központ irányításában nem gazdaságos. Az ott elhelyezett gyermekek
többségében különleges szükségletűek és a mohácsi általános iskola tanulói, így
indokolt a lakásotthon átadása a mohácsi általános iskola mellett működő
gyermekotthon kiváltására.
A bogádi lakásotthon a gyermekek iskoláztatása, illetve munkahely választása
szempontjából előnytelen, megszüntetése javasolt.
A Szigetvár, Batthyányi u. 11. szám alatti lakásotthon csak 8 férőhelyes, az egy főre
jutó költség így jóval magasabb, a lakásotthon bővítése jelentős összeget igényelne,
további működtetése nem célszerű.
A gyermekvédelmi törvény szerint speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés,
a pszichoaktív szerekkel küzdő és a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek
számára. A problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek
elhelyezéséről. Jelenleg a megye nem rendelkezik speciális ellátást biztosító
intézménnyel. Csak a pszichoaktív szerekkel küzdők ellátása megoldott a Bezerédj
Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján.
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára az intézmény
létrehozása, a szakmai szempontok figyelembe vételével Pécsett indokolt.
Többcsoportos, 4x8 férőhelyes gyermekotthon létrehozására van szükség. A Pécs
városi illetékességű gondozottak magas számát (35-38%) figyelembe véve az
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intézmény létrehozása a megyei és a városi önkormányzat összefogásával indokolt.
Ennek előkészítéséről 2005. június 14-én tárgyalások kezdődtek a megye és a város
vezetői, illetve szakirodái között.
Speciális ellátást igényelnek a súlyos pszichés tüneteket mutató gondozottak. Egy 16
fős, 2 csoportos gyermekotthon létrehozása számukra Szigetváron lehetséges,
regionális szinten. Tekintettel arra, hogy a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek
esetében szükséges a szoros együttműködés az egészségüggyel, a szigetvári kórház
szakmai háttere biztosítani tudja a megfelelő ellátást.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő, tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek oktatását végző négy általános iskola ( Pécsvárad, Komló, Mohács, Old)
gyermekotthona biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, különleges
ellátást igénylők otthont nyújtó ellátását. Az intézmények közül Pécsváradon a
gyermekotthon kialakítása befejeződött. A mohácsi és komlói intézménynél pályázati
támogatással folyamatban van és a megvalósítás 2006-ra várható. Az oldi
intézményben a gyermekotthon kialakítására csak ezek megvalósulása után kerülhet
sor.
A feladatellátás megosztása érdekében a megyei önkormányzat fontosnak tartja az
együttműködést olyan civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi
szakellátás feladatainak ellátását.
2001-ben a megyei önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
kötött ellátási szerződés 8 férőhelyes, speciális szükségletű gyermekek elhelyezését
biztosító lakásotthon működtetésére. Ezzel a megyei önkormányzat olyan kötelező
feladatát vállalták át, amely a megyei intézményrendszer átalakítása során még nem
oldódott meg. 2004-től a különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezését
biztosító 10 fős lakásotthon működtetésére módosult az együttműködés, ezzel
megoldódott a pécsi oktatási intézménybe járó fogyatékos gyermekek elhelyezése. Az
egyesület kifejezte szándékát, hogy újabb 10 fős lakásotthon kialakításával kívánja a
férőhelyek számát 20 főre növelni.
A megyei önkormányzat ugyancsak 2001-ben ellátási szerződést kötött a Szolgáló
Szeretet Alapítvánnyal gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó lakásotthon 8
férőhelyének igénybe vételével. Az alapítvány által működtetett Pécs-Vasas, Bencze J.
u. 2. szám alatti lakásotthon férőhelyeit a megyei önkormányzat ellátási érdekből
hosszú távon tervezte igénybe venni, különös tekintettel az ott elhelyezett gyermekek
tartós elhelyezésének, nevelésének érdekében. A lakásotthon működése – a működési
engedély visszavonása miatt – jelenleg szünetel. A megyei önkormányzat az ellátási
szerződést nem mondta fel. A férőhelyek igénybe vétele a továbbiakban is indokolt. A
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők között egyre magasabb az utógondozói
ellátást igénylő fiatal felnőttek száma. A számukra biztosítható férőhely a megyében
kevés, bővítésre forrás hiányában nincs lehetősége a megyei önkormányzatnak. Az
Alapítvány utógondozói ellátás biztosítására 10 férőhellyel kívánja tovább
működtetni a lakásotthont, melynek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A
működési engedély iránti kérelem folyamatban van. A működés megkezdéséhez
azonban visszatérítendő támogatást szükséges biztosítani az Alapítvány részére.
A pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátására 6 férőhely erejéig a Bezerédj
Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződést a megyei önkormányzat 2005ben.
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A Faág Baráti Kör komplex segítő programokat nyújt jelenlegi és volt állami
gondoskodásban részesülő fiatalok – különös tekintettel roma származásúak –
számára. A feladat ellátásához a megyei önkormányzat a Pécs, Hunyadi u. 54. szám
alatti ingatlant adta tartós használatba. Az egyesület model intézményként működtet
„tanodát” tantárgyi felkészítő foglalkozásokra, érettségi – és felvételi előkészítő
programokra, valamint a munkaerő piacon kamatoztatható tudáshoz való hozzájutás
segítségére.
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítványa (MIOK), a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályázata alapján
- két ütemben - 30 lakásos garzonház létesül Pécsett a gyermekvédelmi szakellátásból
nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek
részére. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek egy jelentős része
reménytelen helyzetben van a lakáshoz jutást és a munkahelyen való elhelyezkedést
tekintve. Ezért szükséges a fiatalok segítése a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemben a munkaerő-piacra történő belépéssel. A garzonház a gyermekvédelem
rendszerébe integrálva biztosíthatja ezen célok megvalósulását. ( A program részletes
bemutatását és a második ütem támogatását a Tájékoztató a gyermekvédelmi
szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi
integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatása című előterjesztés
tartalmazza). A garzonház lakóinak utógondozói ellátására 1 fő utógondozói
státusz létesítése indokolt.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi
feladatok ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztésének tervét
elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy a Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti
lakásotthon kiváltását a nevelőszülői hálózat fejlesztésével oldja meg, a Bogád,
Rákóczi u. 25. és a Szigetvár, Batthányi u. 11. szám alatti lakásotthonok
kiváltását a speciális gyermekotthonok létrehozásához készítse elő.
Határidő : 2006. március 31.
Felelős : dr. Barka Tamás, igazgató
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkeretét öt fővel megemeli, négy fő hivatásos nevelőszülő
alkalmazására 2005. október 1-től, egy fő utógondozó alkalmazására 2005. december 1-től. A személyi juttatásokra 896 ezer forint, a járulékokra 316 ezer forint fedezetet biztosít az általános tartalék terhére.
Határidő : a 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős : dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 25.
Tasnádi Péter

1.sz. melléklet

Megyei gyermekvédelmi feladatok ellátása
( JELENLEG )

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Nevelőszülői
hálózat :
- Nevelőszülők
- Hivatásos
nevelőszülők
_____________
- Gondozott :
560 fő
(átlag)

Megyei fenntartású általános iskolák

Komló : 20 fő
(kollégiumban)
_______________

Intézményrendszer
Átmeneti otthon :
Pécs, Szikla u. 5.
12 fő
_________________________________
Gyermekotthon ( 0-6 éves korúak ):
Komló, Damjanich u. 25.
22 fő
________________________________
Lakásotthonok:
Bogád, Rákóczi út 25.
Komló, Kodály Z. u. 16.
Komló, Munkácsy M. u. 88.
Komló, Damjanich u. 23.
Komló, Munkácsy M. u. 106.
Komló, Majális tér 3.
Majs, Ady E. u. 67.
Pécs, Mohácsi út 55.
Pécs-Hird, Szathmáry út 15.
Sellye, Korongi tér 11.
Szentlőrinc, József A. u. 11.
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.
Szigetvár, Miklós u. 1.
Szigetvár, Miklós u. 3.
Szigetvár, Batthányi u. 11.
Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.
Szigetvár, Vörösmarty u. 17.
Összesen :

12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
8 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
8 fő
12 fő
12 fő
10 fő
206 fő

Utógondozó otthon:
(telephelyek)
Komló, Nagyszántó u. 7.
Pécs, Ércbányász u. 32.
Pécs, Illyés Gy. u. 30.
Pécs, Frankel L. u. 14.
Pécs, Bocskai u. 6.
Összesen :

6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
30 fő

Külső férőhely :

25 fő

Mohács : 30 fő
(kollégiumban )
_______________
Old
: 15 fő
( kollégiumban )
_______________
Pécsvárad : 22 fő
Kossuth u. 6. I/1.
Kossuth u. 6. I/2.
November29 u.17.

Civil szervezetek

BezerédjKastélyterápia
Alapítvány
Speciális lakásotthon:
Szedres, Hidja puszta
6 fő
__________________
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
különleges lakásotth.:
Pécs, Apafi u. 99.
10 fő
__________________
Faág Baráti Kör
komplex segítő programok
Pécs, Hunyadi u. 54.

2.sz. melléklet

Megyei gyermekvédelmi feladatok ellátása
(TERVEZETT ÁLALAKÍTÁS )

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Nevelőszülői
hálózat :
-Nevelőszülők
-Hivatásos
nevelőszülők
________________
-Gondozott :
580 fő
(átlag)

Megyei fenntartású általános iskolák

Intézményrendszer
Átmeneti otthon :
Pécs, Szikla u. 5.
12 fő
_________________________________
Gyermekotthon ( 0-6 éves korúak ):
Komló, Damjanich u. 25.
22 fő
_________________________________
Speciális gyermekotthon ( Pécs )
:
32 fő
_________________________________
Speciális gyermekotthon ( Szigetvár ):
16 fő
_________________________________
Lakásotthonok:
Komló, Kodály Z. u. 16.
12 fő
Komló, Munkácsy M. u. 88.
12 fő
Komló, Damjanich u. 23.
12 fő
Komló, Munkácsy M. u. 106.
12 fő
Komló, Majális tér 3.
12 fő
Pécs-Hird, Szathmáry út 15.
12 fő
Sellye, Korongi tér 11.
12 fő
Szentlőrinc, József A. u. 11.
12 fő
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.
12 fő
Szigetvár, Miklós u. 1.
12 fő
Szigetvár, Miklós u. 3.
12 fő
Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
12 fő
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.
12 fő
Összesen :
156 fő
________________________________
Utógondozó otthon:
(telephelyek)
Komló, Nagyszántó u. 7.
6 fő
Pécs, Ércbányász u. 32.
6 fő
Pécs, Illyés Gy. u. 30.
6 fő
Pécs, Frankel L. u. 14.
6 fő
Pécs, Bocskai u. 6
6 fő
Pécs, Vörösmarty u.17.
10 fö
Összesen :
40 fő
Garzonház
Külső férőhely :

30 fő
25 fő

Civil szervezetek

Komló :
20 fő
(kollégiumban)
Gyermekotthon
belső átalakítással
( 2 csoport )
________________
Mohács :
30 fő
2 csoportos
lakásotthon 20 fő
Majs ,Ady E. u. 67.
10 fő
________________
Old
: 15 fő
( kollégiumban )
Gyermekotthon
belső átalakítással
_______________
Pécsvárad : 22 fő
Kossuth u. 6. I/1.
Kossuth u. 6. I/2.
November29 u.17.

BezerédjKastétyterápia
Alapítvány
speciális lakásotthon:
Szedres, Hidja puszta
6 fő
__________________
Máltai
Szeretetszolgálat
különleges lakásotth.:
Pécs, Apafi u. 99.
2 csoport
20 fő
__________________
Szolgáló Szeretet
Alapítvány
utógondozó otthon
Pécs-Vasas, Bencze J.
u. 2.
10 fő
__________________
Faág Baráti Kör
komplex segítő programok
Pécs, Hunyadi u. 54.

Megszűnt lakásotthonok:
Bogád, Rákóczi út 25.
Pécs, Mohácsi út 55.
Szigetvár, Batthányi u. 11.

Mohácsi intézményhez
csatolva:
Majs, Ady E. u. 67.
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzatnak egy részvénytársaságban, egy korlátolt felelősségű
társaságban és tíz közhasznú társaságban van részesedése, összesen 463.630 ezer Ft
névértékben. (A társaságokra és a megyei önkormányzati részesedésre vonatkozó főbb
adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.) A Megyei Önkormányzat részesedésével
működő társaságok részben kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását,
részben a megye egésze, vagy jelentős része társadalmi-gazdasági helyzetének javítását
szolgálják.
Harkányi Gyógyfürdő Rt.
A Baranya Megyei Önkormányzat és Harkány Város Önkormányzata 50-50 %-os tulajdoni
részesedésével, 884.000 ezer Ft alaptőkével működő részvénytársaság 2004-ben
eredményesen gazdálkodott, bár az árbevétel- és tőkearányos jövedelmezősége az elért
10.523 ezer Ft mérleg szerinti nyereség mellett csak 1 %-nyi volt. A társaság saját tőkéje az
évek során felhalmozott nyereségből 155.928 ezer Ft-tal (17,6 %-kal), az alapítók által
rendelkezésre bocsátott tőketartalék eredményeként pedig 82.704 ezer Ft-tal (7,4 %-kal),
1.122.632 ezer Ft-ra nőtt.
A részvénytársaság tevékenysége számottevően bővült a Széchenyi Terv pályázaton
elnyert 750 millió Ft támogatással és jelentős összegű hitel igénybevételével megvalósult
gyógyfürdő-beruházás következtében. Hiteleire a Megyei Önkormányzat 100 millió,
Harkány Város Önkormányzata 250 millió Ft összegű kezességet vállalt, továbbá a
pályázaton nyert támogatás biztosítékaként nyújtott bankgarancia fedezetére a Megyei
Önkormányzat jelzálogot engedett a Király u.11. alatti ingatlanára.
A beruházás időszakában a társaság folyamatosan likviditási gondokkal küzdött a
forgalomkiesés és a nagyösszegű, kedvezőtlen kondíciójú hitelek terhei miatt, ezért a
Gazdasági Bizottság rendszeresen tájékozódott a cég pénzügyi-gazdasági helyzetéről, és
annak javítására tett intézkedésekről. A finanszírozási gondok 2005-re lényegesen
csökkentek a hitelek átütemezésével, illetve egy részének svájci frank alapú hitellel történő
kiváltásával. Folyamatban van a bankgarancia második helyi jelzáloggal történő kiváltása,
amely a fedezetül szolgáló önkormányzati ingatlan jelzálogteher alóli mentesítését is jelenti,
és a bankgarancia megszűntét követően sor kerülhet az önkormányzati kezességvállalás
összegének csökkentésére is.
A társaság bevételeit jelentősen befolyásolja a strandszezon időjárásának alakulása. Az
idei nyár szélsőségei miatt a strandfürdő és a gyógyfürdő látogatottsága is elmarad a
tervtől. A kieső árbevételt szigorú költség-visszafogással ellensúlyozták, így az év első
felében sem a jövedelmezőséget, sem a finanszírozást tekintve nem jelentkeztek
komolyabb gondok.
Az Rt. gyógy-turizmusra irányuló jövőbeni fejlesztési tervei megvalósításához jelentős
nagyságú külső forrás bevonására van szükség, így további fejlesztések várhatóan csak az
ezirányú Európai Uniós források megnyíltával, 2007. évtől indulhatnak.
Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.
Az 1998-ban alakult társaságban a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata rendelkezik 50%-50% tulajdoni részesedéssel. A Kft. bevételei eddig
jelentős részben támogatásból keletkeztek. Működéséhez a Megyei Önkormányzat 2004.
évben 10 millió, 2005. évben 12 millió Ft támogatást nyújtott, továbbá 100 millió Ft összegű
kezességet vállalt az üzemanyagtöltő állomás beruházáshoz elnyert pályázati támogatás
biztosítékaként. Az üzemanyagtöltő állomás munkálatai befejeződtek, műszaki átadása
megtörtént, működése várhatóan szeptember hónapban kezdődik.
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A társaság tevékenysége szempontjából meghatározó jelentősége van a repülőtér
fejlesztéseinek, melyek közül már befejeződött a leszállópálya, a kapcsolódó közművek és
a csapadékvíz-elvezető rendszer építése, a futópálya meghosszabbítása, az
elektromosenergia-ellátás, a navigációs és fénytechnikai rendszer kiépítése, a
járműbeszerzések, az üzemanyagtöltő állomás és a kerítés megépítése. Folyamatban van
a forgalmi épület és a kiszolgáló infrastruktura-bővítés közbeszerzési eljárása,
megkezdődtek a közúti kapcsolatkiépítést célzó beruházás pályázati előkészítési
munkálatai, és terv szerint 2006-ban megvalósul a hangárok átépítése, illetve az aero klub
kialakítása is.
A Kft. a 2004. évet 100 ezer Ft nyereséggel zárta, így saját tőkéjét minimálisan – eddigi
működését tekintve összesen 37 ezer Ft-tal, 0,7 %-kal – növelte. A megvalósult
beruházások eredményeként befektetett eszközállománya jelentősen (70,5 %-kal) nőtt,
ugyanakkor pénzügyi helyzete is javult az előző év végihez képest.
Baranya Ifjúságáért Kht.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermek- és ifjúsági jogok
érvényesítésével kapcsolatos kötelező megyei feladatai ellátására 1990-ben hozta létre a
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt. A szakterületen adódó feladatok
jelentős növekedése miatt a Közalapítvány 2002-ben megalapította a Baranya Ifjúságáért
Kht.-t, amelyet 2005. márciusában a Megyei Önkormányzat megvásárolt, így a Kht. 100%os tulajdonosává vált.
A társaság a Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzattal kötött szerződés
szerinti ifjúsági feladatokat – ifjúsági tanácsadás, információs adattár és érdekegyeztető
fórum működtetése, ifjúsági szakmai koordináció, ifjúsági képzésszervezés, ifjúsági
programszervezés, -táboroztatás, stb. – látja el. Működteti az ifjúsági terület megyei és
városi érdekegyeztetés fórumait, ellátja a megyei és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi
feladatait, információszolgáltató és tanácsadó tevékenységet végez, részt vesz a diák- és
hallgatói önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, segíti a pályakezdő
munkanélküliség csökkentését és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját
célzó programokat, ifjúsági rendezvényeket, képzéseket szervez, együttműködik az
ifjúságsegítő egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében, és részt vesz az Európai Bizottság
„Ifjúság 2000-2006” programjában. A megyei gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével
kapcsolatos feladatait szerződés szerint teljesíti, munkáját az elvárásoknak megfelelő
színvonalon végzi. A társaság kiemelten közhasznú fokozattal rendelkezik,
tevékenységéről, gazdálkodásáról évenként beszámol a szakbizottság, valamint a
Költségvetési és Gazdasági Bizottság előtt.
A közhasznú társaság működése gazdasági szempontból is eredményes: 2003. és 2004.
évi nyereségével saját tőkéjét több mint kétszeresére, 6.182 ezer Ft-ra növelte. Bevételei
döntően a megyei és a Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat által nyújtott, és
pályázatokon nyert támogatásokból származnak, de tevékenységének finanszírozását
egyéb forrásból – közhasznú alkalmazás, külső támogató – is igyekszik kiegészíteni.
Tevékenységét a Megyei Önkormányzat az éves működési támogatáson felül
térítésmentes irodahelyiség-használattal és a Kht. által ellátott feladatokat támogató
különböző pályázatokon való részvétellel, illetve pályázati önrész biztosításával is
támogatja.
Baranyai Alkotótelepek Művészeti és Kulturális Szervezõ Kht.
Az a művészeti tevékenység, amely ma a Baranyai Alkotótelepek Kht. keretein belül folyik,
1967-ben öltött szervezeti kereteket Villányban, a felújított Gyimóthy villában. Kezdetben
szobrászok, grafikusok, festők és textilesek vettek részt az alkotómunkában, és már ekkor
kezdett kialakulni a ma Villányi Szoborpark néven ismert alkotói és kiállítási terület. 1968ban létrejött a Siklósi Kerámia Szimpózium, majd megalakult a Siklósi Művésztelepek
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Igazgatósága, amely a két alkotói szervezetet egyesítve a Baranya Megyei Tanács
fenntartásában működő megyei múzeum irányítása alá került. Az Igazgatóság 1984-ben
Baranyai Alkotótelepek elnevezéssel, Siklós székhellyel a Baranya Megyei Tanács önálló
intézményévé vált. Az Alkotótelep az 1980-as évek végére a magyar kerámia és
kőszobrászat meghatározó műhelye lett.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1997-ben megszüntette a Baranyai
Alkotótelepek önálló intézményi státuszát, és kht.-vá szervezte át. A 3.000 ezer Ft jegyzett
tőkéjű Kht-ban a Megyei Önkormányzatnak 2.280 ezer Ft törzstőkéje van, amely 76 %-os
tulajdoni hányadot jelent. A közhasznú társasággal a megyei önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött a több évtizedes képzőművészeti szimpózium által
létrehozott értékek továbbélésének, a műtárgy-gyűjtemények gyarapításának, és a két
művésztelep által kivívott hazai és nemzetközi hírnév megmaradásának érdekében.
2003. szeptembere óta új ügyvezető vezeti a társaságot. Az új ügyvezető munkába állását
követően a Kht. új szakmai kapcsolatokat alakított ki, együttműködési lehetőségeket
keresett, előtérbe helyezte a saját szervezésű rendezvényeket, megkezdte a szakmai
eszközpark cseréjét és bővítését. Ennek eredményeként nagyszabású beruházási és
fejlesztési programot fogalmaztak meg a Villány környéki önkormányzatokkal, a borúttal és
a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, és Nagyharsány község a szobrászok részére egy több
hektáros területet biztosított. Szponzori támogatásból kijavításra kerültek a kerámia égető
kemencék és más szakmai eszközök, pályázaton nyert támogatásból uniós szabványnak
megfelelő mázazó szekrényt vásároltak. Az Alkotótelepek pályázati pénzből 11 év után
megszervezte önálló kerámia szimpóziumát, az itt készült alkotásokat tárlaton is bemutatták
a pécsi Party Galériában. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus pályázatán üzemeltetésre
5.000 ezer Ft-ot nyert, a Nemzeti Kulturális Alap 7 fiatal baranyai művész egyéni alkotó
munkáját támogatta a Siklósi Kerámia Alkotóházban. Számos régi keramikus tért vissza a
siklósi falak közé, akik az alapításkor is jelen voltak. A Pécsi Tudományegyetem, a
Perspektíva Ötvös és Összművészeti Egyesület, valamint a DeForma Alapítvány szakmai
gyakorlatot szervezett Siklósra, emellett szabadiskolai kurzus, előadássorozat és nyílt nap
került megrendezésre.
A Megyei Önkormányzat a Kht. működési feltételeit a Siklósi Alkotóház és a Gyimóthy villa
térítésmentes használatával, üzemeltetési költségeinek átvállalásával, valamint rendszeres
– a 2004. és 2005. évben évi 2.000 ezer Ft – támogatással biztosítja. 2004-ben a társaság
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete egyaránt javult, eszközállományának értéke 8%kal, saját tőkéje – a 667 ezer Ft alaptevékenységen elért nyereség hatására – 2%-kal nőtt.
Dunántúl Autópálya Kht.
A Kht. egy Somogy és Baranya megyéket érintő autópálya (DUTAP) megépítésének
előkészítésére jött létre, amely az M7-es autópályát kötötte volna össze Baranya megyével,
illetve Péccsel. Mivel központi döntés szerint az autópálya nem a Kht. által megtervezett
nyomvonalon épül meg (kivéve az M6-M56 projektet, amely a DUTAP déli ágát
tartalmazza), így az utóbbi két évben a társaság érdemi tevékenységet nem is folytatott,
ezzel veszteségessé vált, és tőkéje egy részét – 2004. év végére csaknem 22 %-át –
elvesztette. A 2004. évi beszámolót tárgyaló taggyűlésen felvetődött a Kht.
megszüntetésének gondolata is, de a többségi tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata javaslatára a társaság fennmaradása mellett döntött a jelenlévő tagok
többsége. Régiónk érdeke a kelet-nyugati és az észak-déli irányú (az M9 és a DUTAP –
M65) tengelyek kiépülése, és a 15 éves tervben szerepel az M9-es Dél-Dunántúli Régiót
érintő része. Baranya megye számára kedvező lenne ha ez a Pécsi „bekötéssel” együtt, a
DUTAP nyomvonalon valósulna meg. A DUTAP M9-M7 közötti szakaszának megépítését
Somogy megye is szorgalmazza, így a Kht. tervei megvalósítása érdekében továbbra is
lobbi tevékenységet folytathat, ha erre a tagok részéről közös akarat van.
A Baranya Megyei Önkormányzat a társaságban 500 ezer Ft névértékű, 3,61 %-os
részesedéssel rendelkezik, így a folyamatokat érdemben befolyásolni nem tudja.
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EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.
A 2003-ban alapított társaság a dél-dunántúli régió információs és technikai fejlődésének az
európai uniós követelményekhez való igazítása, e fejlődés feltételeinek megteremtése
céljából jött létre. Feladatai között szerepel többek között az információ-gyűjtés, információs
hálózat kiépítése, információ-szolgálat, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, az európai
uniós követelményeknek megfelelő technikai, informatikai, telekommunikációs fejlesztések
elősegítése, támogatása, az információs társadalom követelményei keretében az
önkormányzat feladat- és hatáskörei végrehajtásának segítése.
A Kht. 28 millió Ft jegyzett tőkéjéből a Baranya Megyei Önkormányzat 3 millió Ft-tal, 10,71
%-kal részesedett. 2005-ben a többségi tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kezdeményezett és a tagok által elfogadott 37 millió Ft tőkeemeléssel
a megyei részesedés 4,62%-ra csökkent. A jelentős összegű tőkeemelés nem változtatja
meg a döntési viszonyokat, mert a leglényegesebb kérdésekben továbbra is egyhangú
szavazat szükséges, egyéb kérdésekben pedig az egyszerű szótöbbség a korábbi
tulajdonosi struktúra mellett is lehetővé tette, hogy ez utóbbi kérdésekben a Városi
Önkormányzat egyedül döntsön.
A társaság tevékenysége csaknem teljes mértékben a többségi tulajdonos feladatellátását
szolgálja: a társaság beszámolójából kitűnően 2004. évben alapvetően Pécs Város részére
végzett feladatokat, és a 2005. évi tervekben is döntően a Városi Önkormányzatot érintő
tevékenységek szerepelnek.
A Baranya Megyei Önkormányzattal a videokonferencia egység telepítésén kívül nem volt
szakmai kapcsolata a Kht.-nak, lehetséges pályázatokkal kapcsolatban sem keresett meg
bennünket, és a települési önkormányzatokkal, illetve az önkormányzati intézményekkel
sem sikerült olyan kapcsolatot kiépítenie, amelyet az alapítók a társaság alapításakor célul
tűztek.
A Kht. a 2004-ben elért kiemelkedően magas, közel 20 millió Ft nyereséggel és a
tőkeemeléssel vagyoni és pénzügyi szempontból egyaránt jelentősen megerősödött.
"Európa Centrum" Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.
A társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat,
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, és a Pécsi Tudományegyetem 1999.
szeptember 16-án alapította 10 millió Ft törzstőkével, amelyből a Megyei Önkormányzat
törzsbetétje 2 millió Ft (20%). Az alapítók a közhasznú társaság céljaként Baranya megye
és a Dél-Dunántúli régió európai integrációjának elősegítését, a megye lakossága Európai
Uniós ismereteinek bővítését, valamint a régió európai integrációs feltételeinek
fejlesztésére állami, alapítványi és EU-források elnyerését lehetővé tevő pályázatok
készítését jelölték meg.
Az állandó működési költségek fedezetére az alapítók közül a többségi tulajdonos Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat nyújt rendszeres
támogatást, amelyet különféle pályázatokon nyert összegekkel egészít ki a társaság. 2004ben a Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Európai Információs Pont működését 3.000
ezer Ft-tal támogatta, az Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részbeni
megtérítésére pedig 880 ezer Ft-ot utalt át. A Kht. által lebonyolított rendezvényeket és az
eszközbeszerzéseket döntően eseti támogatásból, illetve pályázati pénzből finanszírozzák.
A 2004. évi eredményes gazdálkodással a Kht. pénzügyi és vagyoni helyzete egyaránt
javult, de a 2003. évi veszteség miatt bekövetkezett vagyonvesztés egészét még nem
sikerült visszapótolni, így 2004. év végén saját tőkéje a törzstőkénél 1.690 ezer Ft-tal
(16,9%-kal) alacsonyabb volt
A társaság életében 2004-ben fontos szerepet játszott az uniós csatlakozással kapcsolatos
tájékoztatás, melyhez két sikeres pályázat biztosított fedezetet: a Miniszterelnöki Hivatalhoz
benyújtott pályázaton a Baranya Megyei Európai Információs Pont működéséhez, az

6
Európai Bizottság Magyarországi Delegációja felé benyújtott pályázaton pedig a
csatlakozási kommunikációs programra nyertek támogatást.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése értelmében a Kht. készíti a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa 2010 pályázatot, amelyre a Várostól 2004-ben 15 millió Ft támogatást
kapott, és 2005-ben e pályázat elkészítése lesz a társaság legjelentősebb feladata.
„Ezerszínű Baranya” Turisztikai, Információs és Szolgáltató Kht.
A Kht. a megyei turisztikai feladatok hatékonyabb ellátása, a turizmusmarketing fejlesztése
érdekében 4.350 ezer Ft jegyzett tőkével alakult meg 2004 július 1.-vel. A cégbejegyzésére
2004. októberében került sor, addig előtársaságként működött. A Baranya Megyei
Önkormányzatnak a közhasznú társaságban 1.500 ezer Ft névértékű (34,48 %)
részesedése van.
A társaság a hagyományos Tourinform szolgáltatások mellett új szolgáltatásokkal –
információs szolgálat, idegenforgalmi kiadványok, kapcsolódó termékek és szolgáltatások
árusítása, stb. – bővítette tevékenységét. Az információszolgáltatás naprakészségét az
adatbázisok rendszeres karbantartásával, folyamatos adatfrissítéssel biztosítják, az aktuális
eseményekről és új szolgáltatásaikról „Hírlevél”-ben tájékoztatják partnereiket. A Rádió
Regionális Stúdiójával közösen „Ezerszínű Baranya” címmel kéthetente kulturálisidegenforgalmi magazinműsor készül, és folyamatban van az önálló internetes honlap
kialakítása is, amely terv szerint magyar, német, angol, francia és olasz nyelven is
tájékoztatást nyújt, illetve a későbbiekben helyfoglalási rendszerrel bővül. A Kht. jó
együttműködést alakított ki az idegenforgalomban érdekelt társszervekkel, más megyék
Tourinform irodáival, aktív résztvevőként és szervezőként részt vesz a turisztikai
szempontból jelentős rendezvényeken, szakmai tanácskozásokon. Tervei között szerepel
egy új arculat és új, hatékonyabb és dinamikusabb programajánlási rendszer bevezetése is.
A társaság a 2004. évet – a közhasznú tevékenységén realizált 1.181 ezer Ft, illetve a
vállalkozási tevékenységen elért 1.349 ezer Ft veszteség folytán – 2.530 ezer Ft
tőkevesztéssel zárta, ezáltal saját tőkéje a jegyzett tőke 50 %-a alá (4.350 ezer Ft-ról 1.820
ezer Ft-ra) csökkent. A saját tőke törvényben meghatározott legalacsonyabb értékének (3
millió Ft) biztosításához 2005-ben legalább 1.180 ezer Ft mérleg szerinti nyereséget kell
elérnie a Kht.-nak. Ellenkező esetben a tagoknak legkésőbb a 2005. éves beszámoló
elfogadását követő 3 hónapon belül gondoskodni kell a tőke visszapótlásáról, vagy – ennek
elmaradása esetén – a társaságot meg kell szüntetni, mivel a kht. más formában nem
működhet. A társaság tőkevesztése és az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírások
ismeretében a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 74/2005. (VI.8.) KtGB határozatában
úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy a Kht. 2005.
június 15-i taggyűlésén kezdeményezze rendkívüli taggyűlés összehívását 2005.
szeptemberére azzal, hogy az ügyvezető dolgozza ki és terjessze a taggyűlés elé a saját
tőke visszapótlásának lehetséges változatait.
A taggyűlést követően az ügyvezetés erőfeszítéseket tett a bevétel növelésére és
költségtakarékossági intézkedéseket vezetett be. A megtett intézkedések eredményeként a
Kht. számításai szerint előreláthatóan elegendő nyereség képződhet a tőkevisszapótláshoz azzal, hogy a bevételek várhatóan kedvezőbben alakulnak a tervezettnél
és a költségek is jelentősen csökkennek, mivel szeptembertől egy fő távozik a társaságtól.
A Kht. 2005. évi gazdálkodását nehezítette, és likviditási gondokat is okozott, hogy Pécs
Megyei Jogú Város a működési támogatás átutalását és a konkrét projektek finanszírozását
késedelmesen teljesítette. A probléma a közelmúltban rendeződött, így a társaság akut
likviditási gondjai megoldódtak.
Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.
A Kht. a Dél-dunántúli régió és Baranya Megye gazdaságának technológiai fejlesztésére,
ennek érdekében a régió K+F adatbankjai elérhetőségének biztosítására, a gazdasági
szempontból hasznos alapkutatások támogatására és gyakorlati megvalósulásának
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elősegítésére, a régióban működő cégek innovációs tevékenységének segítésére 6.900
ezer Ft törzstőkével került megalakításra 1999-ben a Pécsi Ipari Park Rt. többségi
részesedése mellett. A Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évtől tagja a társaságnak
2.000 ezer Ft törzsbetéttel, amellyel az időközben végrehajtott tőkeemelésekkel 66 millióra
növelt törzstőkéből mindössze 3,03 %-kal részesedik.
A társasági szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a Kht. együttműködik
többek között a Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központtal (DDKKK) és a Pécsi
Tudományegyetem Orvostudományi Karával. A DDKKK lézer osztály működtetése
érdekében végzett közhasznú tevékenység 2004-ben szünetelt, mert a DDKKK 3x3 éves
periódusú kutatásra szerződött, az első periódus év elején befejeződött és a központi
pályázatkiírás késedelme miatt a közös munka csak 2005. évben folytatódhat. A Kht. és a
PTE Immunológiai és Biotechnológiai Intézete közötti együttműködés keretében olyan
kutatási eredmények születtek, amelyek kellő alapot biztosítanak a K+F pályázatokon
történő induláshoz is. Részben e kutatási eredmények birtokában – az egyetem más
intézeteivel és hasonló tevékenységű kisvállalkozásokkal összefogva – 2004-ben
pályázatot állítottak össze KPI által kiírt Jedlik Ányos nemzetközi kutatási programban.
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.-vel közösen 2004. áprilisában „Fókuszban a
tartós munkanélküliség Pécs városában, Partnerség - Együttműködés” konferenciát
rendeztek, és ahhoz kapcsolódóan kiadványt is szerkesztettek.
A társaság részt vett a Regionális Innovációs Stratégia kidolgozásában, és otthont ad a
Regionális Innovációs Irodának, amely egy sikeres pályázat kapcsán három évig
támogatást kap ahhoz, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki a régióban működő a kisés középvállalkozásokkal, különösen az innovációra képes és hajlandó társaságokkal. A
Kht. az elmúlt évben mintegy húsz kisvállalkozással került partneri kapcsolatba, közülük
néhánnyal – gyártmányfejlesztésükhöz kapcsolódóan – innovatív gyártástechnológiát
sikerült megvalósítani, ami folyamatos beszállítói kapcsolatot biztosít, mivel e
kisvállalkozások nem rendelkeznek az új technológiákhoz szükséges erőforrásokkal.
A társaság 2005-ben is kiemelt feladatának tekinti az innovatív ötletek felkutatását és
fejlesztését, azok és az elméleti kutatási eredmények hasznosítható termékké,
tevékenységgé alakítását, a technológiai inkubációt, a high-tech ágazatok vállalkozásainak
erősítését, újabb hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítését, valamint a kezdő
vállalkozások, a kutatóintézetek, a kockázati tőke, a kormányzati és az önkormányzati
szervek közötti kapcsolatteremtést.
A társaság vagyoni helyzete nyereséges vállalkozási tevékenységének köszönhetően
2004-ben javult, de a 2.329 ezer Ft mérleg szerinti eredmény csak részben tudta
ellensúlyozni az előző években keletkezett veszteségeket. Így saját tőkéje 2004. év végén
15.879 ezer Ft-tal (24,1 %-kal) kisebb volt a törzstőkénél, és pénzügyi helyzetében sem
történt számottevő javulás.
Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht.
A Kht. – amelyben a Baranya Megyei Önkormányzatnak 500 ezer Ft névértékű, 11,1%-os
részesedése van – Pécs-Baranya foglalkoztatási feszültségeinek enyhítése, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának segítése,
szervezése, munkanélküliségük megelőzése, munkanélküliségükből származó hátrányos
következmények enyhítése céljából, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására,
foglalkoztatási programok megvalósítására jött létre. Ennek megfelelően tanácsadást nyújt,
szociális-egészségügyi programokat dolgoz ki és valósít meg, valamint közreműködik a
térség területi rehabilitációs programjaiban. Közhasznú tevékenysége a tartós
munkanélküliek foglalkoztatása és foglalkoztatásban tartásának segítése, valamint
önkormányzati érdekkörbe tartozó közhasznú tevékenységek végzése. Céljai
megvalósítása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal, a gazdasági kamarákkal, civil szerveződésekkel, továbbá
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együttműködik a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal és a Pécsi Regionális
Munkaerőfejlesztő és Képző Központtal.
2005 első félévében – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatát
átvállalva – közcélú és közérdekű foglalkoztatási program keretében 226 fő foglalkoztatását
oldották meg. A társaság konzorciumi tagként részt vesz a „Küzdelem a Munka világából
történő kirekesztődés ellen” PHARE – program „Borbála 1 – komplex teleprehabilitációs és
foglalkoztatási program” projekt, valamint a HEFOP/2004/2.3.2. „Alternatív Foglalkoztatási
Szolgáltatások – A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása” projekt megvalósításában.
A Kht. 2005. évre a közhasznú tevékenység folytatását, partneri kapcsolatainak
kiszélesítését, a pályázatokon való sikeres részvételt, illetve a folyamatban lévő projektek
sikeres megvalósítását tűzte ki célul. Jelenleg előkészítés alatt áll egy konzorciumi
megállapodás EU-s pályázatokra – holland, német, horvát és magyar résztvevőkkel.
Vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében –
a működési költségek emelkedésének és a támogatások csökkenésének ellensúlyozására
– végez a társaság. A vállalkozási tevékenység nyereséges, ennek köszönhetően 2003ban a közhasznú tevékenységen keletkezett veszteség ellenére pozitív eredménnyel zárták
az évet, és a 2004. évi közhasznú tevékenységi veszteséget is jelentősen mérsékelte a
vállalkozási nyereség. A társaság vagyoni helyzete stabil: saját tőkéje 2004. év végén
91.296 ezer Ft – a 4.500 ezer Ft jegyzett tőkéhez viszonyítva több mint 20-szoros – volt, így
eszközei közel ¾-ed részét – ezen belül a befektetett eszközöket 100%-ban – saját
forrással tudja finanszírozni. Pénzügyi helyzete ugyancsak kedvező: le nem kötött
pénzeszközei 2004. év végén lényegesen magasabbak voltak a rövidlejáratú
kötelezettségek értékénél.
Orfű Pécsi-tó Kht.
Az 1998-ban alapított Kht.-ban a Baranya Megyei Önkormányzatnak 800 ezer Ft névértékű,
26,66 %-os részesedése van. A közhasznú szervezetként működő társaság fő feladata a
Pécsi-tó üzemeltetése, vízkezelése és vízvédelme, amelyhez a lehetőségekhez mérten
kapcsolódik az Abaliget-Orfű-Magyarhertelend térség környezetfejlesztésére és turisztikai
vonzerejének növelésére irányuló tevékenység. A társaság a fenti célok elérése érdekében
– több esetben a megyei önkormányzat fejlesztési céltámogatásával – különböző
támogatási forrásokra nyújtott be pályázatokat, melyek egy része – a térségi rendezési terv
kidolgozása; a Mecsek ökoturisztikai hasznosítása, turisztikai vonzerő fejlesztése, valamint
az integrált helyi fejlesztések ösztönzése tárgyában benyújtott pályázatok – forráshiány
miatt elutasításra került. Folyamatban van a Kht. által gesztorként szervezett, és részben
finanszírozott a Regionális Operatív Program 1.1. „A Mecsek gyöngyszemei a Jakabhegytől
a Völgységi patakig” projekt megvalósítását célzó, 15 partnerrel közösen benyújtott
pályázat elbírálása. SAPARD pályázat készült a kistérség szennyvíztisztítási problémáinak
megoldására, a partvédelem és sétány második ütemére, valamint a Pécsi tó kotrására és
az Abaligeti tavak környezetének rendezésére is. A Mecsek-Hegyhát Önkormányzati
Társulással kialakuló együttműködés keretében a Kht. megkezdte a kistérségi marketing
feladatok szervezését, felvállalta a társulás idegenforgalom fejlesztési koncepciója
felülvizsgálatának gesztorálását.
A társaság működési költségeit részben alapítói támogatásból, részben saját bevételekből
fedezi, fejlesztéseit pályázati forrásokból valósítja meg. Pályázaton nyert pénzből valósult
meg a Pécsi tó sétányának és a kapcsolódó partvédelmi műtárgyak javításának első
üteme, és a Kht. partnerként részt vesz a „Borbála I” hátrányos helyzetűek foglalkoztatását
célzó programban is, amelynek keretében 11 fő foglalkoztatására kerül sor 2005-2006-ban
Orfű, Abaliget, Magyarhertelend térségben. 2004-ben az alkalmazottak létszámát egy fővel
bővítették, a költségek finanszírozását részben munkaügyi pályázattal oldják meg.
A Kht. gazdálkodása, vagyoni helyzete stabil. Az utóbbi két évet nyereséggel zárta,
melynek eredményeként saját tőkéjét a jegyzett tőkéhez viszonyítva több mint
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háromszorosára növelte. Pénzügyi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja az árbevételt hozó
tevékenység szezonalitása, és a követelésállomány viszonylag hosszú átlagos forgási
ideje.
Pécs/Sopianae Örökség Kht.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. márciusában döntött úgy, hogy a Pécs Megyei
Jogú Város által alapított Kht.-ba 3.500 ezer Ft törzstőkével (25,9 %) tagként belép, mivel a
közhasznú társaság céljai – a történelmi épített és kulturális örökség védelme,
helyreállítása, megismertetése az örökségi és világörökségi helyszínek és azok védelmi
zónájának kutatása, és fejlesztése, az emlékek védelme és helyreállítása, az e területet
érintő infrastruktúra fejlesztése – egybeesnek a megye céljaival és érdekeivel.
A Kht. 2004. évi legkiemelkedőbb eredménye a ROP „Turisztikai vonzerők” című
intézkedésre benyújtott „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” pályázat,
melynek révén az elnyert 1,5 milliárd Ft támogatással a látogatható – részben a Megyei
Múzeum által működtetett – világörökségi helyszínek jelentős mértékű fejlesztése,
bővülése, valamint a kapcsolódó terek, objektumok és a környezeti infrastruktúra
színvonalának számottevő javítása valósulhat meg.
Az örökségmenedzsment terén a társaság ezen túlmenően is sokrétű, szerteágazó, és
objektív mércével mérve is színvonalas tevékenységet végez. Tevékenységét számos
sikeres pályázat előkészítése, a pedagógiai programok szervezésében sokrétű, magas
színvonalú és kreatív szakmai munka, jól menedzselt szakmai együttműködések rendszere,
az AVEC együttműködésből származó lehetőségek jó megragadása, dinamikus projektjek
révén hasznos szakmai tapasztalatok szerzése, programok, projektek megvalósítása
(APPEAR, MAGISTHERE, URBACT, AVEC Híradó – helyi TV-k együttműködése) jellemzi.
Kívánatos lenne, hogy tevékenységében nagyobb hangsúlyt kapjanak, és kerüljenek a
társaság éves programterveibe a kistérségeket és a vidéki településeket, illetve a megyei
örökséget érintő programok, és egyéb fejlesztési elképzelések is.
A társaság a 2004. évet 394 ezer Ft nyereséggel zárta, ami nem volt elegendő a korábban
felhalmozott veszteség ellensúlyozására, így év végén saját tőkéje 5,6 %-kal (602 ezer Fttal) még mindig alacsonyabb volt a törzstőkénél.

III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat részesedésével működő
gazdasági társaságok és közhasznú társaságok helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Pécs, 2005. augusztus 24.

Bimbó István sk.

Melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Megnevezés

Harkányi Gyógyfürdő Rt.
Pécs-Pogányi Repülőteret
Működtető Kft.
Baranya Ifjúságáért Kht.
Baranyai Alkotótelepek Kht.
Dunántúl Autópálya Kht.
EUNet 2000 Regionális
Informatikai Kht.*
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"Ezerszínű Baranya" Kht.***
Innovációs és Technológia
Fejlesztési Központ Kht.
Munka Pécs-Baranyáért
Tranzit Foglalkoztatási Kht.
Orfű Pécsi-tó Kht.
Pécs/Sopianae Örökség Kht.

Cím
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7668 Pogány
Repülőtér
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Széchenyi tér 9.
7800 Siklós
Vajda János tér 2.
7621 PécsT
Teréz u. 11.
7621 Pécs
Mária u. 9.
7621 Pécs
Mária u. 9.
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Széchenyi tér 9.
7630 Pécs
Finn u.1/1.
7630 Pécs
Buzsáki u 22.
7621 Pécs
Perczel u. 2.
7632 Pécs
Berek u 13.

Ügyvezető
igazgató
Vezérigazgató

Jegyzett
tőke
(eFt)

A Baranya Megyei Önkormányzat
BMÖ
Saját tőke/
Mérleg
BMÖ
Saját tőke
által nyújtott támogatás (e Ft)
részesedés
jegyz tőke
szerinti
részesedés 2004.12.31
2004. évi tény
2005. évi terv
névértéken
2004.12.31. eredmény
%
(eFt)
(e Ft)
%
2004. (e Ft) működési fejlesztési működési fejlesztési

884 000

442 000

50,00% 1 122 632

127,0%

10 523

Ács Gyula

5 100

2 550

50,00%

5 137

100,7%

100

10 000

12 000

Kárpáti Árpád

3 000

3 000

100,00%

6 182

206,1%

2 722

5 581

5 942

Váczy Réka

3 000

2 280

76,00%

38 647

1288,2%

667

2 000

Dévényi Sándor
Skrobák László

13 844

500

3,61%

10 836

78,3%

-661

Pál Attila

28 000

3 000

10,71%

38 655

138,1%

19 742

Tarrósy István

10 000

2 000

20,00%

8 310

83,1%

685

3 880

6 380

Alvári Károly

4 350

1 500

34,48%

1 820

41,8%

-2 530

5 800

12 000

2 000

dr.Sárkány Béla

66 000

2 000

3,03%

50 121

75,9%

2 329

Benovics Gábor

4 500

500

11,11%

91 296

2028,8%

-3 445

Kerécz Tamás

3 000

800

26,67%

9 796

326,5%

358

6 000

6 000

1 500

dr. Ujváry Jenő

13 500

3 500

25,93%

12 898

95,5%

394

3 500

Horváth Sándor

*Az EUNet Kht. törzstőkéje a 2005. évi 37.000 e Ft tőkeemeléssel 65.000 e Ft, a BMÖ részesedése ebből 4,62 %.
** Az "Európa Centrum" Kht. működési támogatása tartalmazza az EFI működési térítését (880 eFt)is + 2005-ben a MOBILITAS működési térítését (1.500 eFt)
és a Stájer Hét program támogatását (1.000 Ft)
***Az "Ezerszínű Baranya" Kht. 2004. július 1-től működik.
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II.
A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is
elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a
kormány mind központi költségvetési, mind pedig az önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok együttműködésével a
2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű
hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
16/2003. (VI.7.) számú OM rendelettel, valamint a 22/2005. (VII.26.) számú OM rendelettel
módosított, 12/2001. (IV.28.) OM rendelet szolgál.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy
a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat
által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét
pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból
fedezendő ösztöndíj összegét.
(1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a
továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon
kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben
közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2005.
évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási
intézményben kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímén
költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)
A 2003-ban, 2004-ben és a 2005-ben vállalt kötelezettségeket – melynek áthúzódó hatása
évről-évre növekvő összeget jelent – a Baranya Megyei Önkormányzatnak teljesíteni kell.
A 2006-ra áthúzódó támogatási összeg: 1.500 e Ft, mely a „B” típusú pályázókat illeti.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 193/2000. (XII.29.) Kgy. sz. határozatával
döntött az ösztöndíj - pályázaton való részvételről és 500 e/Ft. felhasználásáról. A beérkezett
pályázatok nagy száma miatt a 2001. évi költségvetésről szóló 8/2001. (III.8) Kgy. sz. rendelet
13.§ (19) bekezdése szerint a feladatra már 1 millió Ft. felhasználására nyílt lehetőség. Majd a
testület a 150/2001. (X.30.) Kgy. sz. határozatával a megyei támogatást megduplázta, így
2002. évben már 2 millió Ft. volt az e célra fordítható összeg. A Közgyűlés 102/2002. (IX.27.)
Kgy. sz. határozatával a 2003. évi támogatás összegét 4 m Ft-ban határozta meg. A
Közgyűlés 5/2005. (II.25.) Kgy. sz. határozatával a 2005. évi támogatás összegét 5,5 millió
forintban határozta meg.
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A Bursa Hungarica pályázati rendszer továbbra is két eltérő pályázatot foglal magába:
∙
∙

„A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatóknak, futamidő 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév (un. keresztfélév),
„B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat a 2006/2007 tanévtől kezdő
hallgatóknak, a futamidő hat egymást követő félév, összesen 30 hónap.

A pályázók száma a 2001. évi ötszáz főről 2005-re több mint megháromszorozódott. Az „A”
típusú pályázatok száma 1656 db., a „B” típusú pályázatok száma 92 db. volt.
Javaslom a BMÖ Közgyűlésének, hogy a következő évben a Bursa Hungarica pályázatra
felhasználható támogatási összeg 6 millió Ft. legyen.
A pályázatok elbírálása 2006-ban az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a
Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság feladata lesz, a Baranyai Gyermek- és Ifjúsági
Érdekegyeztető Fórum delegáltjának részvételével. A pályázatok elbírálását végző
munkacsoport határozza meg azoknak a hallgatóknak a névsorát, akiknek a támogatásáról az
érintett szakbizottságok 2006. januári együttes ülésén hoznak döntést.
Az Oktatási Minisztérium és a Baranya Megyei Önkormányzat közti megállapodás megye általi
aláírásának határideje 2005. október 31. A megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat
pénzügyi hozzájárulását 2006. évre összegszerűen nem tartalmazza.

III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi
fordulójához. Felkéri elnökét a csatlakozást biztosító Általános Szerződési Feltételek
elfogadását igazoló „Nyilatkozatot” aláírására.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a „Nyilatkozat” aláírása 2005. október 31.
Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatási rendszeréhez a Baranya Megyei
Önkormányzat 2006. évi költségvetésében 6 millió Ft támogatást javasol beépíteni. Felkéri
elnökét, hogy az összeget a 2006. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Határidő:
Felelős:

a 2006. évi költségvetés előkészítése
Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. szeptember 5.
Dr. Kékes Ferenc
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Pécs belterület 356 és 357 hrszon nyilvántartott Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan, amelyben korábban a
Baranya Megyei Illetékhivatal volt elhelyezve. Az ingatlan már nem felelt meg az
ügyfélcentrikus munkavégzés feltételeinek, ezért a hivatal új helyen végzi feladatát. Az
ingatlan területe 802 m2 , amelyen egy 751 m2 alapterületű több szinten tagolt épület
található.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2005. (III.24.) Kgy. határozatában
áttekintette az értékesítésre kijelölt ingatlanait, és meghatározta minimális pályázati
árait, köztük a Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlanét is.
A Baranya megyét is érintő M6-M60 autópálya építésének előkészítése kapcsán a
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága régészeti kutatási, - feltárási feladatai
megnövekedtek, és ezzel egyidejűleg a kutatási anyagok szakszerű és biztonságos
tárolásának igénye is meg nőtt. Az intézmény megfelelő tárolókapacitásának
bővíthetősége korlátos, ezért átmenetileg megfelelő megoldást nyújthat a Baranya
Megyei Önkormányzat saját tulajdonát képező – vagyonbiztosítással rendelkező –
Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan használatba vétele.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy tekintettel a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága régészeti kutatási, - feltárási feladatainak és tárolókapacitásának
megnövekedésére a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület
356 és 357 hrsz-on nyilvántartott Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan
értékesítését határozatlan időre függessze fel és adja a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága használatába.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező Pécs belterület 356 és 357 hrsz-on nyilvántartott Pécs, Szigeti
út 39/1. szám alatti ingatlan értékesítését határozatlan időre felfüggeszti, és a
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága használatába adja azzal a céllal, hogy
a Baranya megyét is érintő M6-M60 autópálya építésének előkészítése kapcsán
megnövekedett régészeti kutatási, - feltárási és tárolási feladatait elláthassa.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Balatonberény belterület 40 hrszú, üdülőépület és udvar megnevezésű, 9910 m2 térmértékű ingatlan. Az ingatlanon 6
épület áll, amelyből az egyik konyha és étterem. Az ingatlant több érdeklődő tekintette
meg, de érdemi ajánlat nem érkezett. Felmerült annak a lehetősége, hogy amennyiben
az ingatlanra nem érkezik vételi ajánlat, úgy újítsuk fel. Csak az épületszerkezeteket
érintő felújítás költségigényét a szakemberek 42,5 millió forintra becsülték. A jobb
értékesítési pozíció érdekében megrendeltük - és a marcali földhivatal elkészítette - a
terület megosztási vázrajzát. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2005.
(III.24.)Kgy. határozatában áttekintette az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékeit,
köztük a balatonberényi volt üdülőét is. A határozat szerinti telekalakítást a fonyódi
önkormányzat elutasította, ezért új megosztási vázrajzott készíttettünk a marcali
földhivatallal, amelyet az 1. számú melléklet mutat be. A megosztási vázrajz szerint 4
önálló ingatlan alakítható ki 2.243 m2 és 2.694 m2 közötti területekkel, valamint egy út
kialakítása szükséges a részingatlanok megközelíthetősége érdekében. Így az ingatlan
akár egyben, akár részenként értékesíthetővé válik
A Baranya Megyei Illetékhivatal ismételten elkészítette az ingatlan értékbecslését mind
a teljes ingatlan egyszeri, mind a megosztási vázrajz szerinti részenkénti értékesítés
estére. E szerint a teljes ingatlan piaci ára bruttó 203.225.000 forint – a 43/2005.
(III.24.)Kgy. határozatban foglaltakhoz képest változatlan -, amely magában foglalja a
felépítmények, a földterület és az ÁFA értékét is. A telekalakítási vázrajz alapján
kialakuló új ingatlanok értékeit a 2. számú melléklet mutatja be.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Balatonberény belterület 40 hrsz-ú,
üdülőépület és udvar megnevezésű, 9910 m2 térmértékű ingatlan teljes értékét bruttó
203.225.000 forintban, míg a megosztással kialakításra kerülő ingatlanrészek értékét a
2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2005. (III.24.)Kgy. határozata
1. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Balatonberény belterület 40 hrsz-ú,
üdülőépület és udvar megnevezésű, 9910 m2 térmértékű ingatlan teljes értékét
bruttó 203.225.000 forintban, az 1. számú melléklet szerinti megosztással
kialakításra kerülő ingatlanrészek értékét a jelen határozat 2. számú melléklete
szerinti értékekkel hagyja jóvá.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Pécs belterület 20960 hrsz-ú,
Pécs, Berek u.9. szám alatti 3880 m2 térmértékű ingatlan, amelyen egy 750,4 m2
alapterületű volt bölcsőde épület áll. Az ingatlan ingyenes állandó használatáról az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézete 2005.
május 1-i nappal lemondott azzal a céllal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a
tulajdonában álló ingatlant a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
fejlesztéséhez átadhassa. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az ingatlant a
korábbi használótól átvette.
Az ingatlanon található épület 35 éve épült, könnyűfém szerkezetű, a homlokzati falak
préselt panelből készültek, összközműves, távfűtésű. A Baranya Megyei Illetékhivatal
az ingatlant 2005. májusában bruttó 75 millió forintra értékelte, amelyből a telek értéke
40 millió forint.
Az ingatlan közvetlen szomszédságában helyezkedik el a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar oktatási centruma. Az intézmény főigazgatója olyan
kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy a kar fejlesztési terveinek megvalósulását
– kollégiumi épülettömb építését - támogassa azzal, hogy a fentebb leírt ingatlant
térítésmentesen bocsássa Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
rendelkezésére, adja át annak tulajdonjogát. A kar fejlesztése szolgálja Pécs
városának, Baranya megyének és a régió érdekeit is, mind amellett, hogy országos
igényeket elégít ki. Az ingatlan városon belüli elhelyezkedése és tömegközlekedési
kapcsolata nagyon kedvező.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező a Pécs belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek u.9. szám alatti 3880 m2
térmértékű ingatlanát térítésmentesen adja át a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar részére azzal a céllal, hogy ott az egyetem felépíthesse
kollégiumi épülettömbjét.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező Pécs belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek u.9. szám alatti
3880 m2 térmértékű ingatlanát térítésmentesen a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar tulajdonába adja azzal a céllal, hogy ezzel is
támogatja az egyetem fejlesztési céljait.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Pécs belterület 20960 hrsz-ú,
Pécs, Berek u.9. szám alatti 3880 m2 térmértékű ingatlan, amelyen egy 750,4 m2
alapterületű volt bölcsőde épület áll. Az ingatlan ingyenes állandó használatáról az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézete 2005.
május 1-i nappal lemondott azzal a céllal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a
tulajdonában álló ingatlant a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
fejlesztéséhez átadhassa. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az ingatlant a
korábbi használótól átvette.
Az ingatlanon található épület 35 éve épült, könnyűfém szerkezetű, a homlokzati falak
préselt panelből készültek, összközműves, távfűtésű. A Baranya Megyei Illetékhivatal
az ingatlant 2005. májusában bruttó 75 millió forintra értékelte, amelyből a telek értéke
40 millió forint.
Az ingatlan közvetlen szomszédságában helyezkedik el a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar oktatási centruma. Az intézmény főigazgatója olyan
kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy a kar fejlesztési terveinek megvalósulását
– kollégiumi épülettömb építését - támogassa azzal, hogy a fentebb leírt ingatlant
térítésmentesen bocsássa Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
rendelkezésére, adja át annak tulajdonjogát. A kar fejlesztése szolgálja Pécs
városának, Baranya megyének és a régió érdekeit is, mind amellett, hogy országos
igényeket elégít ki. Az ingatlan városon belüli elhelyezkedése és tömegközlekedési
kapcsolata nagyon kedvező.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező a Pécs belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek u.9. szám alatti 3880 m2
térmértékű ingatlanát térítésmentesen adja át a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar részére azzal a céllal, hogy ott az egyetem felépíthesse
kollégiumi épülettömbjét.
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező Pécs belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek u.9. szám alatti
3880 m2 térmértékű ingatlanát térítésmentesen a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar tulajdonába adja azzal a céllal, hogy ezzel is
támogatja az egyetem fejlesztési céljait.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Módosító indítvány
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: A Pécs, Berek u. 9. szám alatti ingatlan térítésmentes átadása a Pécsi
Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar fejlesztéséhez
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a Pécs,
Berek u. 9. szám alatti, 75 millió Ft forgalmi értékű ingatlan Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar fejlesztéséhez történő ellentételezés nélküli átadását nem támogatja.
Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot indítványozza:
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Pécs
belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek u. 9. szám alatti 3880 m2 térmértékű ingatlan Pécsi
Tudományegyetem részére történő ellentételezés nélküli átadását nem támogatja. Felkéri
elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetemmel az ingatlan
átadásának ellentételezéséről.
Határidő: 2005. november 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. szeptember 8.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke
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A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Szederkény külterület 048/1 hrszú, erdő és szántó megnevezésű ingatlan. Az összesen 7 ha 8309 m2 térmértékű
ingatlanból 1 ha 8260 m2 erdő, míg 6 ha 0049 m2 terület szántó. Az összes földrészlet
219 Ak, 45 fillér értékű. A Baranya Megyei Önkormányzat Időkorúak Szociális Otthona
Szederkény, mint az ingatlan kezelője 2000. december 29-én a 6 ha 0049 m2 területű
szántóra 2010. december 31-ig érvényes haszonbérleti szerződést kötött a „Bástya”
Termelő és Szolgáltató Kft.-vel.
A Dr. Korn József Ügyvédi Iroda az Állami Autópálya kezelő Rt. megbízásából az
1. számú mellékletben szereplő levelében azzal a kéréssel kereste meg a Baranya
Megyei Önkormányzatot, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának programjában
szereplő kiemelkedő jelentőségű cél megvalósításához a terület tulajdonosa a
Magyar Állam részére értékesítse a tulajdonában álló 2. számú melléklet szerinti
Szederkény külterület 048/1 hrsz-ú, ingatlan egy 3647 m2 térmértékű ingatlanrészét. A
vevő az ingatlanrészért 1.642.248 forint ellenértéket ajánlott fel teljes kártalanításért,
amelyet az adásvételi szerződés megkötését követő 60 banki napon belül fizet meg.
A Baranya Megyei Illetékhivatal az Állami Autópálya kezelő Rt. megbízásából a Dr.
Korn József Ügyvédi Iroda által tett vételi ajánlatot és annak értékét elfogadhatónak
tartja, különös tekintettel arra, hogy az ajánlott vételár fajlagosan magasabb a területre
érvényes jelenlegi piaci árnál.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező Szederkény külterület 048/1 hrsz-ú, erdő és szántó megnevezésű ingatlanból
3647 m2 térmértékű ingatlanrész Magyar Állam részére történő értékesítéséhez
1.642.248 forint ellenérték megfizetéséért járuljon hozzá.

III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szederkény külterület 048/1 hrsz-ú,
erdő és szántó megnevezésű ingatlanból egy 3647 m2 térmértékű ingatlanrész
Magyar Állam részére értékesítésre kerüljön 1.642.248 forintért, és felkéri a
közgyűlés elnökét az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 22.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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II.
I. Előzmények:
A Szederkényi Időskorúak Otthona jelenleg 80 férőhelyet működtető megyei
fenntartású szociális intézmény.
Az Otthon a hagyományos intézményi ellátás mellett 38 fő számára – külön részlegben
- demenciában szenvedők intenzív gondozását biztosító ellátást, továbbá 4
apartmanban 5 fő számára emelt színtű ellátást is biztosít. Az intézmény határozatlan
idejű („végleges”) működési engedéllyel rendelkezik.
A mosodát és az irodaépületet összekötő épületrész jelenleg raktárként funkcionál,
ugyanakkor megfelelő átalakítással itt férőhelyek alakíthatóak ki. Az épületrészben – 3
szoba, 2 fürdőszoba, előtér – 9 új hagyományos elhelyezést biztosító férőhely
alakítható ki. Az átalakítást és a férőhelybővítést Kocsis József, az intézmény
igazgatója kezdeményezte.
Tekintettel a magas várakozói létszámra (a jelenlegi 80 fh-re folyamatosan78-80
igénylő vár), továbbá a szakmai és működtetési szempontokból ideálisnak tekinthető
100 fh irányába való közelítésre, az elképzelés támogatásra javasolt.
II. A bővítés pénzügyi háttere:
A 9 férőhelyes bővítést eredményező átalakítás egyszeri költsége 3.500 e Ft,
melynek fedezete az emelt szintű apartmanokban beszedett egyszeri belépési díj 90%a, amely az intézménynél keletkezett saját bevétel. Ennek jelenlegi, rendelkezésre álló
összege 5.265 e Ft. (Jogszabály értelmében 10%-ot tartalékként a fenntartó
elkülönítetten kezel, ugyanakkor az intézménynél lévő 90% is csak felhalmozási célra
fordítható.)
Az átalakítás költsége a közbeszerzési értékhatár alatti összeg, az intézményvezető
saját hatáskörben választhatja ki a kivitelezőket.
III. A működtetés pénzügyi háttere:
A tervezett új 9 fh többlet szakdolgozói igénye 2,5 fő. Jelenleg azonban az intézmény –
a 2005-ös költségvetési tárgyalások okán – a működtetéshez előírtnál 1 fővel kevesebb
szakdolgozóval rendelkezik. Ahhoz, hogy a működést engedélyező hatóság 89 fh-re
módosítsa az intézmény működési engedélyét, 3,5 fő szakdolgozói létszámbővítésre
van szükség.
Kiadások:
• A 3,5 fő szakdolgozó bére:
- alapbér:
235.900 Ft/hó (D1 kategória)
- pótlékok: 107.430 Ft/hó (munkahelyi-, illetve műszakpótlék)
- járulékok: 120.216 Ft/hó (TB, munkaadói, EHO)
- útiköltség: 31.728 Ft/hó (Pécs, Mohács távolságával számolva, - 25 km)
összesen: 512.774 Ft/hó/3,5 fő
összesen: 6.389.183 e Ft/év/3,5 szakdolgozó (a 13. havi bérrel együtt)
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•

Dologi kiadás: 4.478.400 Ft/év/9 ellátott (a 2005. I. félévi adatokkal számolva)

Mindösszesen: 10.867.583 Ft/év
Bevételek:
• Normatíva: 6.922.800 Ft/év/9 ellátott (769.200 Ft/fő/év x 9)
• Térítési díj: 4.268.700 Ft/év/9 ellátott (részösszegű személyi térítési fizetés
lehetősége miatt a jelenlegi térítési díj 85%-ával számolva)
Mindösszesen: 11.191.500 Ft/év
Különbözet:

323.917 Ft/év

Megállapítható tehát az átalakítással, illetve a férőhelybővítéssel kapcsolatban,
hogy:
- fedezete kötött felhasználású összegként az intézménynél rendelkezésre áll,
- a működtetése nyereségesként prognosztizálható,
- jelentős igénylői kör érdekeit szolgálja,
- a szakdolgozói létszám tekintetében az intézményt újra az előírt szintre emeli,
- hozzájárul az intézmény egészének rendezettségéhez, állagmegóvásához.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat
Időskorúak Otthona (Szederkény) 9 fős férőhely bővítésével egyetért. Ennek
megfelelően az intézmény alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, és a
68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megnevezett
intézmény férőhelybővítésének személyi feltételeként 2005. november 15-től további
3,5 fő szakdolgozó alkalmazását engedélyezi, és annak pénzügyi fedezetére
246.000 Ft-ot – 188.000 Ft személyi jellegű kiadás, 58.000 Ft munkaadókat terhelő
járulékok - a 2005. évi költségvetésben biztosít.
Határidő: a 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy
az alapító okirat módosításának megfelelően az intézmény szabályzatainak
módosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Kocsis József, igazgató
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4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az
alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
Pécs, 2005. augusztus 23.
Tasnádi Péter
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melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény neve:

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Az intézmény székhelye:

Szederkény, Pécsi út 23.

Működési területe:

Baranya megye

Az intézményt alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1951.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

A fenntartó székhelye:

Pécs, Széchenyi tér 9.

Felügyeleti szerve:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Szakágazat:

(89 fh.)

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
853100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)
85317-0

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel
- demens betegek ápolása, gondozása
- az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat
biztosító ellátás nyújtása

85323-3

Házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

75192-2

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

55241-1

Munkahelyi vendéglátás

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.
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A vagyon felett rendelkező:
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendeletében foglalt
eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat .
Pécs, 2005. szeptember 15.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke
Záradék:

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a
…/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával jóváhagyta.
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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 2005. évben benyújtott pályázatok elbírálását követően sajnálatos módon azzal kellett
szembesülniük, hogy a BM Tárcaközi Bizottsága – a korábbi években folytatott
gyakorlattól eltérően, a jogbiztonság és kiszámíthatóság követelményének figyelmen
kívül hagyásával – kiterjesztően értelmezte a 10/2005. (III. 28.) BM rendeletet. Már a
2004. szeptember 30-át követő létszámcsökkentés következtében felmerülő igények
elbírálásánál - nem biztosított támogatást azon munkavállalók jogviszonyának
megszűnése következtében keletkezett kiadásokhoz
– akik a létszámcsökkentésre vonatkozó testületi döntés idején már saját jogú
öregségi nyugdíjban részesültek, illetőleg erre jogosultak voltak,
– csak a kifizetést követően jogosítja fel az önkormányzatokat a munkavállaló
részére megállapított járandóságok egy részének támogatására.
Az indokolás szerint a Tárcaközi Bizottság „a jogalkotói szándék szerint értelmezte a
jogszabályhelyet”, mely alapján elkészült a rendelet módosítási javaslata, ami azonban
még nem került kihirdetésre.
A fentiekre tekintettel a megyei önkormányzatok olyan támogatásoktól estek el, amelyre
a létszámcsökkentésre vonatkozó döntések meghozatalakor biztonsággal számíthattak.
Az első ütemben benyújtott pályázatok közül különösen jelentős az anyagi hátrány öt
megyei közgyűlés esetén. (Baranyáé 16,9 millió, Békésé 2,2 millió, Fejéré 3,2 millió,
Hajdú-Biharé 4,2 millió, Somogyé 1,6 millió forint.)
E témában 2005. július 18-án levélben kértem a Tárcsaközi Bizottságot
önkormányzatunkat érintő döntésének felülvizsgálatára, valamint július 19-én a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége felé kezdeményeztem belügyminiszter asszony
írásos megkeresését.
A pályázat benyújtásának további feltétele (a jelenleg hatályos rendelkezések alapján),
hogy az önkormányzat 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 4 fő, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2 fő, a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma Komló 2 fő, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 5
fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó szervezete 1 fő, a Baranya
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Megyei Önkormányzat Hivatala 4 fő munkaviszonyát szüntette meg 2004. szeptember
30-át követően.
A pályázathoz csatolni kell eredeti aláírással, bélyegzővel ellátva vagy hiteles
másolatként:
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.
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Határidő: 2005. október 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Kórház létszámkerete 4 fővel (1.188 főről 1.184 főre)
a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány létszámkerete 2 fővel (215 főről 213
főre)
a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézmény létszámkerete 2 fővel (179 főről 177
főre)
a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkerete 5 fővel (253 főről 248
főre)
a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete létszámkerete 1 fővel
(25 főről 24 főre)
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkerete 4 fővel (142 főről 138 főre)
csökkent.
A megpályázható helyi szervezési intézkedések egyszeri többletkiadásaira az
önkormányzat központosított támogatást igényel.
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. augusztus 23.

dr. Kékes Ferenc
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II.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (továbbiakban:
ICSSZEM) pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai
ellátásának kiegészítő támogatására (a pályázat kódja: IFJ-BM-05). A pályázaton
való részvétel feltétele, hogy „az önkormányzat illetékességi területén az önkormányzat
vagy önkormányzati intézmény vagy az önkormányzattal az ifjúsági feladatokra
vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött ifjúsági célú társadalmi szervezet,
alapítvány, helyi önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházi szervezet vagy
közhasznú társaság ifjúsági szolgáltatást működtessen, illetve a pályázata keretében
tervezze annak megvalósítását”. A pályázat meghirdetője – összhangban a 2005. évi
költségvetéssel – a támogatásra rendelkezésre álló keretösszegből
a) ifjúsági referens, illetve ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakemberek ifjúsági
szolgáltatások keretében történő foglalkoztatására összegségében 50 millió
forintot,
b) ifjúsági szolgáltatások biztosítására és a szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési
terv elkészítésére összegségében 120 millió forintot
kíván fordítani. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 75 %-a lehet, amely megyei önkormányzatok esetén legfeljebb 5 millió
forint, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretében bérjellegű kifizetésekhez,
azoknak a munkáltatókat terhelő járulékaihoz és a program megvalósításához
szükséges dologi kiadások és tárgyi eszközbeszerzések biztosításához igényelhető
támogatás. Egy önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be, de a pályázatban
megfogalmazott célokat szerződő szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés
keretében is megvalósíthatja. A pályázat beadási határideje: 2005. szeptember 23., a
pályázat díja 5.000.-forint. A pályázatnak kötelező mellékletként többek között
tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és
programűrlapot, a képviselőtestületi/közgyűlési határozatot a pályázati program
megvalósításához szükséges önrész (25 %) biztosításáról, valamint a szerződő
szervezettel való együttműködés esetén a feladat-ellátási szerződést. A pályázatot az
illetékes Magyar Államkincstár területi igazgatóságához kell benyújtani.
A támogatásban részesített önkormányzatoknak az elnyert támogatást 2006. június 30ig lehet kizárólag a megjelölt célra felhasználni. Önrészként a 2005. július 1. és 2006.
június 30. között felmerülő, kizárólag a szakmai programokban, illetve a részletes
ütemtervben foglaltakhoz közvetlenül kötődő kiadások, hozzájárulások számolhatók el.
A pályázati programból foglalkoztatott ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakembernek
meg kell felelnie az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 7/2002. ISM-OM együttes rendeletben foglalt követelményeknek. Az
ifjúsági információs és tanácsadó iroda, illetve pont fejlesztése kapcsán azon
követelményeket kell szolgáltatások formájában teljesíteni, melyeken keresztül „az
ifjúsági korosztály sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő és élethelyzetével
összefüggő információ elérhetőséget térítés nélkül” biztosítható.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§. (1) a) pontjában
meghatározott gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos kötelező megyei
feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. január 1-től - a Baranya Megyei
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma döntése alapján – a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társaságon (továbbiakban: Társaság) keresztül látja el. A
közfeladatok-ellátására 2002. március 29-én a Társasággal szerződést kötött. Ebben a
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Társaság többek között vállalta a megyei ifjúsági referens feladatkör ellátását, a
gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek, a megyében működő
diák- és hallgatói önkormányzatok számára a nonprofit tanácsadást, illetve információs
adattár működtetését, valamint a megyei végpontok működtetésének támogatását, a
szolgáltatások megyei jellegének erősítését, a távolabbi településeken élő fiatalok
igényeinek kielégítését.
A megyei önkormányzat a feladat-ellátás megvalósításához közvetlen anyagi és
közvetett működési (irodahelyiség biztosítása, közműköltségek finanszírozása, stb.)
támogatásra kötelezte el magát. Továbbá vállalta, hogy „az ifjúsági feladatok
hatékonyabb ellátására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokon elnyert támogatást a
feladat megvalósításának és az elszámolás kötelezettségének terhével a Baranya
Ifjúságáért Kht. rendelkezésére bocsátja”.
Az ICSSZEM által meghirdetett pályázati lehetőségre, a megyei ifjúsági feladatok
ellátására létrejött szerződésben foglaltakra, valamint az elmúlt évek hasonló jellegű
támogatási mechanizmusára hivatkozva kéri a Társaság, hogy a megyei
önkormányzat nyújtson be pályázatot a
b) ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakemberek ifjúsági szolgáltatások keretében
történő foglalkoztatása,
c) ifjúsági információs és tanácsadó iroda kialakítása, fejlesztése,
d) ifjúsági információs és tanácsadó irodához kapcsolódó információs pont(ok)
kialakítása, fejlesztése
című pályázati pontokban részletezett témakörökhöz igazodva. Terveik szerint a
pályázati program a Tett-Hely Információs és Tanácsadó Hálózat működtetésére
vonatkozik. Ebben - a pályázati témakörökkel összhangban – helyet kap az
ifjúságsegítő hálózati-koordinátor foglalkoztatása, illetve az információs és tanácsadó
iroda, valamint a hálózaton belül működő ún. „ifjúsági végpontok” fejlesztése: az ifjúsági
szolgáltatások körének bővítése tanácsadók megbízásával, illetve a dologi,
szolgáltatási kiadásaikhoz történő hozzájárulással. A pályázati program tervezett teljes
költsége 6.000 ezer forint. Ebből 4.500 ezer forint a pályázaton igényelt támogatás,
melyhez a pályázónak 1.500 ezer forintos önrészt kell a program megvalósításához
biztosítania. A pályázati forrásokkal és az önrész rendelkezésre bocsátásával, valamint
a személyi és tárgyi feltételek megalapozásával a megyei önkormányzat képessé válik
a megyei szintű ifjúsági feladat-ellátás keretében a kistérségek igényeinek
kielégítésére.
A Társaság a megyei önkormányzat nevében és az illetékes szakirodával
együttműködve elkészíti a pályázati anyagot és gondoskodik a pályázati felhívásban
közzé tett előírások, feltételek betartásáról, valamint nyertes pályázat esetén az
elszámolási kötelezettség teljesítéséről.
Tisztelt Közgyűlés!
A megyei ifjúsági feladatok folyamatos és zavartalan ellátása érdekében kérem a
közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a
helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő
támogatására az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz.
Egyúttal kérem, hogy a 1.500 ezer forint pályázati önrészt az önkormányzat pályázati
alapjából biztosítsa.
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett „…helyi önkormányzatok gyermek
és ifjúsági feladatai kiegészítő támogatása” című (IFJ-BM-05 kódú) pályázatra.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázathoz szükséges 1 500 ezer
forint összegű önrészt a 2005. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy.
rendeletében tervezett önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Ifjúságáért
Közhasznú Társaságot a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a testület elnökét,
hogy a pályázatot írja alá és a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat
tegye meg.
Határidő: a pályázat beadására 2005. szeptember 23.
Felelős: Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető igazgatója

Pécs, 2005. szeptember 5.
Dr. Kékes Ferenc
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II.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§. (4), (5), (6) bekezdése a helyi
önkormányzatok számára a közoktatási feladataik megszervezéséhez szükséges
önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv)
elkészítését írja elő. Az intézkedésnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a
kötelező feladatait milyen látja el, illetve milyen nem kötelező feladatot kíván ellátni.
Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával,
fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket.
A jogszabály értelmében az intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a Baranya
Megye Közoktatásának Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Tervét (továbbiakban: megyei közoktatás-fejlesztési terv) is. Az intézkedési terv
„elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a megyei
önkormányzat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az önkormányzati intézkedési
terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal”.
A törvény 88. §. (5) és (6) bekezdése szerint közoktatási intézmény létesítéséhez,
meglévő intézmény feladatának bővítéséhez, valamint az intézmény, illetve egyes
szolgáltatás ellátásának megszüntetéséhez is be kell szereznie a települési
önkormányzatnak a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a közoktatási szakértői vélemények figyelembe
vételével készített szakvélemények kiadását az alábbi indoklás alapján hagyja jóvá.
1. Kémes Körjegyzőség Körjegyzője megküldte a község és a Közös
Intézményirányító és Fenntartó Társuláshoz tartozó települések (Cún, Drávapiski,
Szaporca, Tésenfa) közoktatási intézkedési tervét. Az intézkedési terv - a
jogszabálynak megfelelő módon – tartalmazza a kötelező és önként vállalt
feladatokat és ellátásuk módját, az intézményrendszer működtetésével,
fenntartásával összefüggő elképzeléseket, valamint meghatározza a szükséges
fejlesztéseket és beszerzéseket. A települések közoktatási intézkedési terve a
megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van.
2. Szebény Község Önkormányzata az általa fenntartott (jelenleg 6 évfolyammal
működő) Általános Iskola feladatát alapfokú művészetoktatással kívánja bővíteni
a 2005/2006. tanévtől, mely feladat-ellátással szándéka szerint a mikrotérség eddig
ellátatlan igényeit elégítené ki. A megyei szakvéleménykéréssel egyidejűleg csatolt
képviselőtestületi határozat kivonatban az ehhez szükséges feltételek biztosításáról
nyilatkozik. A szakértői vélemény a települési önkormányzat közoktatási
intézkedését támogatja. A szebényi önkormányzat tervezett közoktatási intézkedése
az alapfokú művészetoktatás bevezetésére vonatkozóan a jogszabályi feltételek
teljesülése mellett a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik.
3. A Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek által fenntartott Görcsöny
székhellyel működő Általános Művelődési Központra vonatkozóan az
intézményfenntartók szándéka, hogy a 2005/2006. tanévtől integrált etnikai
programot vezetnek be, és az ehhez szükséges feltételeket biztosítják. A program
bevezetésével a közoktatási szakértő egyetért, azt megtárgyalta és elindításra
javasolta az iskolaszék, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzat is. A Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek által tervezett
közoktatási intézkedés az integrált etnikai program bevezetésére a megye
közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik.
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4. Szigetvár Város Önkormányzata az általa fenntartott többcélú, közös igazgatású
intézményének (Szigetvár Város Önkormányzata Óvodái, Általános Iskolái és
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye) intézményegységének, a Weiner Leó
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatát képző- és iparművészeti
oktatással (tagozattal) kívánja bővíteni. A feladatbővítéshez szükséges feltételeket
a fenntartó biztosítja. A szakértői vélemény egyértelműen megfogalmazza a
feladatbővítés előnyeit (tehetséggondozás) az intézmény tanulói számára. Szigetvár
Város Önkormányzatának szándéka a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel
megegyezik.
5. Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd községek
képviselőtestületei az általuk fenntartott Kikerics Óvodát és az Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolát többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé kívánják
összevonni. A tervezett intézkedéssel az óvoda - szakmai önállóságának
megtartása mellett – a létesítendő oktatási központ intézményegységeként
működne. A fenntartó a tevékenység megfelelő színvonaláról továbbra is
gondoskodik. A tervezett intézmény-összevonás után valamennyi gyermek, tanuló
ugyanabban az épületben, ugyanabban a csoportban folytatja tovább tanulmányait.
Az intézkedés sem a tanulókra, sem a szülőkre nézve nem jelent aránytalan terhet.
A szakértői vélemény szerint, a német nemzetiségi nyelv megismertetése, -oktatása
mentén a két intézmény nevelési programja összhangba hozható. A fenntartó
önkormányzatok azon szándéka, miszerint az Óvodát az Alapfokú Nevelési Oktatási
Központ intézményegységként működteti, a megye közoktatás-fejlesztési tervével
megegyezik.
6. Mánfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a település óvodai nevelés feladatellátását a 2005/2006. nevelési évtől Magyarszék és Mecsekpölöske község
önkormányzataival kötött intézményfenntartó társulás keretében kívánja ellátni.
Szándéka szerint a Mánfa község óvodája, mint önálló intézmény megszűnik és a
feladat-ellátást a Magyarszék-Mecsekpölöske települések által működtetett
magyarszéki székhelyű Óvoda tagóvodájaként biztosítja. A tagóvoda működtetését,
személyi és dologi költségeit továbbra is vállalja. A szervezeti változást követően a
község óvodáskorú gyermekei továbbra is helyben, változatlan körülmények között
vehetik igénybe a közszolgáltatást. Az intézkedés a szülőkre és a gyermekekre
aránytalan terhet nem ró. A szakértői vélemény a fentieket megerősíti. Mánfa
község önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése a megyei közoktatásfejlesztési tervvel összhangban van.
7. Kölked Község Önkormányzata intézményfenntartó társulást kíván kötni Versend
Község Önkormányzatával. Szándéka szerint az általa önállóan fenntartott Általános
Iskola, Napköziotthon és Óvoda intézményét 2005. augusztus 31-vel megszünteti. A
tervezett intézményfenntartó társulás a 2005/2006-os tanévtől a két település
óvodai és általános iskolai feladat-ellátást oldaná meg Kölked és Versend
közigazgatási területén oly módon, hogy a kölkedi általános iskola és óvoda a
versendi székhelyű Általános Iskola, Napköziotthon és Óvoda tagintézményeként
működne tovább. A közoktatási intézkedést követően a község óvodáskorú
gyermekei, valamint az 1-8 osztályos tanulói továbbra is helyben vehetik igénybe a
közszolgáltatást, változatlan körülmények között, vagyis aránytalan terhet nem jelent
sem szülőknek, sem a gyerekeknek. Az előzőket a közoktatási szakértői vélemény
is megerősítette. Kölked Község Önkormányzatának tervezett közoktatási
intézkedése a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel összhangban van.
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévőnek tartja Kémes, Cún, Drávapiski, Szaporca, Tésenfa
községek közoktatási intézkedési tervét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Szebény Község Önkormányzata által fenntartott
általános iskola feladatának bővítését az alapfokú művészetoktatással a 2005/2006-os
tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek
önkormányzatának tervezett intézkedését, amellyel az integrált etnikai programot
kívánja bevezetni a települések által fenntartott Görcsöny székhellyel működő Általános
Művelődési Központban a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Szigetvár Város Önkormányzatának tervezett
intézkedését, amellyel a képző- és iparművészeti oktatást kívánja bevezetni a Weiner
Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya,
Villánykövesd községek tervezett intézkedését, miszerint a társulásban fenntartott
Kikerics Óvodát az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolához csatolja szakmailag és
szervezetileg önálló intézményegységként a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévő tartja, hogy Mánfa Község Önkormányzata a mánfai Óvodát
a 2005/2006-os nevelési évtől a Magyarszék, Mecsekpölöske és Mánfa községek
önkormányzatai által létesített intézményfenntartó társulásában működteti, a
magyarszéki székhelyű Óvoda tagóvodájaként.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévő tartja, hogy Kölked Község Önkormányzata a kölkedi
Általános Iskola és Óvodát a 2005/2006-os tanévtől a Versend és Kölked községek
önkormányzatai által létesített intézményfenntartó társulásban működteti, a versendi
székhelyű Általános Iskola, Napköziotthon és Óvoda tagintézményeként.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. augusztus 25.
Tasnádi Péter
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II.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§. (4), (5), (6) bekezdése a helyi
önkormányzatok számára a közoktatási feladataik megszervezéséhez szükséges
önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv)
elkészítését írja elő. Az intézkedésnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a
kötelező feladatait milyen látja el, illetve milyen nem kötelező feladatot kíván ellátni.
Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával,
fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket.
A jogszabály értelmében az intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a Baranya
Megye Közoktatásának Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Tervét (továbbiakban: megyei közoktatás-fejlesztési terv) is. Az intézkedési terv
„elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a megyei
önkormányzat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az önkormányzati intézkedési
terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal”.
A törvény 88. §. (5) és (6) bekezdése szerint közoktatási intézmény létesítéséhez,
meglévő intézmény feladatának bővítéséhez, valamint az intézmény, illetve egyes
szolgáltatás ellátásának megszüntetéséhez is be kell szereznie a települési
önkormányzatnak a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a közoktatási szakértői vélemények figyelembe
vételével készített szakvélemények kiadását az alábbi indoklás alapján hagyja jóvá.
1. Kémes Körjegyzőség Körjegyzője megküldte a község és a Közös
Intézményirányító és Fenntartó Társuláshoz tartozó települések (Cún, Drávapiski,
Szaporca, Tésenfa) közoktatási intézkedési tervét. Az intézkedési terv - a
jogszabálynak megfelelő módon – tartalmazza a kötelező és önként vállalt
feladatokat és ellátásuk módját, az intézményrendszer működtetésével,
fenntartásával összefüggő elképzeléseket, valamint meghatározza a szükséges
fejlesztéseket és beszerzéseket. A települések közoktatási intézkedési terve a
megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van.
2. Szebény Község Önkormányzata az általa fenntartott (jelenleg 6 évfolyammal
működő) Általános Iskola feladatát alapfokú művészetoktatással kívánja bővíteni
a 2005/2006. tanévtől, mely feladat-ellátással szándéka szerint a mikrotérség eddig
ellátatlan igényeit elégítené ki. A megyei szakvéleménykéréssel egyidejűleg csatolt
képviselőtestületi határozat kivonatban az ehhez szükséges feltételek biztosításáról
nyilatkozik. A szakértői vélemény a települési önkormányzat közoktatási
intézkedését támogatja. A szebényi önkormányzat tervezett közoktatási intézkedése
az alapfokú művészetoktatás bevezetésére vonatkozóan a jogszabályi feltételek
teljesülése mellett a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik.
3. A Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek által fenntartott Görcsöny
székhellyel működő Általános Művelődési Központra vonatkozóan az
intézményfenntartók szándéka, hogy a 2005/2006. tanévtől integrált etnikai
programot vezetnek be, és az ehhez szükséges feltételeket biztosítják. A program
bevezetésével a közoktatási szakértő egyetért, azt megtárgyalta és elindításra
javasolta az iskolaszék, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzat is. A Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek által tervezett
közoktatási intézkedés az integrált etnikai program bevezetésére a megye
közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik.
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4. Szigetvár Város Önkormányzata az általa fenntartott többcélú, közös igazgatású
intézményének (Szigetvár Város Önkormányzata Óvodái, Általános Iskolái és
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye) intézményegységének, a Weiner Leó
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatát képző- és iparművészeti
oktatással (tagozattal) kívánja bővíteni. A feladatbővítéshez szükséges feltételeket
a fenntartó biztosítja. A szakértői vélemény egyértelműen megfogalmazza a
feladatbővítés előnyeit (tehetséggondozás) az intézmény tanulói számára. Szigetvár
Város Önkormányzatának szándéka a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel
megegyezik.
5. Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd községek
képviselőtestületei az általuk fenntartott Kikerics Óvodát és az Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolát többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé kívánják
összevonni. A tervezett intézkedéssel az óvoda - szakmai önállóságának
megtartása mellett – a létesítendő oktatási központ intézményegységeként
működne. A fenntartó a tevékenység megfelelő színvonaláról továbbra is
gondoskodik. A tervezett intézmény-összevonás után valamennyi gyermek, tanuló
ugyanabban az épületben, ugyanabban a csoportban folytatja tovább tanulmányait.
Az intézkedés sem a tanulókra, sem a szülőkre nézve nem jelent aránytalan terhet.
A szakértői vélemény szerint, a német nemzetiségi nyelv megismertetése, -oktatása
mentén a két intézmény nevelési programja összhangba hozható. A fenntartó
önkormányzatok azon szándéka, miszerint az Óvodát az Alapfokú Nevelési Oktatási
Központ intézményegységként működteti, a megye közoktatás-fejlesztési tervével
megegyezik.
6. Mánfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a település óvodai nevelés feladatellátását a 2005/2006. nevelési évtől Magyarszék és Mecsekpölöske község
önkormányzataival kötött intézményfenntartó társulás keretében kívánja ellátni.
Szándéka szerint a Mánfa község óvodája, mint önálló intézmény megszűnik és a
feladat-ellátást a Magyarszék-Mecsekpölöske települések által működtetett
magyarszéki székhelyű Óvoda tagóvodájaként biztosítja. A tagóvoda működtetését,
személyi és dologi költségeit továbbra is vállalja. A szervezeti változást követően a
község óvodáskorú gyermekei továbbra is helyben, változatlan körülmények között
vehetik igénybe a közszolgáltatást. Az intézkedés a szülőkre és a gyermekekre
aránytalan terhet nem ró. A szakértői vélemény a fentieket megerősíti. Mánfa
község önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése a megyei közoktatásfejlesztési tervvel összhangban van.
7. Kölked Község Önkormányzata intézményfenntartó társulást kíván kötni Versend
Község Önkormányzatával. Szándéka szerint az általa önállóan fenntartott Általános
Iskola, Napköziotthon és Óvoda intézményét 2005. augusztus 31-vel megszünteti. A
tervezett intézményfenntartó társulás a 2005/2006-os tanévtől a két település
óvodai és általános iskolai feladat-ellátást oldaná meg Kölked és Versend
közigazgatási területén oly módon, hogy a kölkedi általános iskola és óvoda a
versendi székhelyű Általános Iskola, Napköziotthon és Óvoda tagintézményeként
működne tovább. A közoktatási intézkedést követően a község óvodáskorú
gyermekei, valamint az 1-8 osztályos tanulói továbbra is helyben vehetik igénybe a
közszolgáltatást, változatlan körülmények között, vagyis aránytalan terhet nem jelent
sem szülőknek, sem a gyerekeknek. Az előzőket a közoktatási szakértői vélemény
is megerősítette. Kölked Község Önkormányzatának tervezett közoktatási
intézkedése a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel összhangban van.
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévőnek tartja Kémes, Cún, Drávapiski, Szaporca, Tésenfa
községek közoktatási intézkedési tervét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Szebény Község Önkormányzata által fenntartott
általános iskola feladatának bővítését az alapfokú művészetoktatással a 2005/2006-os
tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke községek
önkormányzatának tervezett intézkedését, amellyel az integrált etnikai programot
kívánja bevezetni a települések által fenntartott Görcsöny székhellyel működő Általános
Művelődési Központban a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Szigetvár Város Önkormányzatának tervezett
intézkedését, amellyel a képző- és iparművészeti oktatást kívánja bevezetni a Weiner
Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével megegyezőnek tartja Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya,
Villánykövesd községek tervezett intézkedését, miszerint a társulásban fenntartott
Kikerics Óvodát az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolához csatolja szakmailag és
szervezetileg önálló intézményegységként a 2005/2006-os tanévtől.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévő tartja, hogy Mánfa Község Önkormányzata a mánfai Óvodát
a 2005/2006-os nevelési évtől a Magyarszék, Mecsekpölöske és Mánfa községek
önkormányzatai által létesített intézményfenntartó társulásában működteti, a
magyarszéki székhelyű Óvoda tagóvodájaként.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési
tervével összhangban lévő tartja, hogy Kölked Község Önkormányzata a kölkedi
Általános Iskola és Óvodát a 2005/2006-os tanévtől a Versend és Kölked községek
önkormányzatai által létesített intézményfenntartó társulásban működteti, a versendi
székhelyű Általános Iskola, Napköziotthon és Óvoda tagintézményeként.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2005. augusztus 25.
Tasnádi Péter
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II.
1. Előzmények
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése b) pontjában, valamint a 21/2005. (II. 17.)
Kgy. határozatában előírtak alapján - a megye arculatának fejlesztése, a több települést érintő
táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre
irányuló tevékenységének segítése érdekében 1998. év óta 8. alkalommal hirdette meg a
„Tiszta, virágos Baranyáért” megyei környezetszépítő versenyt.
A 2005. évi megyei környezetszépítő verseny célja a kultúrált, környezetbarát, vendégváró
megye- és településkép kialakításának előmozdítása, a településeken az életminőség javítása, a
hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése, környezetszépítésre való
nevelés, környezet- és természetvédelemi akciók serkentése, a gyomnövények – kiemelten a
parlagfű – elleni védelem, a kultúra, a turizmus és az EU-s kapcsolatok fejlődésének elősegítése.
2. A verseny résztvevői, lebonyolítása, értékelése
A 2005. évi versenyfelhívást - széles körű megismertetése céljából – a Baranya Megyei
Önkormányzat Közlönyében és internetes honlapján, továbbá a Baranya Megyei Közigazgatási
Tájékoztató és a „Diskurzus” című lap útján közzétettük.
A megyei környezetszépítő versenyre – az előírt 2005. május 31-i határidőig - 54 (2004-ben 57),
az országosra 35 (előző évben 45) Baranya megyei települési önkormányzat polgármestere
nyújtott be pályázatot. Az életminőség javítását, a helyi közösségek környezetfejlesztési
tevékenységének kibontakozását elősegítő verseny a megyei önkormányzat koordinálásával, a
települési önkormányzatok szervezésében, az intézmények, gazdálkodó szervek,
civil/társadalmi szervezetek, szponzorok és a lakosság partneri együttműködésével, öntevékeny
részvételével valósult meg.
A nyilvános megmérettetés - a települések lakosság számára tekintettel - öt kategóriában folyt.
A szakmai zsűri a benevezett településeket július hónapban megtekintette, az elvégzett
munkákat a 2. sz. mellékletben foglalt bírálati szempontok figyelembevételével értékelte. A
helyszíni bejáráson a települési önkormányzat képviselője jelen lehetett, és kiegészítő
információkat adhatott. A versenyben résztvevőknek a környezetszépítésben elért eredményeiket
július 31-ig szöveges (munkajegyzék) és fényképes formában is be kellett mutatni.
A 2005. évben meghirdetett országos, megyei és helyi szintű környezetszépítő versenyek további
ösztönzést adtak a települési önkormányzatoknak arra, hogy a helyi közösségekkel együtt
eredményesen folytassák
- a tiszta, szép, egészséges városok és falvak megteremtését;
- a partneri együttműködés erősítését az önkormányzati, intézményi, gazdasági és társadalmi
szektorok szereplőivel az épített és természeti környezet minőségének, harmóniájának
megőrzésében, illetve emelésében;
- a településfejlesztési, környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, idegenforgalmi
szempontok hangsúlyozottabb érvényesítését a gazdasági és társadalmi folyamatokban;
- a polgárok – különösen a tanulóifjúság - környezettudatos szemléletének és magatartásának
formálását;
- a települési arculat és utcakép kedvező alakítását, a turisztikai és kulturális vonzerő növelését;
- a helyi fásítási, parkosítási, gyepesítési, gyom-mentesítési, köztisztasági, környezet- és
természetvédelmi akciók szervezését;
- a szabadidősportok gyakorlásához szükséges infrastruktúra fejlesztését;
- a hulladékok keletkezésének megelőzését, a hulladékok szelektív gyűjtését, hasznosítását, az
illegális hulladéklerakók felszámolását;
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- az ország Európai Uniós csatlakozásából következő környezetfejlesztési programok és
súlyponti feladatok megoldását.
A települési önkormányzatok adottságaikat, lehetőségeiket kihasználva, saját forrásaik
(mintegy 100 millió forint) mellett különböző pályázati támogatásokkal, a helyi társadalmi erők
mozgósításával valósították meg a pályázatban vállalt környezetszépítő, -fejlesztő
elképzeléseiket. A helyszíni szemléken szerzett összbenyomások és a települési önkormányzatok
beszámolói alapján megállapítható, hogy a megyei környezetszépítő verseny 2005. évi
célkitűzései magas színvonalon teljesültek. Mindezek eredményeként kulturáltabb,
egészségesebb, jobb minőségű környezetet sikerült biztosítani a helyben élők, valamint a megye
településeire látogató hazai és külföldi vendégek számára.
Örvendetes, hogy a környezetalakító, -szépítő, -fejlesztő tevékenységek ma már az épített és
természeti környezettel összefüggő valamennyi fontosabb területet érintik. Ezáltal a
környezetszépítő mozgalom mind jelentősebb szerepet tölt be a terület- és településfejlesztés, a
környezet- és természetvédelem, továbbá a turizmus területén. A kedvező változások jól
érzékelhetők azokon a településeken, amelyek már több éve bekapcsolódtak e nemes
vetélkedésbe.
Pozitívum, hogy több helyi tisztasági, virágosítási, környezet- és természetvédelmi, stb. akció,
vetélkedő megrendezésére került sor, amelyben a lakosság széles köre hónapokon át tevékenyen
kivette részét. További eredménynek tekinthető, hogy a versenyen kívül maradt települések
nagy része ugyancsak gondot fordított a kulturált környezet alakítására, szépítésére.
Települési és országos szinten is gyakori visszajelzés az, hogy a Közgyűlés a megyei
környezetszépítő verseny évenkénti meghirdetésével, lebonyolításával, a mozgalomban
résztvevő települési önkormányzatok szakmai és anyagi támogatásával nagymértékben
hozzájárult az európai arculatú megye- és településkép formálásához.
3. A verseny díjazásának módja és mértéke
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében a „Tiszta, virágos
Baranyáért” megyei környezetszépítő verseny céljára 4 millió forint pályázati összeget
biztosított, mely a versenyben résztvevő települési önkormányzatok támogatására (pénzbeli
díjazására) és a kapcsolódó dologi költségek fedezetére használható fel.
A pénzdíjak odaítélésére - a szakmai zsűri helyszíni bírálatának és a települési önkormányzatok
beszámolóinak (szöveges, fényképes) figyelembevételével - a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. A Közgyűlés a
megyei önkormányzati pénzdíjak (támogatások) számát és összegét határozattal állapítja meg. A
megyei ünnepélyes eredményhirdetés a „győztes” településen kerül megrendezésre.
A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások a települési
önkormányzatoknak megállapodás alapján kerülnek folyósításra. A kedvezményezettek a kapott
támogatást a lakóhelyi környezet további szépítésére (virágosítás, parkosítás, zöldfelületnövelés, fásítás, stb.) fordíthatják. A támogatás felhasználásáról legkésőbb 2006. január 31-ig
kell elszámolni. A támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget a Közgyűlés
Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni.
A Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a „Tiszta, virágos Baranyáért”
2005. évi megyei környezetszépítő verseny értékelésére és díjazására vonatkozó indítványát a
határozati javaslat és annak 1. sz. mellékletében foglaltak alapján terjeszti elő a Közgyűlésnek
elfogadására.
A környezetszépítő verseny népszerűsége fennmaradt a települési önkormányzatok esetében,
de javasolni lehet, hogy 2006-ban a szakbizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy
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milyen módon lehet új szempontokat, új ötletek bevinni a versenyfelhívásba annak érdekében,
hogy a verseny vonzereje erősödjön.

III.
Határozati javaslat
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi
megyei környezetszépítő versenyt eredményesnek, a települési önkormányzatok által
megvalósított célkitűzések teljesítését magas színvonalúnak értékeli.
A környezetszépítő versenymozgalom elősegítette a kultúrált, környezetbarát, vendégváró
megye- és településkép kialakítását, a tiszta, szép, egészséges települések megteremtésével az
életminőség javítását, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztését, a környezet- és
természetvédelemi szemlélet és magatartás alakítását, a gyomnövények – kiemelten a parlagfű –
elleni védelmet, a különböző szervek közötti partnerkapcsolatok és a turizmus fejlődését.
A Közgyűlés mindezért köszönetét fejezi ki a környezetszépítő versenyben részt vett települési
önkormányzatoknak, az öntevékeny együttműködést vállaló intézményeknek, gazdálkodó
szerveknek, civil/társadalmi szervezeteknek, szponzoroknak, a lakosságnak, valamint a helyszíni
értékelést végző szakembereknek.
Határidő: 2005. október 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság
javaslata alapján – a 21/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett
települési önkormányzatok részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban
állapítja meg:
- 1 db fődíj, 200000 forint,
- 5 db kategória díj, településenként egységesen 100000 forint,
- 10 db 50000 forint,
- 15 db 60000 forint,
- 10 db 70000 forint,
- 3 db 80000 forint és
- 9 db 90000 forint összegű pénzdíj.
Mindösszesen: 53 díjazott részére 3850000 forint.
A díjazott települési önkormányzatok felsorolását a jelen határozat melléklete tartalmazza.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a
támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat kösse meg, és az elnyert támogatások
címzettek részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
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3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi környezetszépítő
versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit a fődíjban részesülő települési
önkormányzat székhelyén megrendezendő megyei „díjátadó ünnepség” keretében - oklevél
átadása mellett - tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt pénzdíjakról.
Határidő: 2005. október 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. augusztus 16.

Paizs József s. k.
Bizottság Elnöke
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....../2005. (IX. 15.) Kgy. határozat melléklete
A „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi környezetszépítő verseny értékelése és díjazása
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a fenti számú határozat 2. pontja alapján - a
„Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési
önkormányzatoknak a következő elismeréseket adományozza:
a) Fődíj
A Közgyűlés a verseny fődíját Bicsérd Község Önkormányzatának adja, 200000 forint
pénzösszeggel, a település rendezett képének céltudatos kialakításáért, a kulturális, épített és
természeti értékek megóvásáért, illetve fejlesztéséért, a parkosítási és fásítási programok
megvalósításáért, a közterületek és az intézmények szakszerű fenntartásáért, felújításáért,
virágosításáért, az évről-évre megrendezett programok révén az idegenforgalmi vonzerő
növeléséért, az intézményi, gazdasági és civil szervezetek, valamint a lakosság közötti partneri
együttműködéséért, a „Virágos Magyarországért” országos környezetszépítő versenyben való
több éves sikeres részvételért.
b) Kategória díjak
A Közgyűlés a környezetszépítésben elért kimagasló eredményeikért az alábbi települési
önkormányzatokat részesíti kategória díjban:
Forint
- I. kategória (250 lakos alatti település) Kisdér
100000
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Mecselpölöske 100000
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Kémes
100000
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Szalánta
100000
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Szigetvár
100000
c) Pénzdíjak
A Közgyűlés a megyei környezetszépítő versenyben eredményesen szereplő települési
önkormányzatok részére - elismerő oklevél átadása mellett - a következő pénzdíjakat ítéli oda:
1. Kákics
2. Kisdobsza
3. Köblény
4. Kővágótöttös
5. Liget
6. Nagypall
7. Ózdfalú
8. Szabadszentkirály
9. Szellő
10. Vékény
11. Bikal
12. Gerde
13. Hetvehely
14. Hosszúhetény
15. Kistapolca
16. Magyarszék
17. Mekényes
18. Molvány

Forint
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
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19. Nagydobsza
20. Nagyhajmás
21. Palotabozsok
22. Pécsbagota
23. Siklós
24. Szajk
25. Újpetre
26. Bodolyabér
27. Diósviszló
28. Kemse
29. Kistótfalú
30. Kökény
31. Lippó
32. Ófalu
33. Pogány
34. Vókány
35. Zók
36. Cserkút
37. Ivándárda
38. Mohács
39. Bezedek
40. Magyarhertelend
41. Orfű
42. Patapoklosi
43. Sárok
44. Szentlászló
45. Sellye
46. Vajszló
47. Zengővárkony

60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
80000
80000
80000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000

d) Szponzori díj
A Pécsi Parkfenntartó Kht. az által felajánlott 30000 Ft vásárlási utalványt Babarcszőlős
Község Önkormányzatának adja.
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2. számú melléklet
ZSŰRILAP
„Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi környezetszépítő verseny
Települési önkormányzat neve, címe: ..................................................................................................…………………..
Polgármester neve, telefonszáma: ........................................................................................................…………………..
A település lakóinak száma, (verseny kategória): ................................................................................…………………..
A zsűri tagjai: ........................................................................................................................................………………….
Sorzám
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Pontszám

Bírálati szempontok
A települési önkormányzat tevékenysége a környezetszépítés, településfejlesztés, környezet- és természetvédelem területén.
/1-10 pont/
- Az önkormányzat által fenntartott zöld- és virágos felületek állapota.
- A közterületek parkosítása, gyepesítése.
- A állandó és egynyári növényi díszítés minősége.
- A régi parkok, fasorok gondozása.
- A fásítási programban való részvétel, a honos (településre jellemző) fafajok és növénykultúrák telepítése, harmóniája.
- Az önkormányzat kezdeményező és ellenőrző szerepének érvényesülése (településfejlesztési-, rendezési tervek, a testületi munka
a környezetszépítés, környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás területén, önkormányzati rendeletek és azok
megvalósulásának ellenőrzése, az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció, helyi akciók szervezése, pl. polgárok közötti
környezetszépítő verseny, ingyenes vagy kedvezményes növényanyag.)
Turisztikai vonzerő, idegenforgalom. /1-10 pont/
- Településkép, utcakép minősége.
- A település látványosságai, turisztikailag értékes műemlékek, létesítmények gondozottsága.
- A turizmusban résztvevő szolgáltató helyek környezeti kultúrája (szállodák, éttermek, vendégváró helyek), a vendégvárás,
vendéglátás színvonala.
- Információs pontok és táblák kialakítása.
- Üdülőterületek, pihenőparkok (strandok, vízparti területek), sportpályák állapota.
A lakosság részvétele a versenymozgalomban. /1-10 pont/
- A magánporták (balkonok, magánkertek, ablakok, előkertek) állapota, virágosítása, utcakertek kialakítása, a kapcsolódó
zöldfelületek, járdák, árkok, hidak kezelése.
- Lakossági közösségek (utcaközösségek, lakókerületek, lakótömbök, udvarok) közreműködése a környezetszépítő munkákban.
Köz- és magánintézmények, gazdálkodó szervezetek részvétele. /1-10 pont/
- Intézmények épületeinek és környezetének rendezettsége, virágosítása, növényi díszítése.
- Iparterületek, -telepek környezetének állapota.
Oktatási, nevelési, gyermekintézmények gondozottsága, növényi díszítése. /1-10 pont/
- Játszóterek felszereltsége, állapota.
- Óvoda-, iskolaépületek környezetének esztétikai megjelenése, rendezettsége.
- Az ifjúság részvétele saját intézményeik környezetének szépítésében.
- A tanuló fiatalság ökológiai, környezetvédelmi szemléletű oktatásának, nevelésének elősegítése
A település tisztasága, rendje és gyommentessége. /1-10 pont/
- A közterületek tisztasága.
- A település gyommentessége (parlagfű és más allergén növények irtása).
- Környezetvédelmi szempontok érvényesülése, hulladékgazdálkodás (szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás, illegális
hulladéklerakók felszámolása).
- A polgárok életminősége.
Utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése, a frekventált helyek (lakóterület határa,
közlekedési utak, autóbusz megállók, parkolók, víz-, csapadékelvezető árkok és azok környezetének) rendezettsége. /1-10 pont/
Emlékhelyek (emlékművek, emlékparkok, keresztek), hősi temetők, kegyeleti parkok állapota, egyéb helyi értékek
(templomok, múzeumok, stb.) fenntartása. /1-10 pont/
Az épített és természeti környezet harmóniája. /1-10 pont/
- A település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja.
- Természetvédelmi értékek, -területek, tavak, vízfolyások állapota.
- Új környezetszépítő létesítmények megvalósítása.
Összbenyomás a verseny/mozgalom célkitűzéseinek megvalósításáról. - az előző pontokban foglalt szempontok értékelésének
figyelembevételével, a település lehetőségeihez, korábbi eredményeihez és az azonos kategóriában versenyzőkhöz viszonyítva -,
valamint más, az országos, megyei és helyi kapcsolódó programokból adódó időszerű feladatok, akciók teljesítéséről. /1-10 pont/
ÖSSZESEN: /Az összesen elérhető pontszám 100./

Zsűri értékelése:
Javaslat a pénzbeli díjazásra:

Elért összes pontszám
77 - 79
80 - 82
83 - 85
86 - 88
89 - 91
92 - 94
95 - 97
98 -100

Javasolható összeg (ezer Ft)
50
60
70
80
90
100
110
120
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3. számú melléklet

A „Tiszta, virágos Baranyáért” 2005. évi környezetszépítő verseny értékelése
Sorszám
1.

Önkormányzat
(település) neve
Babarcszőlős

Kategória
I.

Polgármester neve
Illés József

Ir.
szám
7814

Cím
Telefonszá
(Utca, házszám) m
Dózsa Gy. u. 19.

72/524-900

Pontszám*
1.

2.
7

3.
5

4.
5

5.
6

6.
6

7.
5

8.
5

9.
7

10.
6

6

Össz
11.
58

Jav
eFt
-

2.

Bezedek

II.

Hoffmann Antal

7782

Kossuth L. u. 77.

69/379-106

10

8

9

10

9

9

9

10

8

9

91

90

3.

Bicsérd

III.

Vér József

7671

Alkotmány tér. 3.

73/472-297

10

10

9

10

9

9

9

10

10

9

95

200

4.

Bikal

III.

Kőműves József

7346

Zrinyi u. 2.

72/559-205

9

9

7

9

8

7

8

9

8

8

82

60

5.

Bodolyabér

II.

Böröcz Tibor

7394

Petőfi u. 21.

72/421-325

10

9

7

8

8

9

8

8

8

8

83

70

6.

Cserkút

II.

Jónás József

7673

Alkotmány u. 8.

72/564-125

9

10

8

8

9

8

8

10

9

9

88

80

7.

Diósviszló

III.

Keserűné Nagy Margit

7817

Petőfi S. u. 106.

72/379-061

9

9

9

8

9

8

8

9

8

8

85

70

8.

Gerde

III.

Rozmer Béla

7952

Béke u. 31

73/472-292

9

7

8

9

8

8

8

8

8

8

81

60

9.

Hetvehely

III.

Wágner Antal

7683

Rákóczi u. 36.

73/578-528

9

9

8

9

8

8

7

8

8

8

82

60

10.

Hosszúhetény

V.

Faragóné Cseke Blanka

7694

Fő u. 166.

72/590-000

9

9

8

8

8

7

8

9

8

8

82

60

11.

Ivándárda

II.

Toronicza János

7781

Kossuth u. 22.

69/379-914

10

8

8

9

7

10

8

9

9

9

87

80

12.

Kákics

II.

Bódis Lajos

7958

Petőfi u. 2.

73/491-030

9

6

8

7

7

8

8

9

7

8

77

50

13.

Kemse

I.

Tömös Mihó László

7839

Rákóczi u. 10.

73/497-059

9

8

8

8

8

9

9

8

9

9

85

70

14.

Kémes

III.

Horváth Zoltánné

7843

Kossuth L. u. 18.

73/495-042

10

8

9

9

10

10

9

9

9

9

92

100

15.

Kisdér

I.

dr. Ács Imre

7814

Petőfi u. 52.

72/372-080

10

8

10

9

9

8

10

10

9

9

92

100

16.

Kidobsza

II.

Kovács Sándor

7985

Fő u. 65.

73/548-016

8

7

7

9

8

7

8

8

8

8

78

50

17.

Kistapolca

I.

Waller Ferenc

7823

Jókai u. 4.

72/379-666

9

9

7

8

8

8

8

8

9

8

82

60

18.

Kistótfalu

II.

Taranyi Ádám

7768

Bem apó u. 1.

72/377-777

10

9

8

8

8

8

8

9

9

8

85

70

19.

Köblény

II.

Kiss Gyula

7334

Kossuth tér 1.

72/420-214

9

6

7

8

7

8

8

9

8

8

78

50

20.

Kökény

III.

Grisnik János

7639

Petőfi u. 2.

72/462-045

9

8

9

8

8

9

8

9

8

8

84

70

21.

Kövágótöttös

II.

Lévai Sándor

7675

Kossuth L. u. 16.

72/564-012

9

7

8

7

8

6

7

10

9

8

79

50

22.

Liget

II.

Geisz Egon

7331

József A. u. 7.

72/390-749

9

6

8

8

7

8

8

8

8

8

78

50

23.

Lippó

III.

Lovas Miklós

7781

Kossuth L. 84.

69/377-101

9

7

8

9

9

9

9

9

8

8

85

70

24.

Magyarhertelend

III.

Kovács Gyula

7394

Kossuth L. u. 46.

72/390-758

9

10

8

8

10

8

9

10

10

9

91

90

25.

Magyarszék

IV.

Farkas László

7396

Kossuth L. u. 33.

72/521-016

9

8

8

8

8

7

8

9

8

8

81

60

10
26.

Mecsekpölöske

II.

Kürti József

7305

Szabadság u. 21.

72/482-621

10

9

9

8

9

10

10

9

10

9

93

100

27.

Mekényes

II.

László-Legedi Jánosné

7344

Fő u. 134.

72/459-401

9

7

8

8

8

8

9

9

8

8

82

60

28.

Mohács

V.

Szekó József

7700

Széchenyi tér 1.

69/505-500

9

10

8

7

9

8

8

10

10

9

88

80

I.

Horváth Lajos

7981

Fő u. 41.

73/548-009

9

6

9

8

8

8

8

9

8

8

81

60

III.

Kovács János

7985

Fő u. 60.

73/348-199

9

7

8

8

8

8

7

9

8

8

81

60

29.

Molvány

30.

Nagydobsza

31.

Ngyhajmás

II.

Molnár Norbert

7343

Fő u. 35.

72/451-801

9

6

9

9

8

8

8

8

9

8

82

60

32.

Nagypall

II.

Grátz Erika

7731

Szabadság u. 26.

72/565-001

8

6

8

8

8

8

8

9

8

8

79

50

33.

Ófalu

II.

Kófiás Endre

7696

Kossuth u. 3.

72/463-030

9

10

8

9

8

8

8

9

8

8

85

70

34.

Orfű

III.

Füziné Kajdy Zita

7677

Széchenyi tér 1.

72/598-110

9

10

9

10

9

8

8

10

9

9

91

90

35.

Ózdfalú

Vas Lajos

7836

Petőfi S. u. 14.

73/493-077

9

6

8

8

6

8

8

8

9

8

78

50

36.

Palotabozsok

IV.

Schütz József

7727

Kossuth L. u. 73.

69/341-101

9

7

8

8

9

7

8

9

8

8

81

60

37.

Patapoklosi

II.

Peti Géza

7922

Rákóczi u. 50.

73/550-015

10

8

9

10

8

8

8

10

9

9

89

90

38.

Pécsbagota

I:

Bozsányi János

7951

Kossuth L. u. 25.

73/472-242

9

6

8

8

8

9

8

9

9

8

82

60

39.

Pogány

IV.

Dragovácz Márk

7666

Széchenyi u. 12

72/425-465

9

8

8

9

8

8

9

8

9

8

84

70

40.

Sárok

I.

Vajdics László

7781

Kossuth u. 57.

69/379-503

10

7

9

9

10

10

9

9

9

9

91

90

41.

Sellye

V.

Förster Gyula

7960

Dózsa Gy. u. 1.

73/580-905

10

10

8

9

9

9

9

9

9

9

91

90

42.

Siklós

V.

Dr. Marenics János

7800

Kossuth tér 1.

72/579-500

8

9

7

7

8

8

8

9

9

8

81

60

43.

Szabadszentkirály

III.

Frittmann László

7951

Petőfi u. 90.

73/472-242

8

7

8

8

8

8

7

7

8

8

77

50

44.

Szajk

III.

Sajnovics Mihály

7753

Kossuth L u. 99.

69/361-101

9

7

8

8

8

9

9

8

8

8

82

60

45.

Szalánta

IV.

Dunai Zoltán

7811

Hunyadi u. 63.

72/524-904

10

8

9

10

9

9

9

10

9

9

92

100

I.

46.

Szellő

I.

Szondi Imre

7661

Fő u. 7.

69/352-515

10

6

7

8

9

8

8

8

7

8

79

50

47.

Szigetvár

V.

Paizs József

7900

Zrínyi tér 1

73/310-850

10

10

9

9

9

9

9

10

9

9

93

100

48.

Szentlászló

III.

Bognár József

7936

Rákóczi u. 27.

73/554-041

10

8

9

9

9

9

9

10

9

9

91

90

49.

Újpetre

IV.

Gaszt Árminné

7766

Kossuth u.113.

72/377-001

9

7

8

8

8

8

8

9

9

8

82

60

50.

Vajszló

IV.

Gönczi Istvánné

7838

Széchenyi u. 13.

73/485-141

10

8

8

9

9

9

9

10

9

9

90

90

51.

Vékény

I.

Endrődi Tibor

7333

Fő u. 51.

72/420-930

8

9

6

8

7

7

7

9

8

8

77

50

52.

Vókány

III.

Éva László

7768

Kossuth u.108.

72/377-718

9

8

9

8

9

8

9

9

8

8

85

70

53.

Zengővárkony

II.

Ördög Béla

7722

Ady E. u. 2.

72/466-187

10

10

9

8

8

9

9

10

10

9

91

90

54.

Zók

II.

Nagy Gábor

7671

Arany J. u. 13.

73/472-299

10

8

8

8

8

8

8

10

9

8

85

70

Megjegyzés: Pontszám* 1-10. adatokra vonatkozó bírálati szempontokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
Jav. eFt Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pénzbeli díjazására (vissza nem térítendő támogatására).

11
4. sz. melléklet
A megyei környezetszépítő versenyen díjazott települések
(1999-2005)
1999. évben
Fődíj város kategóriában: Harkány Város Önkormányzata 200000 Ft.
Fődíj község kategóriában: Bicsérd Község Önkormányzata 200000 Ft.

2000. évben
a) Fődíj: Bicsérd Község Önkormányzata 200000 Ft
b) Kategória díjak
- I. kategória (500 lakos alatti település) Kisdér Község Önkormányzata 150000 Ft.
- II. kategória (501 - 1000 lakosú település) Bicsérd Község Önkormányzata 150000 Ft.
- IV. kategória (3001 lakos feletti település) Harkány Város Önkormányzata 150000 Ft.

2001. évben
a) Fődíj: Orfű Község Önkormányzata 220000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) Kisdér 150000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Patapoklosi 120000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Magyarhertelend 110000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Nagykozár 110000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Szigetvár 110000 Ft.

2002. évben
a) Fődíj: Harkány Város Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) Sárok 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Bezedek 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Szentlászló 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Somberek 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Hosszúhetény 100000 Ft.

2003. évben
a) Fődíj: Szigetvár Város Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) Kemse 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Szemely 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Bikal 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Vajszló 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Sellye 100000 Ft.

2004. évben
a) Fődíj: Magyarhertelend Község Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) Kistapolca 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Cserkút 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Orfű 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Egerág 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Mohács 100000 Ft.

2005. évben javaslat
a) Fődíj: Bicsérd Község Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) Kisdér 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) Mecsekpölöske 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) Kémes 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) Szalánta 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) Szigetvár 100000 Ft.

