BARANYA MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE

MEGHÍVÓ

Szám: 1588-5/2006.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti
Dísztermében 2006. július 4-én (kedden) 9,00 órai kezdettel soron kívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartjul)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére (harkany)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása (kvmod)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított
8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet módosítása (kituntmod)*
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
5. Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatos intézkedések
(ekfprojekt)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
6. Oklevél adományozása Szigetvár Város Önkormányzatának a 2006. évi Szent István napi megyei ünnepségek alkalmából (oklevel)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

* Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
72/500-402 72/500-469
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7. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (kozoktjul)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
8. A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése (pecsvarad)*
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2006. június 28.

Dr. Kékes Ferenc

* Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.
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Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta, majd a 43/2005. (III.
24.) Kgy. határozatában meghatározta az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok minimális pályázati árát, közöttük a Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlanét
is. E tekintetben a végrehajtást a közgyűlés a 127/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában felfüggesztette a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága feladatainak ellátásához való feltételek biztosítása érdekében.
A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik a Pécs belterület 356 és 357
hrsz-on nyilvántartott Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti, valamint a Pécs, Lázár Vilmos utca 1. szám ingatlanok, amelyekben korábban a Baranya Megyei Illetékhivatal
működött. Mivel az ingatlan már nem felelt meg az ügyfélcentrikus munkavégzés feltételeinek, ezért a hivatal új helyen végzi feladatát. A két helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területe együttesen 803 m2, amelyen egy, összesen bruttó 751 m2 alapterületű, több szinten tagolt épület található.
A Zsolnay múzeum gyűjteményi anyagainak átmeneti elhelyezéséhez a múzeumnak
nincs szüksége a teljes ingatlanra, ezért felvetődött annak lehetősége, hogy az ingatlan egy részét értékesítsük.
A Baranya Megyei Illetékhivatal legfrissebb értékbecslése alapján, a Pécs belterület
357 hrsz-ú, Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca 1. szám alatti 398 m2 térmértékű ingatlan, amelyben több szinten összesen bruttó 485 m2 beépített alapterület található
bruttó piaci forgalmi értéke 19.910.000 forint.
A két helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok szerkezeti kialakításai – átnyúlásai –
miatt, az ingatlan nettó beépített alapterülete 279 m2 . Ahhoz, hogy a két ingatlan
teljesen önállóan használható legyen, a szükséges átalakításokat, leválasztásokat el
kell végezni. Azt követően a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában maradó
356 hrsz-ú ingatlan – amelynek bruttó piaci forgalmi értéke 29.215.000 forint – önálló
ingatlanként funkcionálhat tovább.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatában már értékesítésre kijelölte a Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca 1. szám alatti
398 m2 térmértékű ingatlant, de adminisztrációs hiba folytán a helyrajzi számok felcserélésre kerültek.
A fentiekre tekintettel, a határozati javaslat 2. pontjában javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület 357
hrsz-on nyilvántartott Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca 1. szám alatti ingatlant jelölje ki értékesítésre, és bruttó minimális pályázati árát 19.910.000 forintban határozza
meg.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2006 (V. 11.) Kgy. határozatával döntött a Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációjáról. A határozati javaslat 3. pontja elrendelte az érintett intézmények létszámkereteinek felülvizsgálatát. Ennek alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága létszámkeretének 7 fős növekedése mellett – az
alábbi álláshelyek megszüntetésére teszek javaslatot:
Csorba Győző Megyei Könyvtár:
2 fő,
Baranya Megyei Levéltár:
1 fő,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága:
4 fő,
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ:
1 fő,
Művészetek Háza:
1 fő.
Az álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását közgyűlési határozatban szükséges kimondani, azért azt a határozati javaslat 3. pontjában
indítványozom. (A létszámkeretek és a hozzájuk kapcsolódó személyi juttatások és
járulékai előirányzat változásait a költségvetési rendelet – júniusi módosítása alapján
– tartalmazza.)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 69/2006. (VI. 15.) Kgy. határozata
1. pontjában megállapította a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja (Pécs) intézményvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenségét, és felkért a pályázat ismételt kiírására. A pályázati kiírást eljuttattuk az
Oktatási Közlöny Szerkesztőségének. A pályázat várhatóan 2006. augusztus második felében jelenik meg.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2006. (VI. 15.) Kgy. határozata
5. pontjában 2006. június 30. napi hatállyal visszavonta Horváth Zoltán magasabb
vezetői megbízását, és ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszűntette. A határozat végrehatásaként a vezetői megbízás visszavonásáról és a közalkalmazotti jogviszony megszűntetéséről szóló okiratot elkészítettük és az érintettek részére továbbítottuk.
A határozat 6. pontjában a közgyűlés pályázat kiírását rendelte el a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői (főigazgatói) álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírást eljuttattuk az Egészségügy Közlöny Szerkesztőségének. A pályázat
várhatóan 2006. július végén jelenik meg.
A határozat 7. pontjában a közgyűlés a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával 2006. július 1. napjától a pályázat eredményes elbírálásáig dr. Ruzsa Csaba osztályvezető főorvost bízta meg. A megbízásról szóló okiratot elkészítettük és az érintettekhez eljuttattuk.
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2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései
Az általános tartalék terhére:
– a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának fejlesztése Romonya
községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése” című pályázat önrészéhez 1.000 ezer forint támogatást,
– a keresztespusztai demens részleg kialakításával kapcsolatban – az EC-CONT
Gazdaságellenőrző és Vagyonértékelő Kft., mint a Del-Bau Kft. felszámolója részére teljesítendő – jóteljesítési garanciára 704 ezer forintot,
– a pécsi Dischka Győző utca 7. szám alatti ingatlan padlásterében lévő galambürülék eltávolítására, valamint az egész területre kiterjedő rovarirtás költségeire
650 ezer forintot
biztosítottam.
b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a 2006. június 15-i ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.
A bizottság a közgyűlés elnökével egyetértésben úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztos kijelölésére lefolytatott új közbeszerzési eljárás
nyertese a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (1051 Budapest, Mérleg utca 12.
V. emelet 7-8.), 880.000,- Ft+ÁFA/hónap ajánlati árral. Az önkormányzati biztos
Fenyves Ernő lesz.
A bizottság támogatta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gépjármű beszerzési kérelmét, és a Baranya Megyei Önkormányzat számára a Kálmándi Autóház Pécs, Ford Focus Trend Plus kombi 1,6 VCT 115 LE személygépkocsira tett,
bruttó 4.081.000,- Ft-os ajánlatát fogadta el.
A bizottság határozott arról, hogy amennyiben a közgyűlés az aznapi ülésén az önkormányzat tulajdonát képező Mohács, 1356 hrsz-ú, Szerb utca 2. szám alatti, kivett
múzeum megnevezésű, 357 m2 térmértékű ingatlan minimális pályázati árát bruttó
12 millió forintban határozza meg, úgy a Költségvetési és Gazdasági Bizottság az
ingatlanra az ARCHI LINEA Építőipari Tervező és Fővállalkozó Kft. (7700 Mohács,
Dózsa György u. 2.) ügyvezetőjétől érkezett bruttó 12 millió forintos vételárat tartalmazó ajánlatot elfogadja.
A bizottság – ugyancsak a közgyűlés aznapi ülésén hozandó határozathoz kötött feltétellel – döntött arról, hogy amennyiben a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, Pécs 41447 hrsz-ú, Mohácsi út 55. szám alatti, kivett nevelőotthon,
gazdasági épület megnevezésű, 1.025 m2 térmértékű ingatlan minimális pályázati
árát bruttó 10 millió forintban határozza meg, úgy a Költségvetési és Gazdasági Bi-
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zottság az ingatlanra Csonka Ferenc 7634 Pécs, Ürögi Fasor 49. szám alatti lakostól
érkezett bruttó 10 millió forintos vételárat tartalmazó ajánlatot elfogadja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a 2006. június 15-ei ülésén „A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2005. évi munkájáról szóló beszámoló és a 2006. évi munkaterv” című, az
54/2006. (VI. 7.) OKISB határozat 2. pontjában az intézmény 2006. évi munkaterve,
és „A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata, a múzeum intézkedési terve a 2006. évi költségeinek csökkentésére és bevételeinek növelésére, valamint az intézmény középtávú fejlesztési terve” címet viselő
56/2006. (VI. 7.) OKISB határozatban megnevezett valamennyi dokumentum tekintetében felkérte az intézmény vezetőjét, hogy azokat 2006. június 30-ig dolgozza át, és
jóváhagyásra nyújtsa be a fenntartónak. A bizottság az intézmény vezetőjével történt
egyeztetést követően, a fent hivatkozott határozatokban megjelölt dokumentumok
elkészítésére és benyújtására megállapított határidőt 2006. június 23-ra módosította.
3. Tájékoztató
Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló
3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2005. II. félévi jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
A 2005. II. félévben a január 1-jei hátralékállomány – a rendeletben meghatározott
mértéket meghaladóan – 80,23 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az
iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 60 fő köztisztviselő részére 38.332.200,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el.
A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek differenciáltan fél, illetve másfél havi illetménynek
megfelelő összegű, összesen 3.351.800,- Ft-ot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négy havi
illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.
Melléklet:
1. számú melléklet:

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója az ellenőrzések során
megállapított hiányosságok pótlására
kiadott kötelezésre szóló közigazgatási
határozatokban foglaltak teljesítésének
ellenőrzéséről
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III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót a melléklettel elfogadja;
2. a) értékesítésre kijelöli a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező,
Pécs belterület 357 hrsz-on nyilvántartott Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca
1. szám alatti ingatlant, és minimális pályázati árát bruttó 19.910.000 forintban határozza meg;
b) felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a nyílt ajánlati felhívásra beérkező ajánlatokat a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke;
c) egyidejűleg a 83/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;
3. a ) elrendeli, hogy a
Csorba Győző Megyei Könyvtár intézménynél
2 fő,
Baranya Megyei Levéltár intézménynél
1 fő,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál
4 fő,
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnál 1 fő,
Művészetek Háza intézménynél
1 fő
álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására
kerüljön sor;
b) nyilatkozik arról, hogy
- a Baranya Megyei 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 álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs
lehetőség;
- a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, csak akkor, ha az jogszabályból adódik és
azt az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik
szükségessé;
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c) utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék
át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét, és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg;
d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt
felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2006. évi költségvetésben céltartalékot különít el.
Határidő:
Felelős:

a munkáltatói döntések előkészítésére: 2006. július 5.
a munkáltatói intézkedés foganatosítására : 2006. december 31.
a kifizetésekre: jogszabály szerint
dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke,
az érintett intézmények vezetői

Pécs, 2006. június 26.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. E. u. 14-16. 7601 Pf. 241.
ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

1. számú melléklet
Üsz.: 6/66/2/2006.
Ü.i.: Pinczker R.

Tárgy: tájékoztatás

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök úr
Tisztelt Kékes Úr!
Tájékoztatom, hogy a 2006. év első félévében”Kötelezésre szóló határozat utóellenőrzése” tárgyú saját kezdeményezésű, megyei célvizsgálat keretében 25 egységben
végeztünk utóellenőrzéseket.
A vizsgálat célja: az ellenőrzések során megállapított hiányosságok pótlására kiadott
kötelezésre szóló közigazgatási határozatokban foglaltak teljesítésének ellenőrzése.
Az adott gazdálkodónál megállapított hiányosságok ismétlődésének megakadályozása, megelőzése.
Az előző évben végzett hasonló vizsgálat tapasztalata szerint a megállapított hiányosságok a szankcionálások ellenére ismétlődnek. 2005-ben az összes ellenőrzött
egység 28.8% -ánál állapítottunk meg ismételten hiányosságot.
Az idei első félévben ez az arány lényegesen nem változott, 28 % volt.
Az 5 kötelezett terhére összesen 190.000,- Ft eljárási bírság kiszabására került sor,
valamint két esetben szabálysértési eljárást folytattunk le, melyek során 20.000 Ft.
bírságot szabtunk ki, illetve figyelmeztetéssel éltünk.

P é c s, 2006. június 21.
/Dr. Bodnár József/
igazgató
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Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Szám: 185-16/2006.

KIEGÉSZÍTÉS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. július 4-ei ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 159/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával fogadta el a Baranya Megyei Kórház gyógyszerelési rendszerének megújítása,
az intézeti gyógyszertár tevékenységének közreműködői szerződéssel történő üzemeltetése tárgyában benyújtott előterjesztést.
A közgyűlés a határozat 2. pontjában felhatalmazta a kórház főigazgatóját, hogy
közbeszerzési eljárással kiválasztott közreműködővel a közreműködői, valamint a
bérleti szerződést kösse meg. A nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a Hospinvest
Rt-vel való szerződéskötésre 2005. augusztus 15-én került sor.
2006. június 28-án kelt levelében a Hospinvest Rt vezérigazgatója bejelentette, hogy
a társaság átalakult, és a szétválási, illetve a 2006. június. 20-án kelt társasági szerződéssel létrejött a Pécs-Pharma Intézeti Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jogutód.
A fentiek értelmében a Baranya Megyei Kórház gyógyszertári tevékenységének végzésére vonatkozó, közreműködői szerződés jogalanya változott, így szükséges a
szerződés módosítása, melyet a módosított határozati javaslat 4. pontjában indítványozok. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közreműködői szerződés egyebekben nem változott.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2006. (III. 16.) Kgy. határozata
2. pontjában úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
Pécs 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan értékesítésére
ismételten nyílt eljárást folytat le.
A Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan bérlője, a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. 2006. március 1-jén kelt levelében kérte, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, általa bérelt ingatlanon elvégzett, a bérleti
szerződés hatálya alá nem tartozó felújítási, karbantartási munkálatok számlával igazolt költségeit a bérbeadó fizesse meg bérlő számára.
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Ez ügyben a Baranya Megyei Önkormányzat jogvitában áll a bérlővel, ezért javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan
nyílt
értékesítési eljárását hirdesse eredménytelennek, és a jogvitára tekintettel az ingatlan értékesítésre kijelölését, valamint a 45/2006. (III. 16.) Kgy. határozata 2. pontját
helyezze hatályon kívül. Indítványomat a módosított határozati javaslat 5. pontja tartalmazza.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 157/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával felhatalmazta a közgyűlés alelnökét, folytasson tárgyalásokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, mint országos
gyűjtőkörű déli szláv tárgyi emlékeket őrző múzeum működésének javításáról.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal intervenciós keretére. A pályázat önrészt nem
igényelt. Az elnyert összeg 1,2 millió forint, amely utófinanszírozású és a kitűzött célnak megfelelően a mohácsi múzeum működésének segítésére kívánjuk fordítani.
2. Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a 2006. június 28-i ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.
A bizottság „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” című HEFOP/2004./4.2. nyertes pályázat végrehajtása során projektmenedzseri és pénzügyi szakértői feladatok teljes körű ellátása, továbbá a kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljárásban az Eco-Cortex
Kft. ajánlattevő bruttó 7.344 ezer forint (projektmenedzser és pénzügyi szakértő),
valamint bruttó 2.160 ezer forint (közbeszerzési szakértő) ajánlatát fogadta el nyertes
ajánlatként.
Megtárgyalta és elfogadta a bizottság a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, valamint a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány
2005. évi közhasznúsági jelentését.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság támogatta a Baranya Megyei Önkormányzat
II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiumának a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsághoz, a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2006. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, szakképzés fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívására beadott pályázatát. A bizottság a
800 ezer forint pályázati önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati keretből biztosította.
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3. A bizottságok tevékenysége
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a 2006. június 28-i ülésén megvitatta a közgyűlés 2006. július 4-ei ülésére
készült,
- a „Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére”,
- „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása”,
- „A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága fejlesztési programja és az ezzel
kapcsolatos intézkedések”,
- az „Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatos intézkedések”
című előterjesztéseket és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a 2006. június 28-án tartott ülésén egyeztette a 2006. július 4-ei soron kívüli
közgyűlés napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.
Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő
előterjesztéseket, amelyeket ugyancsak közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartott azzal, hogy előterjesztés hiányában „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló, módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása” című
előterjesztés tárgyalását a közgyűlés előtt tartandó ülésére elnapolta.
Mellékletek
1. számú melléklet:

Beszámoló a Paijät-Häme régióban (Finnország) tett
látogatásról (2006. március 14-17.)

2. számú melléklet:

Beszámoló az olomouci küldöttség látogatásáról (2006.
május 23-24.)

III.
Módosított határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja;
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2. a) értékesítésre kijelöli a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező,
Pécs belterület 357 hrsz-on nyilvántartott Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca
1. szám alatti ingatlant, és minimális pályázati árát bruttó 19.910.000 forintban határozza meg;
b) felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a nyílt ajánlati felhívásra beérkező ajánlatokat a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke;
c) egyidejűleg a 83/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;
3. a ) elrendeli, hogy a
Csorba Győző Megyei Könyvtár intézménynél
2 fő,
Baranya Megyei Levéltár intézménynél
1 fő,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál
4 fő,
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnál 1 fő,
Művészetek Háza intézménynél
1 fő
álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására
kerüljön sor;
b) nyilatkozik arról, hogy
- a Baranya Megyei 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 álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs
lehetőség;
- a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, csak akkor, ha az jogszabályból adódik és
azt az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik
szükségessé;
c) utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék
át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét, és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg;
d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt
felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2006. évi költségvetésben céltartalékot különít el.
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Határidő:
Felelős:

a munkáltatói döntések előkészítésére: 2006. július 5.
a munkáltatói intézkedés foganatosítására : 2006. december 31.
a kifizetésekre: jogszabály szerint
dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke,
az érintett intézmények vezetői;

4. hozzájárul, hogy a Baranya Megyei Kórház gyógyszertári tevékenysége
végzésének közreműködője a Hospinvest Rt. átalakulása miatt, annak jogutódja a Pécs-Pharma Intézeti Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Lendvay u. 22.) legyen.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, a módosított közreműködői szerződés aláírására.
Határidő a szerződés aláírására: 2006. július 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;
5 a Pécs 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyílt eljárást – a jelenlegi bérlővel fennálló jogvita miatt –
eredménytelennek hirdeti ki. A jogvitára tekintettel a közgyűlés az ingatlan
értékesítésre kijelölését, és a 45/2006. (III. 16.) Kgy. határozata 2. pontját
hatályon kívül helyezi.

Pécs, 2006. június 29.

Dr. Kékes Ferenc s.k.

1. számú melléklet

Beszámoló
a Paijät-Häme régióban (Finnország) tett látogatásról
(2006. március 14-17.)
2006. március 14-17. között baranyai küldöttség utazott a Lahti város központú
Paijät-Häme finn partnerrégióba a Magyar Köztársaság Helsinki Nagykövetségének
kezdeményezésére. A látogatásra kettős évforduló alkalmából került sor: március 15én Lahtiban tartották az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc finnországi, országos megemlékezését, valamint az idén 50 éves Pécs-Lahti együttműködés megünneplését. A látogatás jó alkalom volt arra, hogy felújítsuk a finn partnerrel fennálló
baranyai kapcsolatokat is.
A küldöttség tagjai: dr. Kékes Ferenc, Kator György (pécsi finn tiszteletbeli konzul),
dr. Végh József, dr. Szilágyi András.
A küldöttség az érkezést követő napon az ünnepi rendezvénysorozat nyitányaként
magyar gazdasági konferencián vett részt. Itt többek között dr. Kékes Ferenc köszöntette a megjelenteket, és rövid előadást tartott. A részvevők ezen kívül előadásokat
hallhattak a magyar gazdaságról és a befektetési lehetőségekről, a magyar turizmus
adta lehetőségekről, valamint a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” projektről.
(Megjegyzendő, hogy Lahti 2011-re pályázik az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésért.)
A gazdasági szemináriumot követően Lahti város és a régió könyvtárában nyitották
meg a magyar fürdőkultúráról készült kiállítást, aminek az összeállításában – csakúgy mint a Városházán felállított kiállításéban (építészeti emlékek, baranyai szőlő- és
borkultúra) – részt vettünk fotókkal, tárgyakkal stb.
Az este folyamán először a Lahti Zeneművészeti Főiskolán részt vettünk a nemzeti
ünnep alkalmából rendezett műsoros ünnepi esten, amelyen dr. Hajdú András nagykövet, Tarmo Pipatti polgármester és Jaakko Kuusela, a Finn-Magyar Társaság elnöke mondott köszöntőt, illetve ünnepi beszédeket. Majd a városházán Lahti polgármestere és magyar nagykövet adott fogadást. A fogadáson magyar ételeket és baranyai (!) borokat kínáltak. Itt adta át a polgármester Lahti város kitüntetését dr. Végh
Józsefnek, elismerve ezzel több évtizedes munkáját a finn-magyar kapcsolatok ápolásában.
Valamennyi fenti rendezvényre meghívták azon finn városok vezetőit, amelyeknek
magyar testvérvárosuk van, a Finn-Magyar Társaság helyi szervezetinek képviselőit.
Jelen volt a főváros számos állami és társadalmi szervezetének prominens személyisége is.
2006. március 16-án a küldöttség több tárgyaláson is részt vett. Először a helsinki
egyetem Lahti egyetemi központjában (Palmenia) az intézmény vezetőivel és kutatóival találkozott. Az egyetem elsősorban alkalmazott kutatásokkal, valamint poszt-
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graduális képzésekkel foglalkozik, azaz Lahtiban nincs elsődiplomás képzés. Bemutattak néhány olyan programot, amelyben szívesen együttműködnének Baranyával. Ezek közül érdekes lehet az ökológia-környezetvédelmi kutatásokba és
fejlesztésekbe bekapcsolódnia, hiszen Finnországban jóval előrébb járnak ezen a
területen. A másik fontos és érdekes program az ún. Ikihyvä (Goal) kutatási és fejlesztési projekt, vagyis „Szép Öregkör Lahti Régióban”. A projekt célja, hogy egyrészt az öregedő népesség egészségügyi állapotát javítsa, életminőségüket jobbá
tegye, másrészt hogy új módszereket találjon a hatékonyabb egészségügyi rendszer
kialakítására. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a régió vonzóbb legyen az egész népesség számára. Az egyik fő eszköz a lakosság egészséges életmódról való felvilágosítása volt. (Természetesen sok más program mellett.) Érdekesség, hogy a projekt
félidős értékelésekor derült ki, hogy nemcsak a lakosságra kell koncentrálni, hanem
az egészségügyi és adminisztrációs személyzetre is, hiszen ők azok, akik közvetlen
kapcsolatban állnak a lakossággal. Ezért a projekt második fázisában már inkább az
egészségügyi és adminisztrációs személyzet képzésére fordították/fordítják a hangsúlyt. Ebben a programban, az egyik részterületen – amint azt kifejezésre juttatták –
szívesen együttműködnének egy baranyai partnerrel. A program egyébként egy
„fejlesztési forrásává” vált Paijät-Häme régiónak.
Az egyetemi tárgyalást követően a delegáció ellátogatott Lahti erőművébe, ahol
megismerkedhetett az erőmű működésével. A felhasznált fűtőanyagok és az erőmű
működtetése a magyar erőművek számára is példával szolgálhat (szenet, gázt, fát és
a háztartások szemetét használják fel az erőmű fűtésére).
Az ebéd során a régió vezetőivel – Marjaleena Tuliainen, a régiótanács alelnöke,
Esa Halme hivataligazgató – folytatott megbeszéléseket küldöttségünk. A felek
megerősítették további együttműködési szándékukat, és megegyeztek abban, hogy a
jövőben közös programokat, konkrét együttműködési területeket fognak kidolgozni.
Az ebédet követően egy export-import céggel találkozott még a delegáció. A cég
szeretne partnerei számára Baranyában piacot találni, illetve szeretne Baranyából
magyar termékeket Finnországba vinni. A hazatérést követően ezért a Baranya Megyei Önkormányzat megküldött egy listát, hogy mely árufajtákat lehet, érdemes Finnországban forgalmazni. A cég vezetője egyébként nem ismeretlen Baranyában,
ugyanis ő építette a szentlőrinci golfpálya klubházát.
A négy napos program összeállításában a következő szervezetek vettek részt:
• Magyar Köztársaság Helsinki Nagykövetsége,
• Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Helsinki
• Finn-Magyar Társaság Országos Szervezete
• Lahti Város Tanácsa
• Finn-Magyar Társaság Lahti Szervezete
Pécs, 2006. április 1.

Dr. Szilágyi András

Dr. Végh József

2. számú melléklet
Beszámoló
az olomouci küldöttség látogatásáról
(2006. május 23-24.)
2006. május 23-24-én Olomouc cseh partner tartományból négyfős küldöttség érkezett Baranyába, munkamegbeszélésre. A látogatás célja: a korábban Olomouc hibájából megszakadt kapcsolat újbóli felvétele és jövőbeni programok kidolgozása.
A tárgyaláson részvettek:
Olomouc részéről:
− Jitka Brabcová – Nemzetközi Kapcsolatok Iroda vezetője
− Daniela Nedomová – nemzetközi referens
− Jindrich Garcic – Kultúra és Műemlékvédelmi Iroda vezetője
− Pavel Podivinsky – Szociális Iroda munkatársa
A Baranya Megyei Önkormányzat részéről:
− Dr. Szilágyi András (Elnöki Kabinet)
− Dr. Végh József (Elnöki Kabinet)
− Dr. Erdődy Gyula (Humánszolgáltatási Iroda)
− Löffler Tamás (Humánszolgáltatási Iroda)
− Dr. Roisz Andrásné (Baranya megyei Kulturális Központ)
A küldöttség tagjait 2006. május 23-án este, egy közös vacsora keretében Lászlóné
dr. Kovács Ilona megyei főjegyző fogadta.
A 2006. május 24-én tartott megbeszélésen – mint jövőbeni együttműködési lehetőségek – a következő témák merültek fel,:
I. Szociális ügyek:
1. Az olomouci partner táborokat szervez nevelőszülők és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek, valamint a rossz családi körülményekből érkező gyermekek
számára. Szívesen meghívnák egy hétvégére, vagy egy hétre az önkormányzat egy
munkatársát, hogy megnézze, hogyan működik náluk a táboroztatás, illetve a gyermekvédelmi rendszer. Az olomouci partner megígérte, hogy hamarosan megküldi a
meghívót. Ezen túl – esetleg már jövőre – arról is szó lehet, hogy a magyar nevelőszülők és nevelt gyermekeik részt vegyenek ilyen táborozáson, a cseh nevelőszülők
és gyermekeik pedig egy hasonló baranyai rendezvényen.
2. A másik együttműködési terület a magatartási problémákkal küzdő gyermekekkel való foglalkozás lehet. Itt nagyon hasznos lenne a tapasztalatcsere, illetve egy
közös program kidolgozása. A felek megállapodtak, hogy ennek a kidolgozásának
közösen nekifognak.
II. Regionális bemutatkozás:
1. Olomoucban 2006. szeptember 22-24. között tartják az „Olomouci Napok-at”,
ahová meghívják az összes külföldi partnerüket, hogy mutatkozzon be fotókkal, videóval. Két-három régiót viszont részletesen is szeretnének bemutatni és a következők-
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re lenne lehetőség: sport-, tánc- és zenészcsoportok részvétele, kiállítások, gasztronómiai bemutatkozás, politikusok részvétele. Szeretnék, ha idén az egyik ilyen, részletesebben bemutatkozó régió Baranya lenne.
A baranyai fél tájékoztatta az olomouci küldöttséget, hogy ebben az évben erre valószínűleg nem lesz lehetőség, tekintettel arra, hogy október elején nálunk választások
lesznek és ez mind a politikusok, mind a hivatalnokok számára programokkal teli időszakot jelent. Ezenkívül két nemzetközi szervezetben is ellátunk elnökségi feladatokat, ami nem teszi lehetővé a nagyobb költségű rendezvényeken való részvételt.
Ugyanakkor a következő évben erre már lehetőség adódhat. Az olomouci delegáció
az érveket elfogadta és jelezte, hogy jövőre is ugyanolyan szívesen látnák Baranya
bemutatkozását.
III. Egyéb:
1. Baranya javasolta, hogy Olomouc kapcsolódjon be az EKF felvezető éveibe.
Így az egyes tematikus évekhez kapcsolódóan kiállításokat, zenekarokat, fellépő
csoportokat küldhetnének Baranyába.
Az olomouci partner örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, és kiemelte, hogy ők is
szívesen látnának hasonló csoportokat, kiállításokat Baranyából. Meghívnának baranyai művészeket szimpóziumokra, zenészeket fesztiválokra. Nemsokára megküldik
ezekre a meghívókat, valamint megküldik azt is, hogy ők milyen csoportokat tudnának Baranyába küldeni.
2. Olomouc javasolta, hogy küldjünk fotókiállítást a pécsi világörökségről (kb 50
fotó). Szeretnék ugyanis minden évben egy partnerrégió kulturális örökségét bemutatni és szívesen kezdenék Péccsel a kiállítások sorát.
3. A baranyai delegáció javasolta, hogy lehetséges lenne az együttműködés még a
következő területeken: turizmus, világörökségi helyszínek kölcsönös megismertetése, gasztronómia, EU pályázatokon történő részvétel.
4. A megbeszélés egyik eredménye, hogy a baranyai Bányászzenekar, valamint egy
olomouci fúvószenekar között a jövőben várhatóan létrejön partnerkapcsolat.
IV. A megbeszélés végén a felek megegyeztek abban, hogy
• ki kell választani néhány területet, és az együttműködést ezeken a területeken
kell továbbfejleszteni, elmélyíteni;
• évente egyszer találkoznak, hogy megbeszéljék az elért eredményeket és a
jövőre vonatkozó terveket;
• szükséges a politikai vezetők találkozása is a kapcsolat elmélyítése érdekében.
Pécs, 2006. június 1.

Dr. Szilágyi András

Dr. Végh József

3. számú melléklet
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

Beszámoló a 2006. június 19.-i Agrár Konferenciáról
Június 19-én a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében került megrendezésre az az
agrárkonferencia, amely az ökológiai szemléletű gazdálkodás témakörrel foglalkozott. A
szakmai rendezvényt Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta
meg üdvözölve a francia-magyar együttműködést, amely immár több, mint három éve agrár
vonalon is erősödni látszik. Ezt követően Nyári Gyula a Baranya Megyei területi
Agrárkamara elnöke, egyben a Magyar Agrárkamara alelnöke köszöntötte a francia és a
magyar előadókat, valamint az érdeklődőket és beszédében hangsúlyozta a nemzetközi
összefogás fontosságát az agrárszektor területén. Különösen hangsúlyozta ennek fontosságát
napjainkban, amikor a madárinfluenza elleni védekezést már a baranyai gazdák is bőrükön
érezhetik. Örömmel üdvözölte azonban, hogy a jelenleg még elhanyagolható részaránnyal
jelen lévő, de talán a jövőt jelentő ökológiai szemléletű gazdálkodás került a konferencia
középpontjába, hiszen minden EU tagországban cél, hogy megőrizzük értékeinket, biztosítsuk
a fenntartható fejlődést és egy élhető életteret hagyjunk hátra utódainknak. Ennek egyik
alternatívája a biogazdálkodás, amely terén a Baranyába látogató francia kutatók nagyobb
tapasztalattal rendelkeznek, majd reményét fejezte ki aziránt, hogy az együttműködésnek lesz
folytatása mindkét fél kölcsönös megelégedésére. Franciaország mezőgazdaságért felelős
attaséja, Yanco Bouton is felajánlotta segítségét a két megye agrárszereplőinek
együttműködésében. Louis Bonnet a Vaucluse Megyei Agrárkamara titkára bemutatta a
Vaucluse megyében folyó mezőgazdasági tevékenységi köröket, ismertette az agrárkamara
szerepét Franciaországban, melyből megtudtuk, e téren is van még mit fejlődnünk.
Magyarországon is a biotermesztés lassan egyre nagyobb teret hódít az alacsony
foglalkoztatottságú vidéki térségekben, ahol a biogazdálkodás nagyobb munkaerőigénye
kielégíthető viszonylag kis ráfordítás mellett. Hasonló növényvédelmi problémákkal küzdünk,
persze eltérések is akadnak, hiszen a kabócakártétel szőlőkultúrákban egyenlőre, nem okoz
számottevő gondot nálunk, azonban valószínűsíthető, hogy az éghajlatváltozás révén, néhány
évtizeden belül szembe kell néznünk ezzel a problémával is. Mindenesetre megnyugtató, hogy
a szerrezisztencia kivédése érdekében előrehaladott kísérleteket folytatnak és e téren is
hajlandóak az együttműködésre velünk. A hazai helyzethez hasonlóan náluk is nehézségekbe
ütközik a bio vetőmagok beszerzése, amely akár kitörési pont is lehetne számunkra.
A francia résztvevők egyben reményüket fejezték ki az iránt, hogy rövidesen nálunk is
hasonló mértékű növekedésnek indul a biogazdálkodás. Mindkét fél hasznosnak találta a
közös munkát, további együttműködést szorgalmaztak, lehetséges területként említve a
parfümnövények termesztését, és feldolgozását, illetve a francia fél meghívta baranyai
partnereit 2006. szeptemberre, egy hasonló tapasztalatcserére, Vaucluse-be. Reméljük, az
együttműködés során tapasztaltak, esetleg a kialakuló kereskedelmi kapcsolatok a termelők
számára is kézzelfoghatóvá teszik a francia-magyar kapcsolattartás eredményeit már a
közeljövőben.
Pécs, 2006. július 3.
Baranya Megyei Területi Agrárkamara
Pókó Nikolett
nemzetközi referens

3. számú melléklet
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2006. (II.16.) Kgy. számú határozat
12. pontjában kinyilvánította azt a szándékát, hogy az önkormányzat hosszú távú
stabilitásának megteremtése érdekében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő
tulajdonrészét – az azt megtestesítő 442.000 ezer forint névértékű részvénycsomagot –
értékesíti. Az értékesítésre kijelölés előkészítése megtörtént.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a részvénycsomagot csak versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő
részére lehet értékesíteni. Mivel a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. zártkörűen alapított és
működő részvénytársaság, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – a gazdasági
társaságokról szóló, 2006. július 1-től hatályos 2006. évi. IV. tv., valamint a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. tv. előírásai – alapján a részvénycsomag értékesítése nyilvános
versenytárgyalás útján nem lehetséges. Arra azonban lehetőség van, hogy az
önkormányzat zártkörű versenytárgyalás útján – a potenciális vásárlókat felderítve,
velük tárgyalva és őket versenyeztetve, a számára legkedvezőbb ajánlatot tevőnek –
értékesítse részvényeit.
Miután ilyen korlátozott verseny esetén a piac ármeghatározó szerepe csak
korlátozottan érvényesülhet, az önkormányzat érdeke és az önkormányzati vagyon
védelme megkívánta és indokolta, hogy a versenytárgyalás előtt egy megalapozott,
reális cégértékelés készüljön, amelynek alapján a Közgyűlés meghatározhatja azt a
minimális pályázati árat, amely alatt nem értékesíti a részvénycsomagot. Az
önkormányzat 50 %-os részvénycsomagja reális piaci értékének meghatározásával –
három szakértő cégtől kért árajánlat alapján – a Cliens Gazdasági Tanácsadó és
Könyvszakértő Kft-t bíztam meg.
Az elkészült szakvélemény szerint – a cég
gazdálkodási adatait, vagyonát, a reális piaci viszonyokat, az 50-50 %-os tulajdoni
arányt, mint értékcsökkentő tényezőt, stb. figyelembe véve – a Baranya Megyei
Önkormányzat 442.000 ezer forint névértékű részvénycsomagjának reális piaci értéke
1.450.865 ezer forint. Ennek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a minimális eladási
árat 1.500.000.000 forintban – azaz egymilliárd-ötszázmillió forintban – határozza meg,
és hirdessen zártkörű egyfordulós pályázatot (versenytárgyalást), amelyre a mellékelt
pályázati felhívás útján az alábbiakat hívja meg:
Harkány Város Önkormányzata,
Siklós Város Önkormányzata,
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság,
Trigánit Rt.
Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH
A pályázaton való részvétel feltételeként javaslom megszabni a pályázati dokumentáció
átvételét, amely – az 1. számú mellékletként csatolt pályázati felhíváson kívül –
tartalmazza a pályázati feltételeket (2. számú melléklet), valamint a Harkányi
Gyógyfürdő Rt. működésére vonatkozó legfontosabb dokumentumokat, nevezetesen:
- az elmúlt 3 év éves számviteli beszámolóját,
- az alapító okiratot egységes szerkezetben,
- szindikátusi szerződést és módosítását,
- cégkivonatot,
- a társaság hiteleihez kapcsolódó önkormányzati kezességvállalási
szerződést
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A pályázati eljárás tartalmaz egy tárgyalási fordulót is, mely lehetőséget ad arra, hogy
az ajánlattevők ajánlatukat módosítsák. Javaslom, hogy a gyors és rugalmas
lebonyolítás érdekében a Közgyűlés válasszon három fős Tárgyalási Bizottságot, a
közgyűlés elnökének vezetésével. A bizottság tagjainak javaslom az Igazgatási és
Ügyrendi, valamint a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökét megválasztani. E
bizottságnak természetesen döntési jogosítványa nincs, mandátuma csak tárgyalásra
szól, arra, hogy az ajánlattevők esetleges kedvezőbb ajánlatát fogadja, azt
dokumentálja.
A részvényértékesítés alapvető célja az EKF 2010 Pécs project Megyei
Önkormányzatot terhelő önrészének megteremtése. Erről a közgyűlés szeptemberi
ülésén dönteni szükséges, mely csak akkor valósítható meg, ha addig a pályázati
eljárás lezárul és a vételár rendelkezésre áll. A pályázati határidőket erre tekintettel kell
meghatározni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eljárást lezáró döntést a Baranya
Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2003.(VI.16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, az ott meghatározott feltételek
szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsága hozza meg.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő
50 %-os tulajdonrészt megtestesítő 442.000 ezer forint névértékű részvénycsomag
értékesítésére zárkörű, egyfordulós, tárgyalásos pályázatot hirdet az 1. számú és 2.
számú mellékletben meghatározott feltételekkel.
A pályázati eljárásra az alábbiakat hívja meg:
Harkány Város Önkormányzata,
Siklós Város Önkormányzata,
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú társaság,
Trigánit Rt.
Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH
Határidő: azonnal ( a pályázók felkérésére)
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázati eljárás Tárgyalási Bizottságába az
alábbi személyeket választja meg:
dr. Kékes Ferenc, a bizottság elnöke,
dr. Gulyás Emil, a bizottság tagja,
Bimbó István, a bizottság tagja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2006. június 28.

dr. Kékes Ferenc

1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) – a továbbiakban: kiíró –
egyfordulós, tárgyalásos, zártkörű pályázattal értékesíteni kívánja a tulajdonában álló
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. – továbbiakban : társaság – (7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
Cg: 02-10060174, jegyzett tőke: 884.000.000 Ft) 50%-nyi tulajdoni illetőségét a következő
feltételekkel:
1. Az értékesítés a társaságnak a kiíró tulajdonában lévő 250 db 100.000 Ft névértékű, 50 db
500.000 Ft névértékű, 392 db 1.000.000 Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvénye
átruházásával történik.
2. A pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele a részletes, pályázati feltételeket is
tartalmazó „tájékoztató" átvétele. A tájékoztató 2006. július 5-től a pályázat benyújtásának
határnapjáig, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda Titkárságán
(7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308/1. Tel: 72/500-430) vehető át munkanapokon 9.00 12.00 óra között, titoktartási nyilatkozat ellenében.
3. A pályázaton a kiíró által előzetesen meghatározott magyar és külföldi jogi személyek
vehetnek részt, mely szerveket a kiíró közvetlenül kér fel ajánlattételre. Külföldi ajánlattevő
köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési meghatalmazottat megnevezni.
4. Az ajánlatot kizárólag készpénzben, magyar pályázó esetében magyar törvényes
fizetőeszközben /HUF/, külföldi pályázó esetében konvertibilis fizetőeszközben /EUR/ lehet
megtenni.
5. Az ajánlattevők 90 napig kötelesek ajánlatukat fenntartani. A 90 napot a pályázat
benyújtására nyitva álló határidő lejártától kell számítani.
6. A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján, magyar nyelven 2 példányban,
zárt cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani a pályázatra utaló megjelöléssel. Külföldi
pályázó a magyar nyelvű példány mellett angol és német nyelven is benyújthatja ajánlatát,
azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. A benyújtott ajánlatok közül
egyértelműen meg kell jelölni, hogy melyik az eredeti példány. A pályázatokat postai úton
nem lehet benyújtani. Személyes leadás esetén a jogosultságot személyi igazolvánnyal,
aláírási címpéldánnyal, avagy annak közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolni. A
meghatalmazott köteles közokirattal, avagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát ill. annak mértékét.
A pályázatok benyújtásának határnapja: 2006. július 28. 9-11 óra között
A pályázatok benyújtásának helye: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági
Iroda, dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos (Pécs, Széchenyi tér 9. III. em., 316.)
7. A részletes tájékoztató füzetben (pályázati feltételek) ismertetett szempontok alapján
érvényes ajánlatot tevő pályázókkal kiíró a tagjaiból választott Tárgyalási Bizottság útján
tárgyalást folytat. A tárgyalás során a pályázó ajánlatát módosíthatja. Kiíró a tárgyalást 2006.
július 31-én minden pályázóval külön folytatja le, ennek során az esélyegyenlőséget
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biztosítja.

8. Kiíró nevében az eljárást lezáró döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2003.
(VI. 16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, az ott meghatározott feltételek
szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága
hozza meg.
9. A pályázati eljárás eredményhirdetésére 2006. augusztus 4-én 12. órakor kerül sor, a kiíró
székhelyén.
10. Kiíró a szerződést a nyertes pályázóval 2006. augusztus 15-ig kívánja megkötni.
A kiíró fenntartja magának azon jogát, amely szerint a pályázati eljárást akár egészben, akár
részben eredménytelennek nyilváníthatja külön indokolás nélkül. A pályázatról további
információk beszerezhetők:
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda, dr. Bouquet Kálmán
jogtanácsos (Pécs, Széchenyi tér 9. III. em., 316. Tel: 72/500-452 )

2.sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.
részvényeinek értékesítéséhez
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1. A pályázati eljárás rendje
1.1 A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján, magyar nyelven 2 példányban,
zárt cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani a pályázatra utaló megjelöléssel. A
benyújtott ajánlatok közül egyértelműen meg kell jelölni, hogy melyik az eredeti
példány. Külföldi pályázó a magyar nyelvű példány mellett angol és német nyelven is
benyújthatja ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. A
pályázatokat postai úton nem lehet benyújtani. Személyes leadás esetén a jogosultságot
személyi igazolvánnyal, aláírási címpéldánnyal, avagy annak közjegyző által hitelesített
másolatával kell igazolni. A meghatalmazott köteles közokirattal, avagy teljes bizonyító
erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát ill. annak mértékét.
A pályázatok benyújtásának határnapja: 2006. július 28. 9-11 óra között
A pályázatok benyújtásának helye: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági
Iroda, dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos (Pécs, Széchenyi tér 9. III. em., 316.)
1.2 A pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele a részletes, pályázati feltételeket is
tartalmazó „tájékoztató" átvétele. A tájékoztató 2006. július 5-től a pályázat
benyújtásának határnapjáig, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági
Iroda Titkárságán (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308/1. Tel: 72/500-430) vehető át
munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, titoktartási nyilatkozat ellenében.
1.3 Az ajánlatok felbontására zárt körben kerül sor. A benyújtott pályázatokat a kiíró
képviselőiből alakult Bontási Bizottság bontja fel, a bontásról jegyzőkönyv készül. A
kiíró a tenderbontás után az ajánlattevőktől szóbeli, vagy írásos kiegészítést kérhet, ami
csak az ajánlat egyes feltételeinek pontosítására, az írásos ajánlat értelmezésére
vonatkozhat, nem eredményezheti az ajánlat megváltoztatását. Az ajánlattevők 90 napig
kötelesek ajánlatukat fenntartani. A 90 napot a pályázat benyújtására nyitva álló határidő
lejártától kell számítani.
1.4 Az érvényes ajánlat feltétele 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint bánatpénz kamat
beszámítása nélküli letétbehelyezése kiírónak az OTP Bank Rt-nél vezetett 1173100115330004 sz. elkülönített számlájára. A bánatpénzt olyan időpontban kell átutalni, hogy
az 2006. július 27-én 16.00 óráig jóváírásra kerüljön.
1.5 A részletes tájékoztató füzetben (pályázati feltételek) ismertetett szempontok alapján
érvényes ajánlatot tevő pályázókkal kiíró, a tagjaiból választott Tárgyalási Bizottság
útján tárgyalást folytat. A tárgyalás során a pályázó ajánlatát módosíthatja. Kiíró a
tárgyalást 2006. július 31-én, minden pályázóval külön folytatja le, ennek során az
esélyegyenlőséget biztosítja.
1.6 Kiíró nevében az eljárást lezáró döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.
(VI. 16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, az ott meghatározott feltételek szerint, a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága hozza meg.

1.7 A pályázati eljárás eredményhirdetésére 2006. augusztus 4-én 12.00 órakor kerül sor, a
kiíró székhelyén.
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1.8 Kiíró a szerződést a nyertes pályázóval 2006. augusztus 15-ig kívánja megkötni.
2. Az ajánlat módosítása
2.1 Az ajánlat módosítására az 1.4 pontban szabályozott tárgyalási szakaszban van lehetőség.
2.2 A kiíró a tárgyalásra szóló meghívóban meghatározhatja azokat a feltételeket, melyek
vonatkozásában az ajánlattevő új ajánlatot tehet. Ennek hiányában az ajánlattevő a
korábbi ajánlatának bármely feltételét módosíthatja.
2.3 A kiíró a pályázók esélyegyenlőségét biztosítja. Az egyes pályázók ajánlatát bizalmasan
kezeli, annak tartalmáról, illetőleg a korábbi ajánlat módosításának tényéről információt
nem szolgáltat.
2.4 A kiíró döntése alapján az ajánlat módosítása történhet írásban, illetőleg az ajánlattevővel
folytatott tárgyaláson szóban is. A szóbeli ajánlat írásba foglalásáról kiíró haladéktalanul
gondoskodik. Ezen ajánlat alakszerűségére az írásbeli ajánlatra vonatkozó előírások az
irányadóak.
3. A pályázat elbírálása
3.1.A pályázati eljárást lezáró döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Bizottsága előterjesztése alapján az 1.5 pontban meghatározott szerv hozza
meg. Az eljárást lezáró döntésben a kiíró megjelölheti a pályázati eljárás 2. helyezettjét,
mely pályázóval a kiíró akkor köt szerződést, ha a pályázati eljárás győztesével az 1.8
pontban meghatározott időpontig a részvény átruházási szerződés nem jön létre.
3.2 A pályázat eredményhirdetésére minden pályázó meghívót, az eredményhirdetésen részt
nem vevő pályázók az eredményhirdetést követő három napon belül írásos értesítést
kapnak.
3.3 A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást - annak bármely szakában eredménytelennek nyilvánítsa.
4. A pályázat tárgya
4.1 Kiíró a pályázatot a Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a
kiíró tulajdonában lévő 250 db 100.000 Ft névértékű 50 db 500.000 Ft névértékű 392 db
1.000.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény értékesítésére hirdeti meg. Kiíró a
nyertes pályázóval részvény adásvételi szerződést köt.
4.2 A pályázat tárgya oszthatatlan. Érvénytelen az az ajánlat, mely nem a teljes
részvénycsomagra vonatkozik.
4.3 Érvénytelen az ajánlat, ha pályázó az 1.4. pontban megjelölt határidőig a bánatpénzt nem
fizeti be.
4.4 Kiíró tájékozatja az ajánlattevőt, hogy Harkány Város Önkormányzatának a pályázat
tárgyára elővásárlási joga van.
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5. A bánatpénzre vonatkozó szabályok
5.1 A befizetett bánatpénzt kiíró a 3.3 pont esetében 3. banki napon belül – kamat
megfizetése nélkül – mindegyik pályázónak visszatéríti.
5.2 A befizetett bánatpénzt a pályázati eljárás eredményhirdetését követő 3. banki napon
belül kiíró – kamat megfizetése nélkül – a nyertes ajánlattevőt és a pályázati eljárás 2.
helyezettjét kivéve, az ajánlattevőknek visszatéríti.
5.3 Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevő a pályázatot megnyeri és kiíró az
ajánlattevővel szerződést köt. Ebben az esetben a bánatpénz a vételárba teljes egészében
beszámításra kerül.
5.4 Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevő a pályázatot megnyeri, és ennek ellenére
2006. augusztus 15-ig a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg. Nem jár vissza a bánatpénz akkor sem, ha a pályázati
eljárás eredményhirdetését megelőzően ajánlattevő az ajánlatát visszavonta.
5.5 A pályázati eljárás 2. helyezettjének a kiíró a bánatpénzt – kamat megfizetése nélkül – a
pályázati eljárás győztesével megkötött szerződést követő 3. banki napon belül téríti
vissza. Ha a pályázati eljárás győztesével megkötendő szerződés az 1.8 pontjában
megkötött időpontig nem jön létre, kiíró a pályázati eljárás 2. helyezettjének a bánatpénzt
nem téríti vissza, hanem az a vételárba teljes egészében beleszámításra kerül.
6. A pályázat elbírálásának szempontjai
6.1 Kiíró elsődlegesnek a megajánlott vételárat, kiegyenlítésének módját és határidejét tekinti.
Az ajánlatot kizárólag készpénzben, magyar pályázó esetében magyar törvényes
fizetőeszközben /HUF/, külföldi pályázó esetében konvertibilis fizetőeszközben /EUR/
lehet megtenni.
6.2 Kiíró a pályázat tárgyának minimális eladási árát 1.500.000.000 Ft-ban állapítja meg.
Érvénytelen az az ajánlat, melyben a megajánlott vételár nem éri el a minimális eladási
árat.
6.3 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a részvény átruházási szerződést 2006.
augusztus 15-ig megköti, a megajánlott vételárat 2006. augusztus 31-ig teljes egészében
megfizeti.
6.4 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kiíró 2012. november 30-ig fennálló – a
Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az OTP Bank Rt. által
nyújtott hitelei biztosítékaként vállalt, – évi 100 millió forint erejéig szóló, készfizető
kezességi kötelezettségét átvállalja.
7. A pályázat kötelező és lehetséges tartalmi kellékei
7.1. A pályázatnak tartalmaznia kell :
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• az ajánlattevő nevét, címét, azonosító adatait, (cégkivonat, ill. a székhely szerinti
ország illetékes hatóságának igazolását a nyilvántartásba vételről, eredeti vagy
hitelesített másolatban),
• a megajánlott vételárat,
• a vételár megfizetésének módját, határidejét, fizetési garanciákat,
• a 6.4 pontban előírt nyilatkozatot
8. A pályázatra irányadó nyelv és jog
8.1. A pályázati eljárásra és a megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó.
8.2. Vitás kérdések esetében a dokumentumok magyar nyelvű változata az irányadó.
8.3. Kiíró és az ajánlattevők a vitás kérdéseket elsősorban jogi fórumok nélkül igyekeznek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén –értékhatártól függően – a Baranya Megyei Bíróság,
illetve a Pécsi Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.
9. A pályázattal kapcsolatos költségek viselése, kártérítés kizárása
9.1. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül az ajánlattevőt
terheli.
9.2. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást – annak bármely szakában –
eredménytelennek nyilvánítsa, új pályázatot írjon ki, illetőleg, értékesítési szándékától
elálljon anélkül, hogy ezért – a bánatpénz visszafizetésén kívül – kártérítésre lenne
kötelezhető.
9.3. A pályázati felhívás és jelen pályázati kiírás a kiíró számára nem jelent szerződéskötési
kötelezettséget.
10. Kizárás a pályázatból
10.1 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményének kihirdetéséig köteles
titokban tartani a pályázaton való részvételének tényét, ajánlatának tartalmát.
10.2 Ha az ajánlattevő a pályázat tikosságát megsérti, kiíró őt az eljárásból kizárja.
11. Információk
11.1 Kiíró minden ajánlattevőnek megadja azt a lehetőséget, hogy a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. vagyontárgyait, eszközeit, üzleti könyveit közvetlenül is megtekinthesse.
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II.
A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
részvénycsomag értékesítéséhez kapcsolódó pályázat kiírásáról önálló előterjesztést
tárgyalt (jelen ülésén) a Közgyűlés. Vannak azonban költségvetést érintő kapcsolódásai
e részvénycsomag értékesítésnek, amely szükségessé teszi a Baranya Megyei
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletnek
módosítását.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9/2006. (II.16.) Kgy. számú
határozatának 12. pontjában kinyilvánította szándékát, hogy az önkormányzat hosszú
távú stabilitásának megteremtése érdekében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő
tulajdonrészét értékesíti. A szakértő cég árajánlata a részvénycsomag reális piaci
értékét 1.451 millió forintban határozta meg, az értékesítés célja, hogy a költségvetésbe
e jogcímen várhatóan legalább ekkora, de lehetőleg minél nagyobb bevétel
realizálódjon.
Az önkormányzat költségvetésében így megjelenő forrást - az értékesítés szándékát
megfogalmazó határozatban megjelölt céljai szerint - feladat ellátási, megyei fejlesztési
stratégiáját, megyei feladatainak közép és hosszú távú programtervét kívánja
megvalósítani, kiemelten az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekthez
kapcsolódó önrészét kívánja biztosítani. A 34,6 milliárd forint összköltségvetésű
(ebből a Baranya Megyei Önkormányzatot érintő kb. 8,5 milliárd forint) fejlesztés
önerejét szükséges biztosítani, melynek mértékét csak a finanszírozó operatív program
végleges változatának elékészítése után lehetséges meghatározni. A tervezés jelenlegi
keretei szerint a fejlesztések megvalósításához a Baranya Megyei Önkormányzat
önrésze kb. mintegy 850 millió forint.
Annak érdekében történt meg a részvénycsomag értékesítésére vonatkozó pályázati
kiírás, kerültek meghatározásra a pályázat feltételei, hogy az önkormányzat
költségvetésben megjelenjen egy akkora nagyságrendű biztos bevétel, amely garantálja
az EKF-hez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.
E bevétel azonban nem most, csak a teljesítésére vonatkozó tényleges adatok
birtokában épül a költségvetésbe.
Jelen módosítás során a részvénycsomag értékesítése két témával érinti a
költségvetést.
1.
A részvénycsomag értékesítése zártkörű meghívásos pályázati eljárás keretében
történik, melynek célja - erősítve ezt a Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH
meghívásával is - hogy egy versenyhelyzet kialakításával minél magasabb vételár
legyen elérhető és ezzel a költségvetésbe minél magasabb forrás legyen
bevonható.
Az ajánlattételi versenyben megjelenik a 60%-ban saját tulajdonú Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. (továbbiakban Kht.) is, melynek részvételével nyertes pályázata esetben - lehetőség nyílhat az önkormányzat számára a térségben
pozícióit megfelelően megjeleníteni.
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A Kht. úgy tud a minimális árnak megfelelő ajánlatot tenni, ha erre hitel felvétellel teremt
fedezetet. A Kht. hitelfelvételéhez viszont a tulajdonosok kezességvállalása
szükséges. Ez a többéves elkötelezettség következtében módosítja az
önkormányzat költségvetését.
A kezességvállalás hatása a költségvetésre:
A kezességvállalásra az önkormányzat kiadási előirányzatai között céltartalékot kell
képezni. A kiadási oldalon megjelenő előirányzathoz - függetlenül attól, hogy tényleges
pénzforgalmi kifizetésre ezen a tételen nem számolunk - bevételi forrást szükséges
biztosítani, amely csak hitelből lehetséges. A kezességvállalás mértéke az
adósságszolgálat teljes összegére (azaz a hiteltörlesztésre és a kamatterhekre
együttesen) vonatkozik, amely évente az adott évi összeggel terheli a költségvetést.
Jelen információink alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (mint 60%-os tulajdonos)
szükséges kezességvállalásának mértéke 2006-2021 között maximum 150 millió
forint évente.
Tekintettel az önkormányzat 2006-ban betervezett 1.733.157 ezer forint hitelfelvétel
nagyságára, a kezességvállalás forrásául szolgáló hitel a további évek hitelfelvételi
lehetőségeit, ezzel együtt a gazdálkodás mozgásterét korlátozza.
Az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit, a hitel limit nagyságát az Ötv. 88. §-a
határozza meg: „az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának
(hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és
kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel”. A korrigált
saját bevétel „a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés, lízingdíj) adott
évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a”. Az éven
belül felvett és visszafizetett likvid hitel nem esik korlátozás alá.
A hitellimit mértékének vizsgálatánál azonban számolnunk kell azzal a jelentős
bizonytalansági tényezővel, hogy - a kormányzatnak az államháztartást érintő, tervezett
megszorításai következtében bizonytalan az egyetlen markáns megyei saját bevétel, az
illeték nagysága és statusa az államháztartás bevételeinek rendszerében.
A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat az 1. számú melléklet, az
önkormányzat jelenlegi hitelállományát – tájékoztatásul) a segédlet tartalmazza.
Az önkormányzatnak e kötelezettségvállalására csak abban az esetben kerül sor,
ha a pályázat nyertese a Kht. lesz és nem sikerül a többi ajánlattevőtől - a verseny
eredményeként - magasabb ajánlatot kapni.
Továbbá, e konstrukció megvalósítása esetén a fent említett mozgástér szűkülés
bekövetkezhet ugyan, de az önkormányzat – vállalt kötelezettségének teljesítésére
megteremti a fedezetét a kiemelt jelentőségű EKF program megvalósításának,
valamint lehetősége marad – tulajdoni arányának megfelelően – befolyását továbbra is
érvényesíteni a rendszerben.
2. A Kht. másik tulajdonosa a Paksi Atomerőmű Rt. egyetért azzal, hogy a Kht. a
pályázaton részt vegyen, tudva azt, hogy a vételárat a Kht. hitelfelvétellel tudja
megteremteni. A kezességvállalást tulajdoni arányában vállalja.
A Kht. tagjai a 2006. február 20-án megkötött szindikátusi szerződés 2. sz. melléklet
szerinti módosításával teremtik meg a részvétel feltételeit, mely módosítást a
Közgyűlésnek szükséges jóváhagyni.

4
Fenti módosítások alapján a rendelet többéves kihatással járó kötelezettségeket
tartalmazó melléklete változik (a 2006. évi költségvetés főösszege és kiemelt
előirányzatai nem módosulnak). Továbbá határozati javaslat tartalmazza az
önkormányzat kötelezettségvállalását és a szindukátusi szerződés módosításait.

Tisztelt Képviselőtársaim !
Indítványozom a Testületnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletet
módosító tervezetet megvitatni, majd a rendeletet megalkotni, továbbá az
előterjesztésnek megfelelően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése előzetes készfizető kezességet vállal a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. által a Baranya Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag
megvásárlásához felveendő hitelre, az adós nem teljesítése esetére, a tulajdoni
hányadának megfelelően a felvett hitel éves adósságszolgálatának 60 %-ára, maximum
150 millió forintra.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kezességvállaláshoz szükséges
dokumentumokat a közgyűlés képviseletében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. sz. melléklet szerinti szindikátusi
szerződés módosítását jóváhagyja és a módosított szindikátusi szerződés aláírására
felhatalmazza elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc

Dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2006. (…….) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az „R” – „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban”
című – 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. július 4

.
dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése előzetes készfizető kezességet vállal
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. által a Baranya Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag
megvásárlásához felveendő hitel visszafizetésére, mely 2006-2021. között maximum
150 millió forint évente. Emiatt a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi
költségvetési rendeletének a több éves kihatással járó feladatai éves bontásban c.
melléklete változik.

2. §-hoz
A rendelet hatálybalépését tartalmazza e javaslat.

1. 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

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)
2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2005. évi működési célú hitel visszafizetése
- működési célú hitel
2005. évi működési célú hitel kamatterhe
- működési célú hitel
2006. évi működési célú hitel visszafizetése
- működési célú hitel
2006. évi működési célú hitel kamatterhe
- működési célú hitel
Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat
- illetékbevétel
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 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
Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt
- illetékbevétel
- illetékbevétel***

2006.

2007.

2008.

2009.

Sorszám

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2009.

KIADÁSOK

4 983

5 132

5 286

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

2

4 983

5 132

5 286

5 445

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

2 000

2 060

2 122

2 186

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

6 065

6 247

6 434

6 627

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

50 000

50 000

50 000

50 000

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

276

276

6

2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

193 858

92 495

73 858

73 858

7

2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe

52 738

43 784

38 328

33 158

8

2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

51 500

51 500

51 500

9

2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

30 450

28 700

25 200

10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

11

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

12

2006. évi működési célú hitel visszafizetése

13

2006. évi működési célú hitel kamatterhe

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

15

5 445

2 000

2 060

2 122

2 186

6 065

6 247

6 434

6 627

50 000

50 000

50 000

50 000

276

276

193 858

92 495

73 858

73 858

52 738

43 784

38 328

33 158

51 500

51 500

51 500

30 450

28 700

25 200

12 174

1

12 174
276 819

276 819
9 302

9 302
1 093 674

1 093 674
52 740

10 471

320

320

100 000

159 341
19 037

7 566

5 642

52 740

10 471

320

320

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

100 000

100 000

16

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukciója

178 378

198 362

17

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

7 566

7 793

8 027

8 268

18

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

5 642

5 811

5 985

6 165

19

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

10 440

10 440

10 440

10 440

20

Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt

6 300

4 200

3 000

100 000

100 000 100 000

177 192
21 170

7 793

5 811

10 440

10 440

3 800
2 500

1 700
2 500

8 027

5 985

10 440

3 000

8 268

6 165

10 440

21

22

23

24

25

26

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare
Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez
- intézményi pályázati alap
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek
(Részletesen a 7/b. számú mellékletben)
- Támogatás értékű működési bevétel
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel
- Előző évi pénzmaradvány
- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel
- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel

21
208

208

43 384
21 029
1 980
14 138
249 112

9 713

BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben
- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)
1 250
1 250
- céljellegű decentralizált támogatás
1 500
1 500
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és
padozat cseréje
- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)
800
800
- céljellegű decentralizált támogatás
1 500
1 500
Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig)
- illetékbevétel
20 000
25 000 25 000 25 000
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. által a megvásárlásához felveendő hitelhez kapcsolódó
kézfizető kezességvállalás****
- működési célú hitel
150 000 150 000 150 000
Bevételek összesen
1 775 512 2 222 916 568 601 447 847
* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól
*** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól
**** a kezességvállalás 2021-ig szól

208

208

111 377
41 567
-5 197
-18 534
11 406
12 675
627 359
2 750

44 940
21 568
-3 620
-1 108
4 613
14 138
249 112
2 750

2 300

2 300

20 000

25 000

208

208
22

78 948
50 054
11 617
12 675
627 359

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez

23

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek
(Részletesen a 7/b. számú mellékletben)
- Működési kiadás
- Felhalmozási kiadás
- Önerő
- Céltartalék megelőlegezés
- Megtakarítás/visszapótlás
- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás
- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás
BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben

24

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje
és padozat cseréje

25

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás

26

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. által történő megvásárlásához kapcsolódó
kezességvállalás****
Kiadások összesen

1 775 512

9 713

25 000

25 000

150 000

150 000 150 000

2 222 916

568 601 447 847

Segédlet
Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása
ezer forint

Szerződés száma,
hitelfelvétel éve

Pénzintézet megnevezése
Hitelfelvétel célja

Lejárat
éve

1

2

3

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások
2007
Ö-3100/2003/0027 Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.
2006
Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás
2014
Felhalmozási hitel összesen
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
ÖEP-05-0105-OHA Beruházás+felújítás
2015
…………………………………………………
2006. Beruházás+felújítás
2016
2006. Könyvtárbusz beszerzés
2021
Felhalmozási hitel összesen
Felhalmozási hitel mindösszesen
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Ö-3100/2005/0131 Működési célú hitel
2006.
Működési hitel összesen
Felhalmozási és működési hitel összesen

2005.
FutamHitel teljes XII. 31-i
idő
összege
záró(év)
állomány
4

4
3
10

10

5
6
Felhalmozási célú hitelek
168 637
100 000
307 144
575 781

98 637
40 000
298 844
437 481

396 414

396 414

10
15
396 414
396 414
972 195
833 895
Működési célú hitelek

2006. évi
tervezett
hitelfelvétel

2006. évi
tervezett
törlesztés

2006. XII.
31-i
tervezett
záróállomány

2007.
évben
esedékes/
tervezett
törlesztés

7

8

9

10

0

534 483
45 000
579 483
579 483

276 818
0
276 818
972 195 1 110 713

2008.
2009. évben
Még
évben
esedékes/
esedékes
esedékes/
tervezett
törlesztés
tervezett
törlesztés 2010-2016
törlesztés
11

12

13

80 000
40 000
33 200
153 200

18 637

18 637

265 644
284 281

33 200
51 837

33 200
33 200

33 200
33 200

166 044
166 044

40 658

355 756

40 658

40 658

40 658

233 782

40 658
193 858

534 483
45 000
935 239
1 219 520

50 000
1 500
92 158
143 995

50 000
1 500
92 158
125 358

50 000
1 500
92 158
125 358

384 483
18 000
636 265
802 309

1 167 363
1 167 363
2 386 883

1 167 363
1 167 363
1 311 358

0
125 358

0
125 358

0
802 309

276 819
1 167 363
1 167 363
1 746 846

276 819
470 677

Szindikátusi szerződés módosítása (tervezet)

06.06.29

2. számú melléklet
SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
I-es számú módosítása,
mely létrejött egyrészről a Magyar Villamos Művek Zrt., (1011 Budapest, Vám u. 5-7.) valamint a
Paksi Atomerőmű Rt., (7031 Paks, Atomerőmű) mint közös képviselő, másrészről a Baranya Megyei
Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Közhasznú Társaság alapítói között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződő felek megállapodnak abban, a 2006. február 20-án megkötött szindikátusi szerződés 3.
8. 12. pontja végrehajtása érdekében az alábbiak szerint egészítik ki a megállapodást:
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. (a továbbiakban: Kht.) védőárat biztosít a
Baranya Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának
értékesítésekor 1.500 millió, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint összegben, legkésőbb 2006.
augusztus 15-i pénzügyi teljesítés mellett.
A Kht a vétel megvalósíthatósága érdekében, 15 éves futamidejű kétéves türelmi idejű hitelt vesz
fel, amelyhez a tulajdonosok tulajdonrészük arányában (60-40%) az éves banki teher (törlesztés és
járulékok éves maximális értéke 250 millió forint) mértékéig kézfizető kezességet biztosítanak.
A vétel megvalósulása esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy fél éven belül
felülbírálják a Kht. fejlesztési programját és a szükséges és lehetséges módosításokat a
finanszírozhatósága érdekében meghatározzák és jóváhagyják, az eredeti célkitűzések
megvalósításának finanszírozási feltételeit biztosítják.
A vétel megvalósulása esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy fél éven belül
felülbírálják a Kht. fejlesztési programját és Kht. valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. sikeres és
gazdaságos együttműködése érdekében szükséges és lehetséges módosításokat meghatározzák és
jóváhagyják.
A vétel megvalósulása esetére a felek rögzítik, hogy a Kht által megvásárolt részvények azon
részét, de legfeljebb 34%-át, (a teljes részvény érték 17%-a) amely rész értékesítése a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. alapító okirata szerint nem akadályozza a Kht és tulajdonosai
érdekérvényesítését, a Kht. piacképes, értékesíthető vagyonának tekintik. A jelen szerződés
aláírását követő két éven belül bármelyik szerződő fél kezdeményezheti ezen részvények
értékesítését, a zártkörűen forgalomba hozott értékpapírokra irányadó szabályok szerint. A
szerződő felek vállalják, hogy az értékesítést a Kht. taggyűlésén szavazatukkal támogatják, ha a
vételár legalább 10%-al meghaladja a Kht. által megfizetett részvényértéket, és a szerződés egyéb
feltételei nem kedvezőtlenebbek a Kht. által megkötött részvényértékesítési szerződésnél. (A
tulajdonosok, vagy azok által támogatott vevők számára a Kht elővásárlási jogot biztosít.)
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnak a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelei fedezetéül adott kötelezettség vállalásai a Kht. oly módon
válthatja meg, hogy az a Paksi Atomerőmű Zrt-t, mint a Kht tulajdonosát hátrányosan nem
érintheti.
A szindikátusi szerződés 3. 8. 12. pontja az új jogviszony keretében is változatlanul fenn marad
mindaddig, amíg a kitűzött célok meg nem valósulnak.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és a
Harkány Város Önkormányzata között fennálló „Szindikátusi szerződés” Baranya Megyei
Önkormányzatot érintő kötelezettségeit a Kht. átvállalja azzal a feltétellel, hogy azok teljesítése a
Paksi Atomerőmű Zrt-t, mint a Kht tulajdonosát hátrányosan nem érintheti.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Kht. képviseletét a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. választott irányító testületeiben a taggyűlés úgy határozza meg, hogy az ügyvezetés a
tulajdonosok azonos vagy arányos közvetlen képviselete legyen biztosított.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy minden egyéb kérdésben a Kht. társasági
szerződése, és a jelen kiegészítéssel ellátott szindikátusi szerződés az irányadó.
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A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a két társaság hosszú-távú együttműködésére
vonatkozó döntést, legkésőbb 2007. december 31-ig meghozzák.

II. A felek megállapodnak abban, a szindikátusi szerződés 3. 8. 12. pontja végrehajtása érdekében az
alábbiak szerint egészítik ki a megállapodást:
A Baranya Megyei Önkormányzat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának
értékesítésekor vállalja, hogy pályázati feltételként előírja, hogy a vevő a Baranya Megyei
Önkormányzattal azonos módon köteles eljárni és közreműködni abban, hogy:
a Kht. működéséhez lekötött gyógyvíz kvóta 350 m3/naptárinap jogfolytonosan, korlátozások
nélkül biztosításra kerüljön a vízjogi engedélyben garantált feltételek szerint;
• a Kht. működéséhez lekötött gyógyvíz kvóta a piaci árú értékesítés helyett, a vízjogi engedély
szerinti költségtérítés alapú áron kerüljön biztosítása;
•
a HEFOP beruházáshoz és a már korábban jóváhagyott programokhoz igazodóan
(bőrgyógyászati, nőgyógyászati program) szükséges többlet gyógyvíz mennyiség – további
400m3/naptárinap – mindösszesen 750m3/naptárinap biztosításra kerüljön.

•

III. A felek megállapodnak abban, hogy a szindikátusi szerződés 6. pontjában meghatározott dolgozói
üzletrész kiadásának határidejét 2007. december 31. napjára, ennek elmulasztása esetére a
szindikátusi szerződés 12. pontjában meghatározott kötbér megfizetésének határidejét 2008. január 31.
napjára módosítják.
A szindikátusi szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Jelen megállapodás I. pontja abban az esetben lép hatályba, ha a Baranya Megyei Önkormányzat a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének
a Kht-t hirdeti ki.
Jelen megállapodás II. pontja abban az esetben lép hatályba, ha a Baranya Megyei Önkormányzat a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének
nem a Kht-t hirdeti ki.
Jelen megállapodás III. pontja jelen szerződés aláírásával lép hatályba.
Jelen szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírják.
Harkány, 2006. július….
------------------------------------------Baranya Megyei Önkormányzat

------------------------------------------Paksi Atomerőmű Rt.
mint közös képviselő
Záradék: a szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …./2006. (VII.4.) Kgy.
határozatával jóváhagyta.
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MÓDOSÍTOTT
Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.)

Kgy. rendelet módosítása
2. számú melléklet
SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
I-es számú módosítása,
mely létrejött egyrészről a Magyar Villamos Művek Zrt., (1011 Budapest, Vám u. 5-7.) valamint a
Paksi Atomerőmű Rt., (7031 Paks, Atomerőmű) mint közös képviselő, másrészről a Baranya Megyei
Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Közhasznú Társaság alapítói között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződő felek megállapodnak abban, a 2006. február 20-án megkötött szindikátusi szerződés 3.
8. 12. pontja végrehajtása érdekében az alábbiak szerint egészítik ki a megállapodást:
•

•

•

•

•

•

•
•

A Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Kht. (a továbbiakban: Kht.) védőárat biztosít a Baranya
Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának értékesítésekor
1.800 millió, azaz Egymilliárd-nyolcszázmillió forint összegben, legkésőbb 2006. augusztus 15i pénzügyi teljesítés mellett.
A Kht a vétel megvalósíthatósága érdekében, 15 éves futamidejű kétéves türelmi idejű hitelt vesz
fel, amelyhez a tulajdonosok az éves banki teher (törlesztés és járulékok éves maximális értéke
220 millió forint) mértékéig biztosítékot nyújtanak. (A Baranya Megyei Önkormányzat
maximum 132 millió forint/év mértékéig kézfizető kezességet vállal- 60% -)
A vétel megvalósulása esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy három hónapon belül
felülbírálják a Kht. fejlesztési programját és a szükséges és lehetséges módosításokat a
finanszírozhatóság érdekében meghatározzák és jóváhagyják. Az eredeti célkitűzések
megvalósításának finanszírozási feltételeit biztosítják.
A vétel megvalósulása esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy fél éven belül
felülbírálják a Kht. fejlesztési programját és Kht. valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. sikeres és
gazdaságos együttműködése érdekében szükséges és lehetséges módosításokat meghatározzák és
jóváhagyják.
A vétel megvalósulása esetére a felek rögzítik, hogy a Kht által megvásárolt részvények azon
részét, de legfeljebb 34%-át, (a teljes részvény érték 17%-a) amely rész értékesítése a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. alapító okirata szerint nem akadályozza a Kht és tulajdonosai
érdekérvényesítését, a Kht. piacképes, értékesíthető vagyonának tekintik. A jelen szerződés
aláírását követő két éven belül bármelyik szerződő fél kezdeményezheti ezen részvények
értékesítését, a zártkörűen forgalomba hozott értékpapírokra irányadó szabályok szerint. A
szerződő felek vállalják, hogy az értékesítést a Kht. taggyűlésén szavazatukkal támogatják,
ha a szerződés egyéb feltételei nem kedvezőtlenebbek a Kht. által megkötött
részvényvásárlási szerződésnél. (A tulajdonosok, vagy azok által támogatott vevők számára a
Kht elővásárlási jogot biztosít.)
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnak a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelei fedezetéül adott kötelezettség vállalásai a Kht. oly módon
válthatja meg, hogy az a Paksi Atomerőmű Zrt-t, mint a Kht tulajdonosát hátrányosan nem
érintheti.
A szindikátusi szerződés 3. 8. 12. pontja az új jogviszony keretében is változatlanul fenn marad
mindaddig, amíg a kitűzött célok meg nem valósulnak.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és a
Harkány Város Önkormányzata között fennálló „Szindikátusi szerződés” Baranya Megyei
Önkormányzatot érintő kötelezettségeit a Kht. átvállalja azzal a feltétellel, hogy azok teljesítése a
Paksi Atomerőmű Zrt-t, mint a Kht tulajdonosát hátrányosan nem érintheti.

1/2

Szindikátusi szerződés módosítása (tervezet)

•
•
•

06.06.30

A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a Kht. képviseletét a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. választott irányító testületeiben a taggyűlés úgy határozza meg, hogy az ügyvezetés a
tulajdonosok azonos vagy arányos közvetlen képviselete legyen biztosított.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy minden egyéb kérdésben a Kht. társasági
szerződése, és a jelen kiegészítéssel ellátott szindikátusi szerződés az irányadó.
A vétel megvalósulása esetére a felek kikötik, hogy a két társaság hosszú-távú együttműködésére
vonatkozó döntést, legkésőbb 2009. december, 31-ig meghozzák.

II. A felek megállapodnak abban, a szindikátusi szerződés 3. 8. 12. pontja végrehajtása érdekében az
alábbiak szerint egészítik ki a megállapodást:
A Baranya Megyei Önkormányzat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának
értékesítésekor vállalja, hogy pályázati feltételként előírja, hogy a vevő a Baranya Megyei
Önkormányzattal azonos módon köteles eljárni és közreműködni abban, hogy:
a Kht. működéséhez lekötött gyógyvíz kvóta 350 m3/naptárinap jogfolytonosan, korlátozások
nélkül biztosításra kerüljön a vízjogi engedélyben garantált feltételek szerint;
• a Kht. működéséhez lekötött gyógyvíz kvóta a piaci árú értékesítés helyett, a vízjogi engedély
szerinti költségtérítés alapú áron kerüljön biztosítása;
•
a HEFOP beruházáshoz és a már korábban jóváhagyott programokhoz igazodóan
(bőrgyógyászati, nőgyógyászati program) szükséges többlet gyógyvíz mennyiség – további
400m3/naptárinap – mindösszesen 750m3/naptárinap biztosításra kerüljön.

•

III. A felek megállapodnak abban, hogy a szindikátusi szerződés 6. pontjában meghatározott dolgozói
üzletrész kiadásának határidejét 2007. december 31. napjára, ennek elmulasztása esetére a
szindikátusi szerződés 12. pontjában meghatározott kötbér megfizetésének határidejét 2008. január 31.
napjára módosítják.
A szindikátusi szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Jelen megállapodás I. pontja abban az esetben lép hatályba, ha a Baranya Megyei Önkormányzat a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének
a Kht-t hirdeti ki.
Jelen megállapodás II. pontja abban az esetben lép hatályba, ha a Baranya Megyei Önkormányzat a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 50% részvénycsomagjának értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének
nem a Kht-t hirdeti ki.
Jelen megállapodás III. pontja jelen szerződés aláírásával lép hatályba.
Jelen szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírják.
Harkány, 2006. július….
------------------------------------------Baranya Megyei Önkormányzat

------------------------------------------Paksi Atomerőmű Rt.
mint közös képviselő
Záradék: a szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …./2006. (VII.4.) Kgy.
határozatával jóváhagyta.

2/2

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 Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy.
rendeletének módosításáról készített előterjesztésről

A 2006. évi költségvetés módosítására 2006. június 28-i keltezéssel előterjesztést késztettek.
A tervezett módosítás munkaterven kívüli, és a pénzügyi mérleg főösszege a rendelettervezet
elfogadása esetén nem változik. A tervezet a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Kht. részvénycsomag vásárlási szándékához szükséges kezességvállalás több éves kihatású
feladatait rendezi 2007. évtől. A költségvetési rendelettervezet is ennek megfelelően változik.
Az előterjesztés jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges
összefüggést tartalmaz, elfogadásának nem látjuk akadályát.
Pécs, 2006. június 30

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556
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II.
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására legutóbb 2005-ben került sor.
A jelen módosítás szándéka a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. május 3-ai ülésén merült fel. A „Baranya
megye közoktatásának feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési
tervének felülvizsgálata és módosítása” című előterjesztés tárgyalása során a bizottság
tagjai egyetértettek abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásban a
tehetséggondozásra, a kiemelt képességű gyermekekkel történő megkülönböztetett
foglalkoztatásra. A bizottság véleménye szerint ebben a megyei önkormányzatnak is
részt kell vállalnia.
A szerepvállalás egyik módja az, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával
minden évben megyei díjazási ünnepséget rendez a „Tehetséges Tanulók” számára.
Ezt egészítené ki - a bizottság javaslata szerint - a tehetséges gyermekek kiváló
tanulmányi és kulturális eredményének elismerésére szolgáló kitüntető díj közgyűlés
általi alapítása az ún. „príma primissima díj” mintájára.
A bizottság az alapítandó díjat „Koltai Péter Díj”- nak javasolja elnevezni, ezzel is fejet
hajtva a képviselőtársunk előtt, aki nem csak elismert pedagógus, hanem közéleti
ember is volt. Több mint tíz éven át a megyei önkormányzatban képviselte az oktatás,
az ifjúság és a sport ügyeit. Pedagógusként négy évtizeden keresztül nevelt, és tanított
Szentlőrincen. Testnevelést, földrajzot, mezőgazdasági gyakorlatot oktatott. 1970-1977ig volt igazgató helyettes, majd ezt követően közel három évtizeden át vezette az
Ifjúság Utcai Általános Iskolát. Munkája során minden esetben a gyermek érdekét
helyezte első helyre, fontosnak tartotta, hogy minden fejlesztést a gyermekek közvetlen
környezetében meglévő értékekhez kell igazítani. Az iskolát az esélyegyenlőség
helyének, a tehetség kibontakoztatása színterének tartotta. Tanulói életútját
folyamatosan figyelemmel kísérte, amikor a gyermek érdeke szükségessé tette,
támogatást nyújtott.
Fenti célokkal azonosulva teszek javaslatot a „Koltai Péter” kitüntető díj alapítására,
adományozásának feltételeire és rendjére.
Az új kitüntetés a tehetséges gyermekek kiváló tanulmányi és kulturális munkáját az
országos versenyeken elért eredmények alapján ismeri el. A díj jellegét figyelembe
véve a díjátadás legalkalmasabb időpontjának a megyei önkormányzat által évente
megrendezett megyei tanévnyitó ünnepséget tartom.
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, 2006. június 23.
Dr. Kékes Ferenc
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MÓDOSÍTOTT
1. sz. melléklet
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……./2006. (
) 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 Koltai Péter Díja”,
(kitüntető díjakat alapítja.)
2. §
A Rendelet 6. §-a a következő h) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az h)-s) pontok
számozása i)-t) pontokra változik.
(A Baranya Megyei Önkormányzat)
„h) Koltai Péter Díja
az országos tanulmányi és kulturális versenyeken elért kiváló eredményért”
(magánszemélynek, közösségnek adományozható.)
3. §
A Rendelet 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Baranya Megyei Önkormányzat Hallgatói Tudományos Díját a felsőoktatási
intézmény, a Koltai Péter Díját a megyei tanévnyitó ünnepségen adományozza a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése.”
4. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
5. §
A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző
gondoskodik.
Pécs, 2006. július 4.
Dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző
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Indokolás
1-2 . §-hoz
A javaslat meghatározza a „Koltai Péter kitüntető díj” adományozásának célját,
adományozásának feltételeit.
3. §-hoz
A javaslat meghatározza a kitüntető díj adományozásának időpontját.
4. §-hoz
A javaslat a rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 268-3/2006.

MELLÉKLETEK:

TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs - 2010 projekttel kapcsolatos intézkedések

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos
Humánszolgáltatási Iroda

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

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. június 26.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

2006. június 26.

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

DB

2
II.
2006. áprilisban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a
Magyar Köztársaság Kormányával a „Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010” című
program megvalósítására. A szerződés rendelkezései értelmében a Kormány
garanciát vállalt arra, hogy a 2007-2013 közötti európai uniós társfinanszírozással
megvalósuló II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Program) keretében a
kulturális főváros program szerves részét képező 34,6 milliárd Ft értékű fejlesztési
program projektjeit, mint nagyprojektet, betervezi az új fejlesztési programba. A
szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 milliárd Ft értékű
projekt-előkészítő támogatásban részesül, amely támogatást az öt projektből álló
nagyprojekt tervezési-előkészítési feladatainak ellátására lehet felhasználni. Az 1
milliárd Ft értékű támogatás felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötésre kerülő szerződés
szabályozza.
A fejlesztési projektek előkészítésének, valamint a projekt-előkészítő támogatási
szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy minden projekt esetében kerüljön
kinevezésre az adott projekt (fejlesztés) felelőse, valamint kerüljön meghatározásra
az előkészítési szakasz menedzsment szervezete.
Tekintettel arra, hogy valamennyi fejlesztés esetében olyan új, milliárdos
nagyságrendű beruházás kerül megvalósításra, amelyre korábban nem volt példa
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat
gyakorlatában, indokolt, hogy a fejlesztések esetében átlátható, hatékony, felelős
döntések meghozatalára és a projekt-előkészítés érdekében azok önálló
végrehajtására is képes menedzsment struktúra kerüljön kialakításra, kinevezésre.
Tekintettel arra, hogy az Európa Kulturális Fővárosa fejlesztések elsősorban nagy
volumenű beruházási projektek, minden projekt esetében indokolt az adott ágazati
szakember részvétele mellett egy-egy beruházási tapasztalattal rendelkező
szakember bevonása is a fejlesztésekbe. Ennek megfelelően minden projekt
esetében kinevezésre kerül egy stratégiai vezető, akinek fő feladata az előkészítés
során egyrészt az azonnali döntéseket igénylő kérdések előkészítése, az
önkormányzat érdekeinek folyamatos képviselete, másrészt a projekt-előkészítési
folyamat operatív vezetése. A stratégiai vezető mellett minden projekt esetében
ágazati kulturális, illetve kulturális vezető (k) kerül kinevezésre, akinek a fő feladata,
hogy biztosítsa az előkészítés során a tervezés funkcionális elemeinek
érvényesülését, illetve a projekt-előkészítési folyamatban az ágazati- és kulturális
szempontok érvényesülését.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2006. június 22-i ülésén az
alábbi stratégiai és ágazati/kulturális vezetőket fogadta el. Kérem a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlését, hogy a város döntését fogadja el, mert az szakmailag
megalapozott és a megyei önkormányzattal korábban egyeztetett álláspontként
került a városi testület elé.
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A fejlesztési projektek stratégiai és ágazati / kulturális vezetői
Projekt címe

Stratégiai vezető

Zsolnay Kulturális Negyed
Közterek és parkok
újjáélesztése
Pécsi Koncert- és Konferencia
Központ
Regionális Könyvtár –
Tudásközpont

Kiss Tibor
Kelemen László /
Nyirati István
Brányi Endre

„Nagy Kiállítótér”

Tasnádi Péter

Tasnádi Péter

Ágazati / kulturális
vezető
Komor István
Balázsné Donáth
Aranka
Horváth Zsolt
Matyi Dezső
Kalányos Katalin
Keresztúri József
Pásztor Ágnes
Sárkány József

Valamennyi projekt esetében az előkészítési fázis döntéshozó szerve Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Tudásközpont és a Nagy Kiállítótér
projektek esetében a Baranya Megyei Közgyűlés egyetértési joggal rendelkezik. A
projektek irányításával kapcsolatos jogokat Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
felhatalmazása alapján Pécs Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja, a
stratégiai és az ágazati / kulturális vezetők a polgármester megbízása alapján végzik
döntés előkészítő tevékenységüket. Valamennyi stratégiai és operatív vezető
feladatát munkaköri kötelessége keretében végzi, külön javadalmazást az
önkormányzat a feladatok ellátásáért nem biztosít. A projektek előkészítéséért
döntéshozói szinten Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, operatív szinten a
Pécs Fejlesztési Kft. vezetője felelős.
A fejlesztési projektek előkészítése két szervezet keretén belül történik: egyrészt
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatala, másrészt a Pécs Fejlesztési Kft.
szervezetén keresztül. A hatékony munkavégzés elősegítése érdekében valamennyi
stratégiai és ágazati / kulturális vezető jogosult Pécs Megyei Jogú Város címzetes
főjegyzője hozzájárulásával feladatot adni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatala köztisztviselőinek, illetve a Pécs Fejlesztési Kft. munkatársainak. A két
megyei projekt esetében ez a jog Tasnádi Péter alelnököt illeti.
Az Európa Kulturális Fővárosa program beruházásainak előkészítéséről, a két
megyei projekt állásáról Tasnádi Péter a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés keretében ad tájékoztatás a megyei önkormányzat közgyűlésének.
A feladatok nagyságrendjére való tekintettel, minden projekt mellé egy-egy fő
operatív ügyintézőt, menedzsert szükséges hozzárendelni, akik főállásban intézik az
adott projekt előkészítését, illetve segítik a projektenkénti két vezető, valamint a
projekt-előkészítésébe bevont alvállalkozók munkáját. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal
(NFH) elvárásainak megfelelően valamennyi projekt esetében az előkészítési fázis fő
feladatait közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külső szakértők végzik.
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Az NFH-val megkötésre kerülő támogatási szerződés értelmében az 1 milliárd Ft
támogatás 4%-a, azaz 40 millió Ft fordítható az előkészítési szakasz menedzsment
költségeire.
Az NFH szakértőivel történt egyeztetéseknek megfelelően az 1 milliárd Ft
felhasználása a pécsi projekt sajátosságai alapján a támogatási szerződés keretében
a következő tevékenységek elvégzésére kívánja Pécs MJV felhasználni:
1. Tervpályázatok költségei: Pécsi Koncert- és Konferenciaközpont, Nagy
Kiállítótér, Tudásközpont, Zsolnay Kulturális Negyed, Közterek és parkok
újjáélesztése
2. Valamennyi projekt engedélyes terv szintű dokumentációjának elkészítése
3. Valamennyi projektre vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmányok, a
környezeti hatástanulmányok és a költség-haszon elemzések elkészítése
4. A közbeszerzési eljárások költségei
5. A teljes európai uniós pályázati dokumentációk elkészítésének és
összeállításának költsége
6. A teljes költség 4%-áig elszámolható menedzsment költségek (a nyolc
alkalmazáshoz kapcsolódó személyi- és dologi kiadások)
7. A fejlesztések kommunikációs költségei.
A támogatási szerződést az NFH-val várhatóan 2006. júliusban köti meg Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek megfelelően 2006. július hónapban
Pécsett rendkívüli közgyűlési ülés dönt a szerződés aláírásáról. A 2010-es határidő
szűkösségére való tekintettel a közgyűlési határozat elfogadását követően kerül
kiírásra a teljes előkészítési szakasz külső szakértőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás. Ennek megfelelően szükség esetén a Baranya Megyei
Önkormányzatnak is meg kell hoznia döntéseit akár rendkívüli közgyűlés keretében.
Az előzetes számítások szerint az öt projekt teljes előkészítési költsége várhatóan
kb. 1,4 – 1,6 milliárd Ft lesz, melynek megfelelően az 1 milliárd Ft támogatás feletti 4600 millió Ft finanszírozásáról a 2007. évi költségvetés készítése során szükséges
rendelkezni. A 2007. évi költségvetés tervezése során a 34,6 milliárd Ft
összköltségvetésű fejlesztés önerejének első ütemét is biztosítani szükséges, ennek
mértékét azonban csak a finanszírozó operatív program végleges változatának
elékészítése után lehetséges meghatározni. A tervezés jelenlegi keretei szerint a
fejlesztések megvalósításához előre láthatólag mintegy 2,6 milliárd Ft önrészt kell
biztosítania Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának és kb. 850 millió Ft-ot a
Baranya Megyei Önkormányzatnak.
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Határozati javaslat:
1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy - a közgyűlés nyári szünetében – a
közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
jóváhagyása után a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010” projekttel kapcsolatos,
Pécs Megyei Jogú Várossal kötendő szerződést és azzal kapcsolatos
dokumentumokat aláírja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010” projekt
megyei beruházásaihoz – „Tudásközpont”, valamint a „Nagy Kiállítótér” – a
szükséges önrészt a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag
értékesítése során befolyt összegből finanszírozza meg.
Határidő: a bevétel átutalása után azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés a „Regionális könyvtár – Tudásközpont”, valamint a „Nagy
Kiállítótér” az előterjesztésben foglaltak szerint a stratégiai vezető és az
ágazati/kulturális vezetők személyével az előterjesztésben megjelöltek szerint
egyetért.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a két megyei beruházásnál a beruházást érintő
minden kérdésben a megyei önkormányzat egyetértési joggal rendelkezik. A testület
felkéri Tasnádi Péter alelnököt, hogy a közgyűléseken a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló napirend keretében, különös tekintettel a megyei
önkormányzatot érintő két beruházásra vonatkozóan, folyamatosan tájékoztassa a
testületet az Európa Kulturális Főváros projekt állásáról, teendőiről.
Határidő: a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
P é c s, 2006. június 26.
Tasnádi Péter
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II.

Tisztelt Közgyűlés!
A Baranya Megyei Önkormányzat a 2006. évi Szent István Napi megyei ünnepséget
Szigetvár Város Önkormányzatának kérésére a településen tartja meg. Ebből az
alkalommal kerül átadásra több elismerés, mégpedig a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökének kitüntető díjai. A program 2006. augusztus 20-án két részből fog
állni. Az egyiket Szigetvár Város Önkormányzata Közgyűlési Termébe tervezzük, ahol
elnök úr és polgármester úr fogadja a kitüntetetteket, családtagjaikat, a két testület
megjelenő tagjait, a kistérség közéleti, gazdasági, társadalmi szereplőit. Ezután a város
kempingjénél rendelkezésre álló területen mise, kenyérszentelés, ünnepi köszöntők
hangzanak el, kulturális műsor kerül megszervezésre. E jeles alkalomból javaslom,
hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szigetvár Város Önkormányzata
részére, a vár hős védőinek 440. évvel ezelőtti önfeláldozó küzdelmére és a település
várossá nyilvánításának 40. évfordulója emlékezve oklevelet adományozzon a
következő szöveggel:
OKLEVÉL
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatával
Szigetvár Város Önkormányzata részére a 2006. évi Szent István Napi megyei
ünnepség Szigetváron való megrendezése alkalmából, a vár hős védőinek 440.
évvel ezelőtti önfeláldozó küzdelmére és a település várossá nyilvánításának 40.
évfordulója emlékezve oklevelet adományoz. Hirdesse ez az írás mindenki
számára a várvédők hős tanúságtétele mellett a település mindenkori vezetőinek
és lakóinak Szigetvár fejlődése érdekében tett erőfeszítéseit, a kistérség
szervezésében kifejtett tevékenységét, a megye és a község kapcsolatának
ápolásáért kifejtett munkáját.
P é c s, 2006. augusztus 20.
Tasnádi Péter
alelnök

Dr. Kékes Ferenc
elnök
Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző
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III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat a 2006. évi Szent István Napi megyei ünnepséget
Szigetvár Város Önkormányzatának kérésére Szigetváron rendezi meg. Ebből az
alkalomból a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szigetvár Város
Önkormányzata részére, a vár hős védőinek 440. évvel ezelőtti önfeláldozó küzdelmére
és a település várossá nyilvánításának 40. évfordulója emlékezve az előterjesztésben
foglalt szöveg szerint oklevelet adományoz.
Határidő: 2006. augusztus 20.
Felelős: Dr. kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
P é c s, 2006. június 28.
Tasnádi Péter

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 1599-2/2006.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető Humánszolgáltatási Iroda
Kaufmann Eszter vezető tanácsos Humánszolgáltatási Iroda
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II.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88.
§. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a meglévő/fenntartásában lévő
közoktatási intézménye feladatát akkor bővítheti, ha az új feladatok ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre
állnak, illetve megteremthetők.
A közoktatási törvény 88. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a közoktatási
intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor
szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybe vétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent
aránytalan terhet.
A fenti önkormányzati intézkedések megtételéhez a jogszabály a megyei önkormányzat
– fejlesztési tervre épített – szakvéleményének beszerzését/kikérést irányozza elő.
1. Dunaszekcső Község Önkormányzata a fenntartásában lévő Általános
Művelődési Központ Általános Iskola intézményegységének feladatát a 2006/2007.
tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozott integrált
nevelésével-oktatásával felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók
nevelésével, oktatásával kívánja bővíteni. A megyei szakvéleménykérő levélben a
község polgármester nyilatkozott a képviselőtestület intézkedési szándékáról, illetve
csatolták a tervezett intézkedésről készült közoktatási szakértői véleményt.
A települési önkormányzat által fenntartott ÁMK általános iskola intézményegysége
jelenleg 1-8. évfolyammal működik. Az óvoda és az iskola intézményegysége a
lakosság összetétele okán részt vesz a német nemzetiségi program nyelvoktató
formájában. A statisztikai adatokból, valamint a fenntartó közoktatási intézkedéséből
megállapítható, hogy az intézmény tanulólétszáma stabil.
Az intézmény felmérése szerint évente átlag 8 gyermeknek lenne szüksége speciális,
gyógypedagógiai ellátásra ahhoz, hogy tanulmányait teljesíteni tudja. A fenntartó
önkormányzat ezt a problémát kívánja az intézményegység feladatbővítésével
megoldani: a szükséges feltételek biztosításával, az alapító okiratát módosításával,
valamint a feladatbővítéssel járó további intézkedések megtételével (pedagógiaiművelődési program, illetve eszköz- és felszerelési ütemterv, valamint az intézmény
belső dokumentumainak módosításával, bejelentési kötelezettség teljesítésével, stb.)
kezelni. Az elképzelések és a lehetőségek szerint a 2006/2007. tanévben az 1. és 2.
évfolyam integrálása történne 10, maximum 15 %-os arányban.
A szakértői a tervezett intézkedésre vonatkozóan az alábbi megállapítások tette:
• az integrált oktatási formára való áttérést a helyi igények kielégítését szolgálja,
• a felmenő rendszerben a tanulásban akadályozott tanulók integrált neveléséhez,
oktatásához a személyi feltételek biztosítottak (pl. két gyógypedagógus, a
mohácsi módszertani központtal szakmai együttműködés, Meixner-féle
prevenciós ismeretekkel rendelkező tanítók, stb.), a tárgyi feltételek részben
rendelkezésre állnak (pl. fejlesztőszoba), illetve megteremthetők,
• csak azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat lehet együttnevelni-oktatni,
akiket a szakértői bizottság erre az oktatási formára javasol,
• az érintett tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása
esetén kifejezetten előnyös lehet.
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Összességében a szakértői vélemény a törvényi és a szakmai elvárásoknak
megfelelőnek ítéli meg a települési önkormányzat tervezett közoktatási intézkedését. Az
intézmény feladatbővítése a törvényi kötelezettség megvalósítását jelenti, az ellátás
biztosítása az általános iskolában előnyösebb helyzetet hoz létre a jogszabályban
meghatározott feltételek folyamatos biztosítása esetén. Fentiek figyelembe vételével a
tervezett intézkedésről megállapítható, hogy a megye közoktatás-fejlesztési tervével
megegyezik.
2. Kásád község jegyzője azzal a kéréssel fordult a megyei főjegyzőhöz, hogy az
önkormányzat által helyben működtetett Horvát Óvoda feladatait a fenntartónak
szándékában áll átszervezni, mely intézkedés megtételéhez szükség van a megyei
közoktatás-fejlesztési tervre épített szakvéleményre. Az átszervezés keretében az
önkormányzat az óvodai nevelés feladat-ellátását helyben megszünteti, és ezzel
egyidejűleg kezdeményezi a Beremend Nagyközség Önkormányzatával 2001. év óta
működő intézményfenntartó társulás feladatának bővítését. A társulás tevékenységi
köre jelenleg a Beremend székhelyű Általános és Zeneiskola közös működtetésére
terjed ki. A kásádi kezdeményezés elfogadásával a társulás feladata a beremendi
Napsugár Óvoda közös fenntartásával bővülne.
A jegyző a megyei szakvéleménykéréssel egyidejűleg csatolta:
• az óvoda 2006. június 30-i hatállyal történő megszüntetésének szándékáról szóló
határozat-kivonatot,
• a képviselőtestület döntését arra vonatkozóan, hogy óvodai intézményfenntartó
társulást kíván kötni Beremend Nagyközség Képviselőtestületével a beremendi
Napsugár Óvoda közös működtetésére,
• a Beremend Nagyközség Képviselőtestülete határozatát a Kásád Község
Önkormányzatával kötendő megállapodás elfogadásáról,
• a tervezett intézkedésről szóló - az OKÉV által javasolt – szakértői véleményt.
A kásádi Horvát Óvodában a gyermeklétszám ebben a nevelési évben három főre
csökkent. A településen a születési statisztikai adatok alapján az elkövetkezendő
években sem várható jelentős gyermeklétszám növekedés. „E miatt – az amúgy is
anyagi gondokkal küzdő fenntartó önkormányzat – igen nehéz helyzetbe került.
Bármennyire is szeretnék, a továbbiakban nem képesek ilyen létszámmal fenntartani az
intézményt”.
A Beremendi székhelyű Napsugár Óvoda 95 férőhelyen jelenleg 65 fős
gyermeklétszámmal, négy csoportban működik. Az intézmény tárgyi és személyi
feltételei megfelelőek ahhoz, hogy fogadni tudják a kásádi gyerekeket, és megfelelő
színvonalon gondoskodjanak ellátásukról. Az egymástól három kilométerre lévő két
település között iskolajárattal biztosítható a gyerekek utaztatása.
A közoktatási szakértő véleménye szerint az intézményfenntartó társulás a nevelési
feladat megfelelő színvonalon történő további ellátásának akkor felel meg teljes körűen,
ha a nemzetiségi nevelés iránti igényt a fenntartó önkormányzatok évente felmérik, és
azt nyolc szülő kérése esetén biztosítják a beremendi óvodában az óvodai nevelés
irányelvei alapján. Erre vonatkozóan Beremend Nagyközség jegyzője nyilatkozott: az
igényeket felmérik, igénylés esetén módosítják a Napsugár Óvoda nevelési programját,
és ehhez a fenntartó önkormányzatok biztosítják a szükséges feltételeket. Az
intézményben jelenleg is dolgozik horvát nemzetiségi nyelvű szakképesítéssel
rendelkező óvodapedagógus.
Amennyiben a jogszabályi feltételek teljesülnek, akkor Kásád Község
Önkormányzatának tervezett intézkedése a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem
ellentétes.
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III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési
és
fejlesztési
tervével
megegyezőnek tartja Dunaszekcső Község Önkormányzatának tervezett
intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központ
Általános Iskola intézményegységének a feladatát a 2006/2007. tanévtől a sajátos
nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozott tanulók integrált
nevelésével-oktatásával felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat
integráltan nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja
ellentétesnek Kásád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely
szerint az általa fenntartott Horvát Óvodát a 2006/2007. nevelési évtől
megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Beremend Nagyközség
Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulásban működtetett Beremend
székhelyű Napsugár Óvodában biztosítja.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. június 22.

Tasnádi Péter

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke
Szám: 1599-3/2006.
KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. július 4-ei ülésére
Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
A megyében lévő települési önkormányzatok közoktatási szakvéleményt kikérő
megkeresésére, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4), (5), (6)
bekezdése alapján készült a fenti tárgyú előterjesztés a Baranya Megyei
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt a
„Közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének szervezésével összefüggő egyes
hivatali feladatok” szabályzatában foglalt határidők betartásával. Az előterjesztés
összeállítása óta újabb szakvéleménykérések érkeztek a megyei önkormányzathoz,
melyek szükségessé teszik a kiegészítő előterjesztés készítését.
1. Liget Község Önkormányzata 2006. február 23-ai testületi ülésén arról döntött,
hogy a fenntartásában lévő Általános Iskola intézményét, melyben 1-4. évfolyamos
alsó tagozat működik, a 2006/2007. tanévtől jogutód nélkül megszünteti. A
közoktatási intézkedés megtételéhez szükséges megyei szakvéleménykéréshez a
település körjegyzője csatolta a megszüntetési szándékot tartalmazó határozatkivonatot, valamint az OKÉV által javasolt közoktatási szakértő véleményét. A
szakértői vélemény mellékletként tartalmazta:
• Liget Község Önkormányzatának 14/2006.(VI.7.) számú határozatát, melyben
a képviselőtestület - mint a Magyarszéki székhelyű Általános Iskola egyik
fenntartója – arról nyilatkozott, hogy a ligeti alsó tagozatos tanulók oktatásátnevelését a jövő tanévtől a nevezett intézményben biztosítja; „a feladatellátásra a fogadóképes, a működési feltételeket, költségeket felvállalja”.
• Mecsekpölöske Község Önkormányzatának 15/2006.(VI.7.) számú és
Magyarszék Község Önkormányzata 20/2006.(VI.7.) számú a fenti
határozattal azonos tartalmú határozatait.
A Ligeti székhelyű Általános Iskolát a 2004/2005-ös tanévtől önálló intézményként
működteti a település önkormányzata. Ezt megelőzően a Magyarszéki Általános
Iskola tagiskolája volt.
Az intézményben jelenleg 18 tanuló oktatása-nevelése folyik: 1-3. évfolyam és 2-4.
évfolyam összevonásával, két tanulócsoportban, kettő pedagógus vezetésével.
Pedagógiai programjuk része az etnikai irányelvek szerint készült ún. Interkulturális
Program. Ez alapján biztosítják a tanulóknak a kisebbségi önismeret fejlesztését, a
cigány népismeretet, a szocializációs, kommunikációs fejlesztést, az egyéni
tehetséggondozást, valamint a képességfejlesztő foglalkozásokat.
A fenntartó önkormányzat a csökkenő tanuló létszámra (2005/2006. tanévben 18,
2006/2007. tanévben várhatóan 12 tanuló), illetve a szűkös anyagi lehetőségekre
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hivatkozva szándékozik bezárni az iskolát. Liget Község Önkormányzata a
közoktatási feladat-ellátást a Magyarszék, Mecsekpölöske és Liget községek
önkormányzatainak fenntartásában lévő Magyarszék székhelyű Általános Iskolában
kívánja biztosítani. A közoktatási szolgáltatás igénybevételéhez, a ligeti alsó
tagozatos gyermekek szállításához a helyi önkormányzat iskolabuszt működtet,
melyet a település az elmúlt hónapban a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás által
benyújtott és elnyert pályázati pénzből vásárolt. Az új módon történő feladat-ellátás
előnyeként a fogadó intézmény közös fenntartását, a költségtakarékosságot, az alsó
és felső tagozat egy helyen lévőségét (ami elsősorban a testvérpárok esetében
pozitív hatású), valamint a tanulmányi előmenetelt segítő program továbbvihetőségét
fogalmazta meg a képviselő-testület.
A közoktatási szakértő a tervezett intézkedésről véleményében megállapítja, hogy:
• a Magyarszék székhelyű Általános Iskola feladatelemei harmonizálnak a ligeti
Általános Iskola programjával, céljaival, és a közoktatási feladatok
követelményeinek megfelelően biztosítják a folyamatosságot,
• Liget Község Önkormányzata által javasolt megoldás a szolgáltatást továbbra
is megfelelő színvonalon biztosítja,
• a szolgáltatás ily módon történő igénybe vétele a gyermekeknek, tanulóknak,
szülőknek nem jelent aránytalan terhet.
Fentiek figyelembe vételével Liget Község tervezett intézkedése, mely szerint a
fenntartásában lévő alsó tagozatos Általános Iskolát jogutód nélkül megszünteti és
az 1-4. évfolyamos tanulók nevelését-oktatását a közös fenntartásban lévő
Magyarszéki Általános Iskolában biztosítja, a megye közoktatás-fejlesztési tervével
nem ellentétes.
2. A Berkesd, Ellend, Pereked, Szilágy közoktatási intézményfenntartó társulás a
Berkesd székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda feladatbővítését
kezdeményezi. A fenntartó önkormányzatok szándékában áll a 2006/2007. nevelésiés tanévtől a pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek/tanulók, valamint az enyhén értelmi
fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált nevelését, oktatását
bevezetni. Az erről szóló képviselőtestületi határozat-kivonatokat, valamint a
feladatbővítésre vonatkozó szakértői véleményt Berkesd körjegyzője a megyei
szakvéleménykéréssel egyidejűleg megküldte.
Az intézmény jelenlegi helyzetéről, illetve az új feladatra való felkészülésről,
különösen a feladatbővítés indokoltságának, és az integrált nevelési-oktatási forma
feltételeinek biztosításáról a fenntartók az alábbi nyilatkozatokat tették:
• A 2005/2006-os tanévben a Baranya Megyei Önkormányzat Nevelési
Tanácsadója (Pécsvárad) 16 tanuló esetében állapított meg tanulási
nehézséget, közülük három esetben merült fel súlyos tanulási zavar.
• A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján logopédiai foglalkozásokra a
következő nevelési évben is szükség lesz. A logopédiai foglalkozásokhoz
kistérségi utazó szakembert biztosítanak.
• Az intézményben egy óvodapedagógus rendelkezik a tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakképesítéssel; egy tanító akkreditált
továbbképzésen
tanúsítványt
szerzett,
mellyel
2013-ig
fejlesztő
pedagógusként tevékenykedhet. Egy tanító és egy tanár az idén jelentkezett a
Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai Főiskolai Karára.
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•

Az iskolában a 2003/2004. tanévtől felmenő rendszerben bevezették a Belső
Gondozási Rendszert.

A fenntartók az igények kielégítése céljából, a feltételek megteremtésével
egyidejűleg kívánnak áttérni az intézményben az integrált oktatási formára.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált körülmények közötti nevelését,
oktatását a jogszabály a megyei szakértői bizottság javaslatára alapozza, miközben
a bizottság csak abban az esetben jelölheti ki intézményt, ha fenntartó bejelenti ezen
oktatási formát. Ily módon a Baranya Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a tanulási zavarral küzdő gyermek/tanuló
esetén csak akkor jelölheti ki a berkesdi közoktatási intézményt, ha az rendelkezik az
alaptevékenységéhez kapcsolódó ilyen irányú szakfeladattal.
A közoktatási szakértői vélemény a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:
• az integrált oktatás szakmai feltételei csak intézményi együttműködés
keretében biztosíthatók (melyet írásban kell rögzíteni),
• a szakmai feltételek teljes körű teljesüléséhez szükséges biztosítani a „diszes”
tanulók esetén logopédust, a hyperaktív tanulók esetén pszichopedagógust;
az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetén gyógypedagógust,
• az intézmény – a feltételek biztosítása után – az együttneveléssel megfelelő
színvonalon képes gondoskodni a gyerekekről, tanulókról, ezen belül a sajátos
nevelési igényű gyerekekről, tanulókról is,
• a tervezett intézkedés a tanulóknak, szülőknek aránytalan terhet nem jelent.
A szakértő a szakmai feltételek teljes körű biztosításához a BMÖ Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)
intézménnyel történő együttműködés megkötését javasolja a fenntartók számára.
Amennyiben a jogszabályi feltételek teljesülnek, akkor az önkormányzatok tervezett
intézkedése, mely szerint a Fekete István Általános Iskola és Óvodában a pszichés
fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott gyermekeket/tanulókat, valamint az enyhén értelmi fogyatékos
(tanulásban akadályozott) gyermekeket/tanulókat integráltan neveljenek, oktassanak,
a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik.
Módosított határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével
megegyezőnek tartja Dunaszekcső Község Önkormányzatának tervezett
intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központ
Általános Iskola intézményegységének a feladatát a 2006/2007. tanévtől a
sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozott tanulók integrált
nevelésével-oktatásával felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulókat integráltan nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja
ellentétesnek Kásád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely
szerint az általa fenntartott Horvát Óvodát a 2006/2007. nevelési évtől
megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Beremend Nagyközség
Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulásban működtetett Beremend
székhelyű Napsugár Óvodában biztosítja.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem
tartja
ellentétesnek
Liget
Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Általános Iskolát a
2006/2007. tanévtől megszüntesse, amennyiben az 1-4. évfolyam
nevelését-oktatását
a
Magyarszék,
Mecsekpölöske
és
Liget
intézményfenntartó társulás által működtetett Magyarszék székhelyű
Általános Iskolában biztosítja, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével
megegyezőnek tartja Berkesd, Ellend, Pereked, Szilágy községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, mely szerint az általuk
fenntartott Berkesd székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvodában
a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a pszichés
fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott gyermekeket, tanulókat, valamint az enyhén értelmi
fogyatékos tanulókat integráltan nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
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II.
I.

Jogszabályi háttér:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
tv. (Szt.) 92. §-a értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a
megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő, szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a
szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és
aktualizálja.
A koncepció tartalmazza különösen:
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a
megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített
koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített
koncepcióhoz.
A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a
megyei önkormányzat előzetesen véleményezi. A megyei önkormányzat és a
megyei jogú város a szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el,
amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal.
Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által
készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei
koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról.
II.

A beérkezett koncepció-tervezet értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. júniusi űlésén fogadta el
Baranya megye felülvizsgált és aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
A megyei koncepció – összhangban a hatályos jogszabályokkal és az elfogadott
szakmapolitikai törekvésekkel - meghatározza az ellátórendszer megyei fejlesztésének
irányait, továbbá bemutatja a jogszabályban rögzített feladat-ellátási kötelezettség
teljesülését a megye településein, aminek alapján feltárja a hiányzó ellátási formákat.
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Jelen előterjesztés határozati javaslata a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás
szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésére tesz javaslatot.
A megyei önkormányzati vélemény kialakítása érdekében felkértem a görcsönyi
módszertani intézményt, hogy a kistérségi koncepciót értékelje. A Baranya Megyei
Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona a koncepció-tervezetről az
alábbi szakmai véleményt alakította ki:
„A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója
illeszkedik
Baranya
megye
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójához. A dokumentum megfelel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ban foglaltaknak.
A koncepció helyzetelemzése valós adatok alapján mutatja be a térség jelenlegi
állapotát, rávilágít a jelenlegi helyzetre, problémákra, a megoldandó feladatokra. A
Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás szociális helyzetének leírásán túl, betekintést
nyújt a térség (19 település) aktuálisan jellemző demográfiai, gazdasági, szociális
helyzetébe. A helyzetfelmérés és helyzetbemutatásból kiderül, hogy mely alap-, illetve
szakosított ellátások biztosítottak a térség településein, illetve melyek
megszervezésére, illetve biztosítására van még szükség a kistérségben.
A koncepció megjelöli a főbb fejlesztési irányokat, megvalósítandó célokat, azonban
részben tér ki arra, hogy ezeket milyen módon kívánják megvalósítani (pl.: családsegítő
infrastruktúrájának bővítése, családok átmeneti otthonának, fogyatékosok nappali
intézményének létrehozása, szupervízor biztosítása, a támogató szolgáltatás esetében
a települések nagy távolságának áthidalása, közösségi lét erősítése). Ugyanakkor
nagyon jó gondolat a szociális rehabilitációs háló kiépítése, melynek keretében
csökkenhet az intézményes bentlakásos szolgáltatást igénybe vevők száma. A
Mecseknádasdon létrehozandó „senior-center”, a Martonfán létrehozandó 40 férőhelyes
bentlakásos intézmény, valamint a pécsváradi új gondozási központ pedig
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a térségben megjelenő igények kielégítését hosszú
távon is biztosítani tudják.
A koncepcióból is kitűnik, hogy a térségben működő települési önkormányzatok
hosszútávon, tárulási szinten megvalósuló szociális feladatellátás megszervezésre
törekednek.”
III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsváradi Többcélú Kistérségi
Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét a Pécsváradi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2006. június 26.
Tasnádi Péter s.k.
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I.

Bevezető

1993. évi III. Tv. 92. § (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei

önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult
személyek

részére

biztosítandó

szolgáltatási

feladatok

meghatározása

érdekében

szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a
társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a
társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
(4) A koncepció tartalmazza különösen
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A szolgáltatástervezési koncepcióban az ágazat irányításának a szociális szolgáltatásokkal
kapcsolatos távlati céljai jelennek meg, melyek:
- a különböző társadalmi-gazdasági adottságú településeken, kistérségekben a szociális
szolgáltatások egyenletes fejlődését és
- a szociális szolgáltatásokat illető lefedettségek területi egyenlőtlenségeinek mérséklését
kívánja előmozdítani, valamint
- a szolgáltatástervezési koncepció egységes keretbe foglalja a szociális szolgáltatások
különféle részterületeinek fejlesztési irányait.
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II. Helyzetelemzés
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása

A pécsváradi kistérség, Baranya megye Észak-keleti, Tolna megyével határos részén, a 6-os
főközlekedési út Baranya megyébe belépő szakaszának két oldalán helyezkedik el. A KeletMecsek hegyvidék dominálja a területet, a 6-os úttól délre első területei a Baranyai
dombsághoz tartoznak. A kistérség a 6-os főközlekedési úton Budapesttől 180 km,
Szekszárdtól 40 km, Pécstől 19 km, Barcstól 85 km távolságra helyezkedik el. Jó közlekedési
összeköttetése van a szomszédos kistérségekkel, Mohácstól 40 km-re, Bonyhádtól 18 km-re
fekszik. Bátaszékkel a Pécs - Bátaszék vasútvonal köti össze. Határátkelőhelyek távolsága
Horvátország felé: udvar 45 km, Barcs 85 km.
Hegyvidéki jellege miatt a megye legerdősültebb vidéke, mezőgazdasági adottságai gyengék,
a múltban inkább állattenyésztő terület volt. Az aprófalvas Baranya megyében is itt a
legapróbbak a települések, s a népsűrűség is itt a legalacsonyabb. A 120 fő/km2-nél nagyobb
népsűrűségű településeken él a pécsváradi kistérség lakosságának 9%-a.

II.1. A térség területek, népessége, sűrűsége
A pécsváradi kistérség területe: 266 km2, lakossága 2005. január 1-jén 13.281 fő volt. A
2001. évi népszámláláskor 13.485 fő élt a területen. 2005-ben a férfiak aránya 47,66%, míg a
nőké 52,34% volt. Az 1 férfira jutó nők mutatószáma a kistérségben 1,098 volt. A
kistérségben a férfi/női lakosság aránya kiegyensúlyozottnak mondható.
A népsűrűség mutatója 52 fő/km2. Megállapítható, hogy a kistérség a régió ritkán lakott
területei közé tartozik.
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A kistérségi lakosság fontos jellemezője, hogy a soknemzetiségű Baranyában a német
nemzetiségi vidékhez tartozik.
Település
Kistérség %-ában
APÁTVARASD
BERKESD
ERDÖSMECSKE
ERZSÉBET
FAZEKASBODA
HIDAS
KÁTOLY
KÉKESD
LOVÁSZHETÉNY
MARTONFA
MECSEKNÁDASD
NAGYPALL
OBÁNYA
OFALU
PÉCSVÁRAD
PEREKED
SZELLÖ
SZILÁGY
ZENGÖVÁRKONY

Terület

Terület Népesség
Lakosság (hektár) (fő)

3,05
7,15
9,92
3,66
2,63
7,15
3,28
3,04
3,36
2,14
13,54
2,68
2,81
3,70
13,52
2,53
2,24
4,33
6,27

KISTÉRSÉG ÖSSZESEN 100,00

1,05
6,96
3,26
2,47
1,66
17,40
2,85
1,57
2,38
1,52
13,07
3,30
1,21
2,68
30,47
1,26
1,33
2,45
3,11

814
1904
2 644
975
702
1 906
875
811
895
569
3 608
713
749
985
3 603
674
596
1 155
1 671

140
925
433
328
220
2311
378
208
316
202
1736
438
161
356
4047
167
177
325
413

100

26 648

13281

II.2.Településszerkezet, közigazgatási rendszer
A település sűrűség mutatója kifejezi, hogy a Dél-dunántúli Régióban, de különösen Baranya
megyében igen magas a település sűrűség. A Pécsváradi Kistérség is magán hordozza ezt a
sajátosságot.
A kistérségben másfélszer több település jut 100 km2-re, mint a régió átlagában.
A település sűrűség mellett, vizsgálva az átlagos településnagyságot, igen markánsan
megmutatkozik, a kistérség aprófalvas jellege. A Dél-dunántúl átlagos településnagyságának
kevesebb, mint fele a kistérségi átlag. Elmondható, hogy a Baranya megyére jellemző
aprófalvas településszerkezet egyik legjellemzőbb vidéke a pécsváradi kistérség.
A kistérség történelmileg hagyományos központja a 4 ezer lakosú, egyben városi ranggal is
rendelkező legnagyobb település Pécsvárad. A kistérségben további két alcentrum alakult ki,
az egyik Mecseknádasd, a másik Hidas. Mindhárom település az M6-os út mentén fekszik.
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Településszerkezet 2005. évben
Megnevezés
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Lakosságszám
Terület
100 km2-re jutó települések száma
Átlagos településnagyság fő/ db

Dél-Dunántúl
3
31
16
605
992368
14 169
4,62
1640

Baranya
1
11
4
286
407448
4 430
6,82
1425

pécsváradi kistérség
0
1
0
18
13281
266
7,52
699

II. 3. Demográfiai helyzet és folyamatok
A lakónépesség csökkenése az országos a régiós és a megyei átlagot meghaladja. A
pécsváradi kistérség egészének népességcsökkenése meghaladja Baranya megye kisvárosi,
falusi népességcsökkenését.
A természetes szaporodás (csökkenés) mutatója a Dél-Dunántúlon nagyobb, mint az országos
átlag. A pécsváradi kistérségre az elvándorlás a jellemző. Levonható tehát az a következtetés,
hogy a kistérség Baranya egyik elnéptelenedő vidéke.
A lakosság összetételének alakulását további két mutatóval kívánjuk érzékeltetni.
- a munkaképes korosztály indexével, mely a 17-59 éves korosztály/a többi korosztály
létszáma
-az öregedési index, mely a 60 évesnél idősebb népesség/a 17 évesnél fiatalabb korosztály
létszáma
A munkaképes korosztály indexe jól kifejezi, hogy a területen élő népességet tekintetbe véve,
a társadalom eltartó-képességére mekkora mértékben lehet támaszkodni hosszú távon.
Az öregedési index alakulása a kistérségben kedvező tendenciát mutat.
A kistérség indexe az országos átlag 114%-a, a Dél-Dunántúli régió mértékének 113%-a, a
megyei adatnak 112%-a.
Az adatokból megállapítható, hogy a kistérség az elöregedő térségekhez tartozik, hiszen a
fenti adatok 10 év alatt változtak ilyen drasztikusan, mert 97-ben a kistérség öregedési indexe
még csak az országos átlag 94%-a volt.
A fenti két index tendenciája erőteljesen felhívja a figyelmet arra, hogy a kistérségben a fiatal
munkaképes korú lakosság helyben tartása a legfontosabb feladat.
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Ezt pedig munkahelyteremtéssel, infrastruktúra fejlesztéssel helyi megélhetési lehetőségek
kialakításával lehet elérni.
Munkaképes korosztály és az öregedési index alakulása 2005-ben
Település
Apátvarasd
Berkesd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Pereked
Szellő
Szilágy
Zengővárkony
összesen

0-17 év
28
201
84
45
40
433
53
41
71
41
263
83
27
47
815
28
33
63
69
2465

18-59 év
94
580
262
142
124
1384
219
100
196
129
987
280
91
217
2556
104
90
186
259
8000

60 év felett
18
144
87
141
56
494
106
67
49
32
486
75
43
92
676
35
54
76
85
2816

lakosság
összesen
140
925
433
328
220
2311
378
208
316
202
1736
438
161
356
4047
167
177
325
413
13281

munkaképes
korosztály index %
204,35
168,12
153,22
76,34
129,17
149,30
137,74
92,59
163,33
176,71
131,78
177,22
130,00
156,12
171,43
165,08
103,45
133,81
168,18
151,49

öregedési
index %
64,29
71,64
103,57
313,33
140,00
114,09
200,00
163,41
69,01
78,05
184,79
90,36
159,26
195,74
82,94
125,00
163,64
120,63
123,19
114,24

Népességváltozás a kistérségben 1995.-2005.
14000

13927

13800

13811 13793 13778

13600
13400

13451 13438

13696

13755 13727

13386
13281

13200
13000
12800

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

A kistérség lakosságszáma 1998-ban érte el a csúcsot, azóta csökkenő tendenciát mutat. 2004hez képest azért csökkent ilyen ugrásszerűen a lakosságszám, mert a többcélú társulások
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megalakulása óta Ellend település nem tartozik a kistérség statisztikai körzetébe, amely
egyből 246 fős csökkenést eredményezett.
A lakosság csökkenése különösen 4 településen veszélyesen nagymértékű (Ófalu,
Mecseknádasd, Nagypall, Kátoly). Apátvarasd volt az a települések, ahol a népességszám
változás „0”.
Erzsébeten és Kátolyban a legmagasabb az öregedési index. A munkaképes korosztály indexe
Apátvarasdon, Martonfán és Nagypallon a legmagasabb.

Település neve
APÁTVARASD
BERKESD
ERDÖSMECSKE
ERZSÉBET
FAZEKASBODA
HIDAS
KÁTOLY
KÉKESD
LOVÁSZHETÉNY
MARTONFA
MECSEKNÁDASD
NAGYPALL
OBÁNYA
OFALU
PÉCSVÁRAD
PEREKED
SZELLÖ
SZILÁGY
ZENGÖVÁRKONY

Lakosságszám Lakosságszám Lakosságszám Lakosságszám Lakosságszám
2000.
2001.
2002.
2003.
2005.
Átlag
140
883
450
343
232
2406
375
218
326
208
1762
465
170
392
4076
190
174
329
414

140
894
451
345
236
2405
365
220
321
210
1753
452
169
383
4073
190
184
331
412

136
925
441
344
229
2394
362
216
314
210
1744
450
174
370
4034
188
177
325
417

140
927
451
339
236
2407
364
215
321
200
1740
451
162
370
4077
190
181
326
412

140
925
433
328
220
2311
378
208
316
202
1736
438
161
356
4047
167
177
325
413

139
911
445
340
231
2385
369
215
320
206
1747
451
167
374
4061
185
179
327
414

Az időskorúak arányának emelkedése kedvezőtlen tendencia, az idősebbek részaránya egyre
nagyobb a fiatalabb korosztályok részesedésének rovására. A KSH prognózisa szerint
Magyarországnak, így Baranya megyének is szembe kell néznie az elöregedés problémájával.
Évről-évre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a munkaerőpiacra, miközben a 60 v feletti
korosztály aránya növekszik. Ennek következtében kistérségünkben is nő a szociális
szolgáltatások irányi igény is, melyek megvalósításának elősegítését vagy integrált, vagy
autonóm módon kell elősegíteni.
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60 év feletti lakosság nemek szerint

44%

60 év feletti nők
56%

60 év feletti férfiak

Mindemellett a nyugdíjkiadások és egészségügyi ellátások költségei is gyorsan emelkednek.

60 év feletti lakónépesség alakulása 1993.-2005.

2816

3000
2500

2324

2475

2472

2000
fő 1500

Adatsor1

1000
500
0

1993.

1998.

2002.

2005.

évek

Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer rugalmas reagáló
képességének, illetve a családi-és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatásoknak a fejlesztése.
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II. 4. Munkanélküliség helyzete
Kistérségünkben a munkanélküliség aránya a Baranya megyeihez hasonlóan 2000. és 2002.
között csökkenő tendenciát mutat, majd 2005.-ben éri el a csúcsot.

Munknélküliség alakulása Baranya megyében
25000
20000

19669
18156
17926 17179 18559

15000

21590

fő

Baranya

10000
5000
0
2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

évek

Kistérségünkben 2001.-ben ugrásszerűen lecsökkent a munkanélküliség 387 főre. Ebben az
évben volt a foglalkoztatottság is a legmagasabb az elmúlt 5 év során. Mindenképpen fontos
az aktív korosztály megmozgatása és a helyi munkahelyteremtő beruházási lehetőségek
kihasználása. Továbbá a közép- és felsőoktatási rendszereknek is törekedni kell a piacképes
ismeretek oktatására és a tanulóknak pedig ezek elsajátítására.

Munkanélküliség alakulása a Pécsváradi
Kistérségben
700
600

577
507

fő

500
400

423

387

420

467
kistérség

300
200
100
0
2000.

2001.

2002.

2003.

évek
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A munkanélküliek aránya az aktív korosztályhoz képest:
Állandó
Állandó
népességből
Munkanélküliek népességből
Munkanélküliek
a 15-59
a 17-59
Regisztrált
aránya a 15-59
Regisztrált
aránya a 17-59
évesek munkanélküliek éves lakosságon
évesek munkanélküliek éves lakosságon
száma összesen
száma
száma
száma összesen
belül
belül

Település
2002. évi adatok
92
APÁTVARASD
603
BERKESD
236
ERDÖSMECSKE
208
ERZSÉBET
124
FAZEKASBODA
1514
HIDAS
217
KÁTOLY
128
KÉKESD
202
LOVÁSZHETÉNY
135
MARTONFA
MECSEKNÁDASD 1052
298
NAGYPALL
102
OBÁNYA
218
OFALU
2608
PÉCSVÁRAD
127
PEREKED
101
SZELLÖ
193
SZILÁGY
ZENGÖVÁRKONY 261
összesen
8419

12
57
22
27
14
116
23
13
15
9
54
13
3
11
180
11
19
7
18
624

13,04%
9,45%
9,32%
12,98%
11,29%
7,66%
10,60%
10,16%
7,43%
6,67%
5,13%
4,36%
2,94%
5,05%
6,90%
8,66%
18,81%
3,63%
6,90%
7,41%

2005. évi adatok
94
16
580
52
262
30
142
9
124
12
1384
110
219
14
100
11
196
12
129
9
987
55
280
20
91
6
217
15
2556
158
104
7
90
10
186
13
259
18
8000
577

17,02%
8,97%
11,45%
6,34%
9,68%
7,95%
6,39%
11,00%
6,12%
6,98%
5,57%
7,14%
6,59%
6,91%
6,18%
6,73%
11,11%
6,99%
6,95%
7,21%

Az aktív korosztályhoz képest a munkanélküliség 2005-ben Apátvarasdon a legmagasabb. Ezt
követi Erdősmecske, Kékesd és Szellő. A legnagyobb foglalkoztatottság 2005-ben
Mecseknádasdon volt tapasztalható. Mint ahogy a népességváltozásnál már bemutattuk,
általános népességcsökkenés tapasztalható kistérségünkben, 2002-höz képest a 17 és 59
évesek száma 419 fővel alacsonyabb volt, mellyel azonos arányosan csökkenő
munkanélküliség volt tapasztalható 2005.-ben.
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III. Elvi alapok
III.1. Jövőkép
Aktív szociális ellátás megteremtése az aprófalvas szerkezetű zsáktelepülésekben, egy
szakmailag

magas

színvonalú

szociális

háló

megteremtése

a

kisvárosban

és

a

nagyközségekben munkahelyteremtéssel, népesség megőrzésével, a szociális ellátásban
részesülők és még nem részesülők elősegítése a szolgáltatások hozzájutásához és
esélyegyenlőség biztosítása.
III. 2. Alapelvek
Jog az emberhez méltó életre és ennek elidegeníthetetlensége-a szociális minimum biztosítása
mindenki számára.
Biztosítani a szociális jogok érvényesítésének lehetőségeit.
Középpontban az ember, egyének és családok.
Mindennemű hátrányos megkülönböztetés és előítélet elutasítása.
A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása.
Az egyén, családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése.
Nyitott szociálpolitika, az önkormányzat szerepének tisztázása pl.: az önkormányzat csak az
egyik szereplő, aki felelős, de koordinatív a szolgáltatások biztosításában szerepet vállaló
non-profit, egyházi és piaci szervezetek tekintetében.
III. 3. Értékek meghatározása


Szociális biztonság



Relatív biztonság



Az ellátások és szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára
hivatottak



Differenciáltság



Az ellátások, szolgáltatások „kliensközeli” biztosítása



Egyénre szóló ellátások



Társadalmi integráció erősítése



Szektorsemlegesség



Innovativitás



Minőség a szolgáltatásokban



Hatékonyság, hatásosság
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IV. A szolgáltatástervezési koncepció célja
A települések által kötelezően ellátandó szociális feladatok megszervezése és a kistérség teljes
lefedettségének biztosítása települési és kistérségi szinten. Amennyiben települési szinten
nem megoldható, úgy integrált kereten belüli lefedettség biztosítása „lyukak betömése”,
valamint „speciális” és új típusú intézmények létesítése. A kistérségben a szociális
szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minőségi és egyben differenciált,
ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll, illetőleg amely összehangoltan,
koordináltan működik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket.
További célok:
-Az egyes szociális ellátási formák továbbfejlesztésének módjai, a kistérségi együttműködés
erősítésének lehetősége.
-A képzés területének bevonása (közös esetmegbeszélések, szupervízió a szociális igazgatás
és a szociális ellátások területén dolgozók részére, képzési programok megvalósítás a
kistérség területén a rendelkezésre álló infrastruktúra kihasználásával).
-A szociális ellátási formák integrált formában történő biztosításának bővítési lehetőségei.
Az alábbi táblázat összefoglalja a kistérségünket alkotó településekre az Sztv. által rótt
kötelezettségeket:
Ellátási
formák/lakosságszám
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Speciális alapellátási
feladatok
(2007.
dec.31.-ig)
Idősek klubja
Utcai szociális munka
Éjjeli menedékhely
Nappali ellátás

2000 fő alatti

2000 fő feletti

10 000 fő feletti

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Kistérségünkben ellátott területek 2. számú melléklet
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IV. 1. Célterületek
-A szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásai
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás területén társulás keretében megvalósított
szociális alapellátások közé tartozik a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a
támogató szolgálat és külön ellátási formaként működik a gyermekjóléti szolgálat.

A jelenlegi szabályozások a következők:
Mecseknádasdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A társulás székhelye: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc u. 2.
Társult képviselő-testületek:
Német Kisebbségi Települési Önkormányzat
Apátvarasd Község Önkormányzata
Erdősmecske Község Önkormányzata
Hidas Község Önkormányzata
Lovászhetény Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata
Ófalu Község Önkormányzata
A megállapodás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV.

Törvény

8.

§-a

alapján

a

Pécsváradi

Többcélú

Kistérségi

Társulás

mikrotársulásaként családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös fenntartásáról állapodnak
meg.
Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A társulás székhelye: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 2/a.
Társult képviselő-testületek:
Pécsvárad Város Önkormányzata
Berkesd Község Önkormányzata
Erzsébet Község Önkormányzata
Fazekasboda Község Önkormányzata
Kátoly Község Önkormányzata
Kékesd Község Önkormányzata
Martonfa Község Önkormányzata
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Nagypall Község Önkormányzata
Pereked Község Önkormányzata
Szellő Község Önkormányzata
Szilágy Község Önkormányzata
Zengővárkony Község Önkormányzata
A megállapodás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV.

Törvény

8.

§-a

alapján

a

Pécsváradi

Többcélú

Kistérségi

Társulás

mikrotársulásaként családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös fenntartásáról állapodnak
meg.
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat
A társulás székhelye: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13.
Társult képviselő-testületek:
Pécsvárad Város Önkormányzata
Berkesd Község Önkormányzata
Erzsébet Község Önkormányzata
Fazekasboda Község Önkormányzata
Kátoly Község Önkormányzata
Kékesd Község Önkormányzata
Martonfa Község Önkormányzata
Nagypall Község Önkormányzata
Pereked Község Önkormányzata
Szellő Község Önkormányzata
Szilágy Község Önkormányzata
Zengővárkony Község Önkormányzata
Apátvarasd Község Önkormányzata
Erdősmecske Község Önkormányzata
Hidas Község Önkormányzata
Lovászhetény Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata
Ófalu Község Önkormányzata
A megállapodás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. Törvény 8. §-a alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közös
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fenntartásában állapodnak meg 2005. június 15.-től határozatlan időtartamra.
2. számú diszpécser központ: Mecseknádasd, Gondozási Központ Rákóczi F. u. 2.
.Támogató Szolgálat
székhelye: Gondozási Központ Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc u. 2.
Társult képviselő-testületek:
Pécsvárad Város Önkormányzata
Berkesd Község Önkormányzata
Erzsébet Község Önkormányzata
Fazekasboda Község Önkormányzata
Kátoly Község Önkormányzata
Kékesd Község Önkormányzata
Martonfa Község Önkormányzata
Nagypall Község Önkormányzata
Pereked Község Önkormányzata
Szellő Község Önkormányzata
Szilágy Község Önkormányzata
Zengővárkony Község Önkormányzata
Apátvarasd Község Önkormányzata
Erdősmecske Község Önkormányzata
Hidas Község Önkormányzata
Lovászhetény Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata
Ófalu Község Önkormányzata
A megállapodás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. Törvény 8. §-a alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás közös fenntartásában
állapodnak meg 2005. december 1.-től határozatlan időtartamra.

a) Humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban:
Jelenleg az önkormányzatok normatív támogatása és a kistérség kiegészítő normatív
támogatása biztosítja a szolgáltatások pénzügyi alap-erőforrását. Ezen kívül az egyes ellátási
formáknak térítési díja is van. Kistérségi kiegészítő normatíva kizárólag a társulás keretében
ellátott feladatok után igényelhető. Az alapellátások közül az egyik kötelező önkormányzati
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feladat a házi gondozás, melyet egyenlőre nem tud ellátni önállóan minden település, társulás
keretében, pedig nehézségeket okoz az autonóm módon megoldott ellátás. A 2006. évi
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás nem nyújt megfelelő fedezetet a
feladat ellátására, így hosszútávon kistérségi szintű feladatellátás van tervben. Ehhez
megfelelő számú humánkapacitás bővítésre is szükség van.
b) Információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel,
kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, más ágazatokkal való
együttműködés:
Ez a kérdéskör minden egyes feladatellátásra vonatkozik. Az ellátottakhoz el kell jutnia a
megfelelő információknak, meg kell találni az ehhez legjobban illeszkedő információs és
kommunikációs csatornákat. A kistérség rendelkezésére áll a társulás havi információs lapja,
valamint ennek és a társulásnak a honlapja. (www.zengovidek.hu, www.zengoalja.hu). Az
információáramlás a lakosság és ellátottaktól az ellátók felé, piackutató munka során jön létre,
amelynek alapja a primer adatszolgáltatás. Más ágazatokkal való együttműködés
kibontakozhat majd az olyan szolgáltatásoknál, amelyek térségünkben még nem léteznek. Pl:
hajléktalan szálló. Kistérségünk szociális intézményeinek jó a kapcsolata hátrányos helyzetű
csoportok érdekképviseleti és segítő szervezeteivel (Pl: Esélyek Háza, Mozgáskorlátozottak,
Nyugdíjas Érdekképviseletek stb.). Mindemellett kistérségünk gondozási központjai közötti
szakmai és intézményi kapcsolat jónak mondható, mivel a feladatellátások több településre
kiterjednek. A kapcsolatrendszer kollektív, példaértékű és együttműködésen alapszik, ezek
megtartására kell törekedni.

IV. 2. A célcsoportok:
A koncepció alapvetően a Pécsváradi Kistérségre és ezen belül is a kistérségi szintű
feladatellátásokra irányul. A koncepció az alábbi célcsoportok számára határozhat meg
prioritásokat:
-gyermekek
-családok
-időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók
-speciális csoportok (fogyatékos személyek, mozgássérültek)
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Szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete a Baranya megyeihez
hasonlóan a következők:
Időskorúak, nyugdíjasok:
Az idős népesség bizonyos csoportjainál fokozott a szegénység kockázata. A nyugdíjasok
között a nemzeti átlagot jelentősen meghaladja az egyszemélyes háztartások aránya. Ezen
egyszemélyes háztartások nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező özvegy nők
alkotják.
Az időskorúak helyzetét negatívan érinti a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota, - a
rokkantnyugdíjasok, csökkent munkaképességűek körükben nagy arányban fordulnak elő. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti fokozott igényüket tovább generálja
a hagyományos családi- és társadalmi szolidaritás visszaszorulása. Egzisztenciális problémáik
és napi életvezetésük egyedüli megoldását – a jelenlegi lehetőségek mellett - sok esetben csak
az intézményi ellátási formák képesek jelenteni, amely jelentős kihívás elé állítja a szociális
ellátórendszert.
Fogyatékkal élők:
A fogyatékkal élők legnagyobb csoportját a testi és mozgássérültek alkotják. Iskolai
végzettségük

alacsonyabb

mint

a

népességé

általában.

Munkavállalási

esélyeik

kedvezőtlenek, gazdasági aktivitásuk egyharmada az átlagénak. A számukra nyújtott
szolgáltatások elmaradnak a szükségletektől. Az akadálymentesítettség még kismértékű. A
rehabilitációs foglalkoztatás szinte csak árutermelést jelent.
A mozgássérültek – az önrendelkezésen alapuló életvitel megkönnyítése érdekében - a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszernek elsősorban az alapellátási formáit
vehetnék igénybe (speciális személyi szállítás, lakáson belüli speciális segítségnyújtás,
információnyújtás), ezért fontos a támogató szolgálatok elérhető rendszerének kiépítése, az
oktatásban való integráció, és a foglalkoztatási lehetőségek biztosítása.
Veszélyeztetett gyermekek, családok:
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében ellátott fiatalok – önállósulásukat követően - a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszerben jellemzően nem jelennek meg
potenciális igénylőként. Számukra az önálló életkezdés szempontjából a lakáskérdés és a
foglalkoztatási lehetőségek jelentik a fő kihívást.
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Az otthonteremtési támogatás alacsony összege elsősorban eldugott települések, hétvégi
házak, mezőgazdasági területek ingatlanjainak megszerzését teszik lehetővé, ahonnan komoly
kihívást jelent az álláskeresés, illetve a munkába járás.
A lakhatás megoldásához jelentős segítséget adna, ha a települési önkormányzatok szociális
bérlakásaik odaítélésénél prioritásként kezelnék az állami gondoskodásból kikerülők
helyzetének megoldását. Valamennyi városban és nagyobb településen lehetővé kell tenni,
hogy ezen fiatalok olyan feltételekkel kaphassanak állami bérlakást, hogy az otthonteremtési
támogatás összege, és egy bizonyos idő (lehet 5 év) előtakarékossága ezt lehetővé tegye és
garantálja. Sajnos erre még nem volt példa.
A lakhatás problémája mellett a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségeit is bővíteni
kell. Ennek érdekében már a képzés idején piacképes ismeretek megszerzését kell elérni.
A problémák kezelése érdekében fontos, hogy a gyermekvédelmi ágazatban az alap és
szakellátás szakemberei, valamint a városok szociális ügyekben illetékes döntésbefolyásoló
személyei, továbbá a képzési intézmények és a munkaügyi 10 szervek illetékesei
meghatározott időszakonként konzultációt folytassanak. A szakmai párbeszéd fórumait ki kell
alakítani.
Aktív korosztály
Nagyon fontos az aktív korosztály munkalehetőségeinek megteremtése, munkához való
hozzájutás elősegítése. Ehhez a kistérségi szintű kezdeményezések, valamint a munkaügyi
központokkal való minél nagyobb együttműködések nyújthatnak segítséget. Az 50 év feletti
nők és férfiak munkanélkülivé válása okoz problémát kistérségünkben leginkább. A fiatal
pályakezdők elhelyezkedésének esélyét is növelnék a helyi munkahelyteremtő beruházások.
Sokan külföldön vállalnak munkát a minél jobb jövedelemhez való hozzájutás érdekében,
azonban fiatal anyukák gyermekkel maradhatnak így otthon, és a hazatérést követően még
nehezebb munkát vállalniuk a külföldről hazatérteknek.
A célcsoportok és a szakmai célkitűzések:
-Gyermekek-családok: családi védelmi funkciók erősítése, családi nevelés alapvető
feltételeinek biztosítása.
-Időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók: alapvető megélhetési, gondozási feltételek és
körülmények biztosítása, biztonságérzet növelése.
-speciális csoportok (fogyatékos személyek, mozgássérültek): társadalmi integráció erősítése,
akadálymentes környezet megvalósítása, személyi segítés feltételeinek kialakítása.
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SWOT
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
-A településeken és a kistérségben a pénzbeni ellátásokat az-A kistérség népességmegtartó képessége csökken.
önkormányzatok és amikrotársulások a törvény által előírt-Hiányosan kiépített alapellátási szolgáltatások.
módon biztosítják.
-Mulasztásos törvénysértések az elapellátás és a szakellátás
-Szociális szolgáltatások terén az önkormányzat nem csakhiányzó elemeinek vonatkozásában.
a törvény által előírt szolgáltatásokat biztosítja a lakosság-Alulfinanszírozottság, gazdasági és működési problémák a
számára. (társulási szerveződés keretében)
napi ellátás során.
-Működőképesek az ellátássok.
-A szociális szféra érdekérvényesítő képességének
Kistérségi innovatív kezdeményezések.
gyengesége.
Önfenntartó képesség kialakítása.
-A születések számának fokozatos csökkenése ill.
Jó kapcsolatrendszer.
stagnálása a mortalitási adatok kedvezőtlen alakulása, a
születéskor várható átlagos élettartam növekedése a
lakosság elöregedéséhez vezet, mely meghatározza a
szociális gondoskodás irányait a következő évtizedekben.
Hiányzó ellátások( mind a kötelező törvénybeli ellátások
terén, mind a helyi szükségletek terén)
- szolgáltatási rések – átmeneti típusú Sztv.
Ellátások hiányossága
- új típusú szociális szolgáltatások bevezetése.
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
-Nemzetközi
kapcsolatokban
rejlő
lehetőségek- a demográfiai helyzet kedvezőtlen alakulása, a
munkaképes korúak számának csökkenése veszélyeztetheti
igénybevétele a szociális ellátások fejlesztéséhez.
-Az alapellátási formák a kistérségi társulással valóa jövőben a regionális növekedést, akadályozhatja a
társadalmi és gazdasági problémák megoldását.
megszervezése.
- kistérségi szerep további növelése
- humánágazatok szorosabb együttműködése, ezáltal az-Forráshiány, nem kielégítő központi támogatási rendszer.
integrált szolgáltatások „többfunkciós” közösségi terek
működtetése
- az időskorúak ellátása, az általános egészségi állapot
javítása érdekében a szociális és egészségügyi
ellátások jobb összehangolása, fejlesztése
- a munkaerőpiaci (re)integráció érdekében a
leghátrányosabb helyzetű célcsoportok számára
integrált szolgáltatások biztosítása (foglalkoztatási,
képzési és szociális)
-Az életterek, munkahelyek akadálymentesítése, a
fogyatékkal élők számára.
-Egyházakkal, civil szervezetekkel kapcsolatok erősítése,
feladatok ellátásában nagyobb szerepvállalás.

- 20 -

Tervezet

V. Feladatok, fejlesztési irányok, a szolgáltatások biztosításának
egyes szintjein
V. 1. Szociális szolgáltatások
1993. évi III. Tv.
56. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a
továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a
szakosított ellátásokat.
57. § (1) Szociális alapszolgáltatások
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b) a szociális információs szolgáltatás,
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
h) a támogató szolgáltatás,
i) az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás.
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást
a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b) a rehabilitációs intézmény,
c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény),
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a)-d) pont együtt: bentlakásos
intézmény),
e)
f) az egyéb speciális szociális intézmény
nyújtja.
(3) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fő, legfeljebb
azonban százötven fő ellátását biztosítja.
(4) Alapszolgáltatási központ az a szociális intézmény, amely
a) étkeztetést,
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b) házi segítségnyújtást,
c) családsegítést,
d) nappali ellátást és
e) gyermekjóléti szolgáltatást
biztosít.
A fentieket figyelembe véve az alábbiakban bemutatjuk a kistérségünkben ellátott szociális
szolgáltatásokat.
V.1.1. Alapellátások

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban lakókörnyezetünkben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukban és lakókörnyezetükben vagy más okból
származó problémáik megoldásában. A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy-külön
jogszabályban meghatározottak szerint-gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére
nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

a) Falugondnoki szolgáltatás
A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi,
valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutásokhoz, továbbá az egyénim közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése. Kistérségünk kiemelkedik az aprófalvas zsáktelepülések
számával, így ez az ellátási forma nagy segítséget nyújt. A három legelzártabb település
Ófalu, Óbánya és Erdősmecske rendelkezik falugondnoki busszal és folytatja a falugondnoki
szolgáltatást.
Pécsvárad a külterületi lakosság ellátására tanyagondnoki buszra pályázatot adott be, sajnos
sikertelenül.

b) Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik
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részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Kistérségünkben
Apátvarasd, Lovászhetény, Pereked és Martonfa kivételével minden településen megoldott az
étkeztetés. Az említett kivétel településeken nincs konyha és az integrált ellátást nem tudták
még megoldani. Zengővárkony lehetőséget biztosít az időseknek az óvodai konyháról történő
ebéd elvitelére. Cél, hogy a jövőben igényfelmérés alapján megoldott legyen mindenhol az
étkeztetés ellátása.

c) Házi segítségnyújtás
Olyan gondozási forma, mely az idős embert vagy rászorulót saját lakásán látja el egészségi
állapotának, szociális helyzetének, házi orvosa javaslatának figyelembe vételével.
Azok a személyek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és
róluk nem gondoskodnak. Az ellátás főleg - meleg étel biztosítása, - bevásárlás, - testi,
személyi higiéné biztosítása, öltöztetés, - ágyazás, takarítás, mosás, fűtés, - orvoshoz kisérés,
gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, - hivatalos ügyek intézése, - külső kapcsolattartás
segítése, - pszichés gondozás.
A házi segítségnyújtás óradíját az Önkormányzatok évente rendeletben határozzák meg.
Kistérségünkben 2005-ben kísérletet tettünk a házi segítségnyújtás kistérségi szintű ellátására,
azonban a személyi feltételek biztosításakor ez adminisztrációs és likviditási nehézségekkel
járó következményeket vont volna maga után, másként pedig a 2004. évi CVII. Tv.ben
megfogalmazottaknak nem tettük volna eleget.
Jelenleg minden település le van fedve az ellátás lehetőségével, azonban 6 településen nem
veszik igénybe az ellátási formát, 2 településen feladatellátási szerződés keretében működik
Pécsvárad és Mecseknádasd székhelyével és 12 település önállóan gondoskodik a
kötelezettségről.
Cél:
Az el nem látott településeken vagy forráshiány vagy ellátotti hiány miatt nem megoldott az
ellátás. A jövőben cél, hogy pályázati forrásból biztosítva legyenek a személyi feltételek
ezeken a településeken is. Azonban a házi segítségnyújtás kistérségi ellátásának normatív
finanszírozásához egyenlőre nem megoldható a társulás keretében történő ellátás. (települések
50%-a és a lakosság 60%-a nem teljesíthető)
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d) Családsegítés
Munkája a család egészére irányul. Segítséget nyújt szociális és mentálhigiénés problémák
vagy krízis helyzetük miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak. Segíti az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzését, a krízishelyzet megszüntetését, valamint az életvezetési
képesség

megőrzését.

Segítséget

nyújt

az

egyénnek

a

szociális,

gyermekjóléti,

gyermekvédelmi ügyek vitelében.
A családsegítő szolgálat általános segítő szolgáltatás keretében tájékoztatást ad szociális,
családtámogatási és társadalombiztosítási ellátási formákról, az ellátáshoz való hozzájutás
módjáról. A társult településeken a családgondozók fogadóórát tartanak, melynek
időpontjáról tájékoztatják a klienseket. A kliensfogadás lebonyolításához az önkormányzatok
helyiséget biztosítanak. A gondozók utazását személygépkocsi segíti.
Krízishelyzetet és veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet a szolgálat,
melynek keretében elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
Kistérségünkben a családsegítés két mikrotársulásban 2005. január 1. óta integrált formában
van ellátva. Az ellátási területek és az elmúlt év esetei az alábbi táblázatban láthatók:
Mecseknádasd mikrokörzet:

Pécsvárad mikrokörzet:
esetszá

Település

Település

Igénybevevők

Esetszám/év

száma

Igénybevevők száma m/év

Apátvarasd

17

4

Berkesd

9

36

Erdősmecske

71

13

Erzsébet

2

24

Hidas

194

42

Fazekasboda

4

49

Lovászhetény

54

3

Kátoly

2

15

Mecseknádasd

71

10

Kékesd

1

4

Óbánya

109

5

Martonfa

1

6

Ófalu

44

1

Nagypall

4

10

Pereked

-

-

Pécsvárad

45

348

Szellő

6

16

Szilágy

6

72

Zengővárkony

3

24
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1 főállású szociális munkás hallgató és egy félállású pedagógus látja el a családgondozói
feladatokat Mecseknádasd köreztetében és 2 fő felsőfokú szakképzett (szociális munkás)
gondozó látja el a feladatokat Pécsvárad körzetében. A gondozók kijelölt napokon
fogadóórákat tartanak a településeken, azonban a tapasztalat szerint a diszkréció
szempontjából egyesek Pécsváradon és Mecseknádasdon keresik fel a gondozókat. Az elmúlt
egy év nagy kihívás elé állította a gondozókat az átalakult integrált forma miatt, azonban a
visszajelzések azt igazolják, hogy az ellátottak elégedettek.
Cél:
-a családsegítő szolgálat továbbiakban is integrált ellátása, esetleges munkaerő bővítése,
melynek finanszírozása pályázati forrásból történik.
-a családsegítő szolgálat infrastrukturájának bővítése munkájuk könnyítése érdekében.
-több játszóház kialakítása, mert csak Pécsváradon van
-családok átmeneti otthonának létrehozása
-fogyatékosok nappali intézményének a létrehozása
Gyermekjóléti szolgálat
Az 1997. XXXI. Törvény, valamint a 15/ 1998.(IV.30.) NM rendeletben meghatározottak
szerint a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítése, a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a gyermek családból történő
kiemelésének a megelőzéséhez való hozzájárulás.
Mindez a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereivel és eszközeivel szolgálja

a gyermek testi és lelki egészségének,

családban történő nevelkedésének elősegítését.
Ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás)

és szervező

tevékenységgel (szervezés) biztosítjuk a gyermekjóléti szolgáltatást úgy, hogy _ szükség
esetén – kiterjedjen az ellátási területen élő valamennyi gyermekre.
A pécsváradi kistérségben a gyermekjóléti szolgálat a családsegítéssel együtt mikrotársulási
formában működik, Mecseknádasd és Pécsvárad székhellyel. Mecseknádasd körzetében
megbízásos szerződéssel a hidasi és a mecseknádasdi védőnő a 7 település gyermekjóléti
gondozója. Pécsvárad körzetében 2 főállású felsőfokú végzettségű gondozó 12 település
felelőse. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellátás ilyenfajta szervezése jól működik, jó a
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kapcsolat és a kommunikáció a szakemberek között. Csupán 2 olyan eset volt, amikor
rendőrségi segítséget kellet hívni.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében /Gyvt.39.§(2)/ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.
A jelzőrendszer tagjaival a családgondozók állandó, rendszeres kapcsolatban állnak, az éves
szakmai konferenciát a szolgálat megszervezi és lebonyolítja, ennek köszönhetően lehetővé
válik a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
valamint a jelzőrendszer tagjaival az együttműködés megszervezése, tevékenységük
összehangolása.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő
inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával
történő elhelyezésének lehetőségéről /Gyvt.39.§(3)/, ennek a feladatnak az egészségügyi
szolgáltatók, különösen a Védőnői Szolgálat közreműködésével teszünk eleget.

Cél:
Továbbra is rászorulók megfelelő ellátása, jó kapcsolat és munkamorál megőrzése.
A családsegítés és a gyermekjólét esetében is szupervízor biztosítása.
Helyettes szülői hálózat megszervezése.

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló
időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Lényege: egy adó - vevő
rendszer, melynek egyik része egy kicsi készülék, melyet a gondozott a testén (nyakában vagy
karján hord és szükség esetén egy gomb nyomással riasztja a folyamatos munkarendben
ügyelő pécsváradi szociális gondozási központot, ahol a riasztás ténye számítógépes
monitoron hang és fényjelzéssel megjelenik.)
Ez a gondozási forma biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén a készenléti
gondozónő helyszínen történő gyors megjelenését és a probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedés megtételét, ill. szükség esetén további egészségügyi és
szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.
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Kistérségünkben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai központja és egyik
diszpécserközpontja Pécsvárad a másik diszpécserközpont (a domborzati viszonyok miatt)
Mecseknádasd. A gondozók tiszteletdíjasok, melyek száma településenként 2 fő, akik
készenléti ügyeletben látják el a feladatot és a Máltai Szeretetszolgálat képzésén vettek részt.
A gondozási központ vezetők rendszeresen végeznek esetmegbeszélést és éves értékelő
megbeszélést. A tapasztalat azt mutatja, hogy jól végzik munkájukat, mivel a készülékek iránt
egyre nagyobb az igény az ellátandók körében.

A gondozottak települések szerinti

megoszlása a következő:
Települések
Apátvarasd
Berkesd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pereked
Pécsvárad
Szellő
Szilágy
Zengővárkony
Összesen

ellátottak
2
8
9
4
6
20
5
4
6
7
22
6
3
7
4
23
3
5
6
150

gondozó
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
38

Cél:
Bővülő igény kielégítése, készülékek pályázati úton történő beszerzése. Ellátottak minél
nagyobb mértékű segítése, szakemberek tárgyi eszköz feltételeinek biztosítása. Minél több
idős ember és rászoruló biztonságának növelése.

f) Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
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Kistérségünkben a támogató szolgálat 2006. január 1.-től működik 2 főállású személyi segítő,
1 szociális munkás támogató szolgálat vezető és 1 gépkocsi vezető segítésével. A
munkatársak minden településre eljuttatták tájékoztató anyagukat, a Támogató Szolgálat
együtt működik a területen lévő más szociális alap- és nappali ellátást biztosító intézménnyel,
háziorvosi szolgálattal, körzeti védőnővel, képző intézményekkel, iskolákkal, fogyatékos
személyeket segítő civil szervezetekkel.
A térítési díjakat a fenntartó Önkormányzat állapítja meg mely házi gondozásnál megegyezik
a házi gondozónői óradíjjal, illetve a Személyi szállításnál kilométer arányában fizetendő. Ha
a szállítást egyidejűleg több jogosult is igénybe veszi a szállítási díjat külön-külön
személyenként kell megállapítani.
A Támogató Szolgálat a Gondozási Központ keretében de önálló szakmai egységként
működik.
Gondot okozhat a települések közötti nagy távolság a szállító szolgálat esetében, még ki kell
tapasztalniuk a szakembereknek a legjobb megoldásokat.
Cél:
A rászorultak minél jobb módon való ellátása, segítése. Még egy szállító eszköz ( gépjármű)
beszerzése pályázati forrásból, és még egy sofőr alkalmazása elég nagy számú igény esetén.

g) Nappali ellátás
Az 1993. évi III. Tv értelmében:
65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
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(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban
meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik
ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-e) pontja
szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.
Kistérségünkben a nappali ellátás működési engedéllyel jelenleg „idősek klubja” névvel
működik Óbányán, Berkesden, Hidason, Ófaluban, Mecseknádasdon és Pécsváradon.
1) 7695 Óbánya, Fő u. 8. ,
1 fő falugondnok szakképzett
1 fő házigondozó és betegápoló (Vöröskeresztes tanfolyam)
1 fő Idősek Klubja vezető szociális gondozó látják el a feladatokat.
Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, naponta 7.00-15.00 óráig nappali tartózkodás.
2) 7664 Berkesd, idősek klubja
3 főállású gondozó látja el a feladatot
Az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő
3) 7696 Hidas, 2006. évtől indítják
3) 7695 Ófalu, idősek klubja, Ófalu településen
1 fő szociális gondozó és ápoló és 2 fő szakképzetlen
Engedélyezett férőhelyek száma 25 f, férőhely kihasználtság 70 %
4) 7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. u .2 Idősek nappali ellátása, Idősek klubja,
Ellátási területe: Mecseknádasd közigazgatási területén
Engedélyezett férőhelyek száma. 30, férőhely kihasználtság 100%
 klubvezető

1 fő végzettsége: szakközépiskolai érettségi és ÖNO-HSZG szakisk.

 gondozónő

1 fő

 kisegítő - takarító 1 fő

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
napi 2x-i étkezés
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testi és mentális gondozás
napi bevásárlás
betegség esetén az ebéd házhoz szállítása
orvosi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése
gyógyszer kiváltása
szabadidős programok szervezése
A szolgáltatások költségei:
 az ebéd ára maximum 400.- Ft, de a nyugdíj figyelembe vételével ez mérséklődik: a

rendszeres havi jövedelem 25%-át nem haladhatja meg
 egy ebéd kiszállításának ára háztartásonként 100.- Ft,
 az intézménybe történő beszállítás ill. hazaszállítás ingyenes

Nyitvartás: hétfőtől – péntekig : 7- 16 óra
5) 7720 Pécsvárad, Dózsa Gyu. U. 2. Nappali ellátás, (idősek klubja)
Ellátási terület: Pécsvárad közigazgatási területe.
A saját otthonukból bejáró időskorúaknak biztosítja a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Megszervezzük a klubtagok egészségügyi alapellátását, segítjük a szakellátásokhoz való
hozzájutást.. Életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsokat adunk, segítünk a hivatalos
ügyek intézésében. Az itt töltött idő kulturált és programokban gazdag eltöltését
szorgalmazzuk. Műsorokat, kirándulásokat, előadásokat, különböző bemutatókat szervezünk.
A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak
napközbeni gondozására szolgál.
Az intézmény gépkocsija reggel beszállítja, délután hazaviszi a klubtagokat.
Térítési díjat csak az igénybevett étkezésekért kell fizetniük.
Tagok száma: 30 fő.
A bejárók napközben együtt vannak a bentlakó részleg lakóival, egy társalgóban
tartózkodnak, közösen étkeznek..
A bejárók gondozását, foglalkoztatását 1 fő klubvezető és 2 gondozónő látja el.
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig naponta 8 -16 óráig.
A szociális feladatellátás lehetőségei az alapellátáson belül
Az alapellátási integráció keretében kerülhet megszervezésre a mentális ellátás és a
„materiális” jellegű ellátás összekapcsolása. Különösen fontos az alapellátási integráció a
- 30 -

Tervezet
speciális alapellátási feladatok (fogyatékos személyek ellátására a támogató szolgálat,
pszichiátriai betegek ellátására a közösségi gondozás) megszervezéséhez kapcsolódóan,
hiszen a kibővülő ellátás egy korszerűbb és szakmailag felkészültebb szervezeti struktúrát,
valamint személyi feltételeket igényel. Az alapellátási integráció több vonatkozásban is áttétes
integrációt jelent. A gondozási központ legalább háromféle (házigondozás, étkeztetés, idősek
klubja) ellátási formát integrál, a szociális szolgáltató központ pedig a két nagy szakterületét
integrálja az alapellátásnak: a gondozási központot és a családsegítő szolgálat feladatait.
Fő célok:
-A kistérségben élők életminőségének javítása
-települési funkciók megerősítése
-az emberi erőforrás fejlesztése, megerősítése és megőrzése
-a közösségi lét újraélesztése, erősítése, valamint
-a kistérségi, mikrotérségi szociális ellátó háló kifejlesztése, stabilizálása révén
V. 1. 2. Szakosított ellátások

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
Kistérségünkben külön intézményekben működik ez az ellátási forma, így ezek bemutatása
következik az alábbiakban:

1) Szociális Gondozási Központ Mecseknádasd
Mecseknádasdon az idősgondozás intézményi keretek között 1974-ben kezdődött, az
akkori igényeknek megfelelően nappali ellátásként. az eltelt évtizedek alatt új ellátási formák
bevezetésére került sor, a hatékonyabb feladatmegoldás érdekében.
1988-tól

Gondozási

Központ

szervezeti

keretében

működtek

szolgáltatásaink

Mecseknádasdon és a két társközségben. (Óbánya, Ófalu )
1990 után térségi irányító szerepe megszűnt, az ellátási formák engedélyezett létszáma
a település igényeihez igazodott. A feladatellátás Mecseknádasd közigazgatási területére
redukálódott a szolgáltatások változatlansága mellett.
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1993-ban már konkrét igények fogalmazódtak meg egy magasabb szintű ellátás, az
ápoló-gondozó otthon kialakítása iránt. A település vezetése lehetővé tette, hogy
intézményünk egy felújított komplex épület-együttesben , a szükséges szakhatósági
engedélyek beszerzése után 13 fő részére Időskorúak Otthona kezdje meg működését 1997.
február 10-én.
Szükségességét indokolta, hogy egyre több az egyedül élő idős ember községünkben, a
magukra maradt magatehetetlen házaspárok száma is megnőtt.
1988-tól a Gondozási Központ látja el az alap- és szakosított ellátás feladatait, az
ápoló-gondozó otthoni ellátás, 1997 óta folyik.
Székhely: Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc u. .2.
Mecseknádasd közigazgatási területe, valamint a Pécsváradi Többcélú Területfejlesztési
Társulás mikrótársulásához csatlakozott települések
A Gondozási Központ célja, feladata:
¾ A Gondozási Központ alaptevékenysége körében ellátja az étkeztetést, a házi
segítségnyújtást, a nappali ellátást, valamint a Családsegítés – és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatait
¾ Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás biztosítása,
¾ Az

alap-

és

nappali

ellátást

nyújtó

intézmények

(gondozási

részlegek)

tevékenységének összehangolása
¾ Tanácsadás és szükség esetén közvetítés révén segítséget nyújt a szakosított ellátást
nyújtó szolgáltatási formák igénybevételéhez,
¾ Segíti a településen az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését és
működését,
¾ Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére,
valamint új gondozási módszerek alkalmazására
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Település :

Lakosság száma

•

Hidas

2344

•

Erdősmecske

433

•

Ófalu

365

•

Óbánya

164

•

Lovászhetény

316

•

Apátvarasd

140

•

Mecseknádasd

1721

Összesen:

5483

Működési területe:
Alapszolgáltatások :
•

Étkeztetés -

•

Idősek nappali ellátása Idősek Klubja Mecseknádasd közigazgatási területe

•

Házi segítségnyújtás

a Mikrótérség településein

•

Jelzőrendszeres házigondozás

a Mikrótérség településein

•

Családsegítés

a Mikrótérség településein

•

Gyermekjóléti szolgálat

a Mikrótérség településein

•

Támogató szolgálat vonatkozásában a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás alábbi

Mecseknádasd közigazgatási területe

településein, melynek összlakossága 13.341 fő. Apátvarasd, Berkesd, Erdősmecske,
Erzsébet, Fazekasboda, Hidas, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd,
Nagypall, Óbánya, Ófalu, pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony.
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Szakosított ellátás
Idősek Otthona

Előnyben részesülnek a helyi lakosok, de az
ország egész területéről fogadunk jelentkezőket

IV. Idősek Otthona
Mecseknádasd község Önkormányzata ápolást, gondozást nyújtó, az átlagot jóval meghaladó
ellátást biztosító intézményként Idősek Otthonát működtet.
Az ellátottak köre kiterjed a nyugdíjkorhatárt betöltött Magyarországon élő magyar
állampolgárokra, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
személyekre.
Az Intézménybe az a 18. Életévét betöltött személy is felvehető , aki betegsége miatt nem
tud önmagáról gondoskodni.
Engedélyezett ellátottak száma: 24 fő
1) Feladatellátás az Intézet szolgáltatásai:
A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére az Szt. 67. § (1) bekezdésében
meghatározott teljes körű ellátást biztosítja.
a) Gondozás:
Az Intézetben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe
vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni,
amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni
bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testiszellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
b) Ápolás:
Az Intézetben folyó ápolási tevékenység alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során a személyzet a közvetlenül
felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását
célzó tevékenységet biztosít.
c) Étkeztetés:
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Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi négyszeri étkezést - ebből legalább
egy alkalommal meleg ételt - kell biztosítani. Ha a gondozott egészségi állapota indokolja,
részére - orvosi javaslatra - az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta,
gyakoribb étkezés) kell biztosítani.
A fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres folyadékbevitelről.
d) Ruházat textília biztosítása:
A gondozott saját ruházatát és textíliáját használja. Ha az ellátást igénybe vevő
megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás
részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az
évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más
lábbelit - tartalmaz.
Az Intézet a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása
érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát,
valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, Incontinens betegek ellátásához
szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja.
Egészségügyi ellátás
Az Intézet biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi ellátás
keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény gondoskodik az igénybe
vevő:
- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
- rendszeres orvosi felügyeletéről,
- szükség szerinti ápolásáról,
- szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról,
- kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
- gyógyszerellátásáról,
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról
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Az Intézet a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az
orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését - ha az intézmény keretei között megoldható
gyógykezelését. Térítésmentesen biztosítja az intézeti orvos és vezető ápoló által összeállított
alapgyógyszereket.
A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a test távoli
eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő
biztosítása.
Minden bentlakóról egyénre szabott gondozási terv készül, mely tartalmazza az ellátásban
részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat.
2006 januárjában az egyénre szabott gondozás követelményeinek kielégítése végett lakóink
teljes körű mentális és fizikális felmérését elvégeztük, mely alapján megállapításra került,
hogy az ellátottak 40% -a a demencia valamely fokán áll.
Ennek ismeretében fogalmazódott meg az igény a megfelelő színvonalú ellátás biztosítása
érdekében, demens ellátásra .
Bentlakásos intézményünk szervezeti keretein belül a dementált lakók részére a 2 ágyas
vizesblokkal

ellátott

szobákban,

speciális

szükségleteiknek

megfelelően

kialakított

környezetben biztosított az akadálymentes közlekedés, a kapcsolódás a közös társalgóhoz..
A mentálhigiénés ellátáson belül biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő
kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak
fenntartásához szükséges feltételeket, hitélet gyakorlásának feltételeit.
Az ellátások igénybevételének módja:
1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek
Klubja) igénybevételéről az intézményvezető dönt, a kérelmeket az intézményvezetőnél
lehet előterjeszteni.
2. A tartós bentlakásos intézménybe (Idősek Otthona) történő elhelyezés iránti kérelmeket a
Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni.
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V. Az intézményben ellátottak jogai:
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak
joga van, szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
• Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
• Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen
az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
tiszteletben tartására, különös figyelemmel
a/ az élethez, emberi méltósághoz
b/ a testi épséghez
c/ a testi-lelki egészséghez való jogra
•

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és biztonságára. Az intézmény
házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét.

VI. Tájékoztatási kötelezettség
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi
időpontjáról, az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója
számára
•

az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről

•

az intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás módjáról.

•

az intézmény házirendjéről

•

panaszjoguk gyakorlásának módjáról

•

intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről

•

a

fizetendő

térítési

díjról,
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Az intézmény szakmai egységeinek száma, képzettsége:
Szakfeladat neve

alkalmazot
iskolai végzettség
tak
száma
Humán szervező egyetemi
Gondozási Központ 1 fő
diploma
vezető
2 fő
gimnáziumi
érettségi
és
Házi segítségnyújtás Házigondozó
2 fő
szociális otthoni ápoló
szakközépiskolai végzettség
Házigondozó
2 fő
Erdősmecske
részmunka. érettségi + Okj-s szoc. gondozó
idős
ügyeletes
Jelzőrendszeres házi Készenléti
gondozók
segítségnyújtás
14 fő
IK. vezető
1 fő
érettségi
+
ÖNO-HSZG
Idősek Klubja
Szakiskola
Gondozó
1 fő
szakmunkás bizonyítvány
Technikai kisegítő
1 fő
„
Idősek Otthona

munkakör

Ápolási részlegvezető

ápoló
ápoló
ápoló
Ápoló
Mentálhigiénés
munkatárs
gondozó
Családsegítő és
Gyermekjóléti
szolgálat
Támogató Szolgálat

Szolgálat vezető
Gépkocsivezető
Személyi segítő

1 fő

Eü. Szakközépiskola
Diplomás ápoló szak 3. éves
hallgató

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
heti 4 óra

eü.szakközépiskola, felnőtt
szakápoló
csecsemőápoló
eü.szakiskola
szociális
otthoni
ápoló
szakiskola

1 fő

szakközépisk. érettségi

2 fő
2 fő

Szoc. Munkás 3. Éves hallgató
pedagógus

1 fő
1 fő
2 fő

Diplomás Szociális munkás
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Az intézmény fejlesztési irányai:
Az Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott hosszú távú szociális feladatellátási koncepciója szerint az eddig elért eredmények megtartásán túl elsődleges cél

a

minőségi és mennyiségi fejlesztésre törekedni. Az intézmény bővítési beruházás
megvalósítása révén a tárgyi feltételek kialakítása mellett mintegy 50 %-os férőhely bővülést
sikerült megvalósítani 2004 évben.
Megvalósult az intézmény akadálymentesítése, egy személyfelvonó lift beépítésével.
Terveink között szerepel

Idősek Otthona további bővítése 25 egy- illetve kétszemélyes

apartmanok kialaításával, mely a helyi igények kielégítése mellett hosszabb távon kistérségi
szerepkör felvállalását is lehetővé teszi,

elsősorban emeltszintű gondoskodással, de

lehetőséget teremtünk a kis jövedelemmel rendelkező idős állampolgárok szociális otthoni
elhelyezésére is.
Az intézményben ellátottak és a várakozók körében egyaránt magas a demens betegek, illetve
az ápolást-gondozást igénylők száma, ezért a férőhely bővítési programunkban tervezzük egy
speciális szakmai feltételek szerinti – részleg kialakítását.
Tapasztalataink igazolják, hogy szükség van időseink folyamatos gondozására,
ugyanis községeinkben nagy gondot jelent a szociális otthoni ellátás.

A megszokott

lakhelyéről, nyelvi- vallási közösségből kiszakított időseink lelkileg, fizikailag nehezen
viselik el az új környezetet. Ez a probléma hatványozottan jelentkezik településünkön és a
környező dél-baranyai községekben, mivel a lakosság 85%-a német ajkú.
Célunk, hogy időseink környezetükhöz való ragaszkodásuk mellett etnikai
integritásukat is megőrizhessék. Ezt a kulturális és közösségi miliőt biztosítjuk azáltal, hogy
az intézmény dolgozóit a helyben jelentkező munkaerőből toborozzuk, akik szintén ezt a
nyelvi hagyományt őrzik
Célkitűzésünk a prevenció ,gyógykezelés és a rehabilitáció. Intézményünk dolgozói a
háziorvossal együtt a lehetőségek határain belül törekednek a biológiai, pszichés és szociális
egyensúly megőrzésére. Ahhoz, hogy e célunkat elérjük, biztosítjuk a dolgozók folyamatos
szakmai képzését, intézményen belül önképzés lehetőségét.
Szakmai tevékenységünk fontos részét képezi

az intézmény lakói részére életük utolsó

fontos szakaszában is emberhez méltó életet biztosítsunk azáltal, hogy a haldoklót nem
rekesztjük ki környezetéből. A Hospice szellemiségre tanítjuk dolgozóinkat, akik szeretettel,
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megértéssel segítik a haldoklókat abban, hogy egészen haláluk pillanatáig teljes életet
élhessenek.
A bentlakásos ellátás fejlesztése mellett kiemelt jelentőséggel bír az alapellátások bővítése speciális
alapellátási feladatokkal. Azt a szociális rehabilitációs hálót szeretnénk kiépíteni, mely az
intézményesített formák mellett preventív, illetve rehabilitációs céllal nyújt szolgáltatást és a
kezelésben való együttműködést, segíti elő a beteg számára a rehabilitációs lehetőségek
igénybevételét. Ezáltal megnő az esély a lakóhely megtartása melletti kezelések igénybevételére, és
csökken azoknak a betegeknek a száma, akik intézményes bentlakásos szolgáltatást veszik jelenleg
igénybe.

A közösségi ellátás keretében a fogyatékkal élő emberek számára kívánjuk a
lakókörnyezetükben a szükséges segítséget megadni. Ebben az új ellátási típusban a
különböző szociális segítségnyújtáson túl az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidő
hasznos eltöltésének strukturálása, az igénybe vevő egészségügyi ellátással való
kapcsolatának követése, a szükséges terápiás , rehabilitációs eszközök igénybevételével a
reintegráció, illetve a környezetében való megtartást célozzuk meg elsősorban.
Az ellátás célja, hogy hatékony gondoskodás során a fogyatékos személyek a mindennapi
élethez szükséges készségeit fejlessze. Célunk, hogy ellátottjaink problémáikat a szociális
környezetükben tudják rendezni. Az élettér, melyben mozgott betegsége következményeként
ne, illetve minél kevésbé szűköljön be. A közösségi rehabilitáció eszköztárán keresztül a
kirekesztettséget, izolációt kívánjuk elkerülni azzal, hogy gépkocsinkkal beszállítjuk a klubba
azokat a mozgásukban korlátozott gondozottainkat, akik a közösségi ellátás során a
szolgáltatásainkat igénybe kívánják venni.
Gyógytornász segítségével megteremtjük a rehabilitáció lehetőségét az otthonukban élő idős
fogyatékos emberek, valamint az Idősek klubját látogató gondozottaink számára
. Sérült embereknek és hozzátartozóiknak a helyzetét kívánjuk segíteni azáltal, hogy
Gondozási központunk új integrált szolgáltatásként gondoskodik a fogyatékkal élőkről,
akik ugyanúgy részesei a társadalomnak.

Feladatunk a kirekesztettség megszüntetése

azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk a közösségi életre, hasznos időtöltésre mindazok
számára, akik ezt igénybe kívánják venni az Idősek Klubjában.
Az alapellátás során a megszervezendő szolgáltatásnak komplexnek kell lennie azért, hogy a
fogyatékkal élő személyek élettere, melyben mozgott betegsége következményeiként ne
szűküljön

be.

Ezt

biztosíthatjuk

azáltal,

hogy

intézményünk

gépkocsijával

–az

akadálymentesítési program keretében - megteremtve a feltételeit a mozgásukban
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korlátozottak szállításának – elérhetővé tesszük a közösségi ellátást az Idősek Klubjában,
valamint az intézmény ebédlőjében és a társalgóban felszerelésre kerülő kapaszkodókkal a
látás- illetve mozgássérült gondozottaink biztonságos közlekedését kívánjuk elősegíteni.

2) Pécsváradi Szociális Gondozási Központ
(7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. U. 2.)
Szociális alaptevékenységeit kistérségi, (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) mikrotérségi, (
szociális információs szolgálat, házi segítség nyújtás, családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat,
támogató szolgálat) és települési szinten látja el ( étkeztetés, nappali ellátás)
Szakosított ellátás:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)

az egész ország területe

Idősek Otthona:
Ellátási terület: az egész ország területe
11 férőhelyen emeltszintű elhelyezés, 19 férőhelyen általános ápoló-gondozó elhelyezés.
30 férőhelyes ápolást gondozást nyújtó bentlakásos intézmény olyan időskorúak számára,
akik önmagukról gondoskodni csak segítséggel tudnak és akiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
A gondozottak egy része háromágyas szobákban / közös fürdő, ill. nemenkénti WC a
folyosón/

ill. apartmanokban lakik.

Az emeltszintű lakrészekre egyszeri hozzájárulási díjat állapított meg a fenntartó.
A két részlegben lakók ugyanazt a teljes körű ellátást kapják.
Napi háromszori étkezést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk. Az
ellátást igénybevevők saját ruházatot és textíliát használnak, melynek tisztításáról és
javításáról az intézmény gondoskodik. A személyi tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és
eszközöket biztosítjuk (WC papír, szappan, sampon, habfürdő)
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az igénybevevő
 egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról
 rendszeres orvosi felügyeletéről
 szükség szerinti ápolásáról
 szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról
 kórházi kezeléshez való hozzájutásáról
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 a törvény szerint meghatározott gyógyszerellátásról és gyógyászati segédeszköz
biztosításáról
 Az intézeti orvos hetente kétszer rendel.
Minden bentlakóról egyénre szabott gondozási terv készül, mely tartalmazza az ellátásban
részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat.
2006 januárjában az egyénre szabott gondozás követelményeinek kielégítése végett lakóink
teljes körű mentális és fizikális felmérését elvégeztük, mely alapján megállapításra került,
hogy az ellátottak 60% -a a demencia valamely fokán áll.
Ennek ismeretében fogalmazódott meg az igény a megfelelő színvonalú ellátás biztosítása
érdekében, demens ellátásra
Bentlakásos intézményünk szervezeti keretein belül a dementált lakók részére a „B/1”
épületben

3 ágyas szobákban,

speciális

szükségleteiknek megfelelően kialakított

környezetben biztosított: az akadálymentes közlekedés, a közvetlenül megközelíthető zárt
kert, kapcsolódás a közös társalgóhoz, nemenkénti elkülönített fürdő és WC, külön étkező )
A mentálhigiénés ellátáson belül biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő
kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak
fenntartásához szükséges feltételeket, hitélet gyakorlásának feltételeit.
Kulturális és szórakoztató rendezvényeket szervezünk.
A teljeskörű ellátás térítési díját a fenntartó önkormányzat évente rendeletben határozza meg.
Az alapellátásokon túl nyújtott szolgáltatásokért (pl.: fodrász, pedikür, kirándulások,
kiállítások, előadások) térítési díjat kell fizetni

A Szociális Gondozási Központ célja, feladatai:
Fontos, hogy az ellátási területünkön élő, minden szociális segítséget igénylő állampolgár
számára elérhetők legyenek a szolgáltatások.
Az ellátási területen jelentkező igényeket felmérjük, megszervezzük a gondozást illetve egyéb
szolgáltatási formákhoz való hozzájutást. Tanácsadással segítjük az igénylőket. Tájékoztatjuk
a lakosságot a szociális ellátások igénybevételének és biztosításának feltételeiről
Az intézmény különböző ellátási formái, szolgáltatásai ill. ápolási szintjei jól egymásra
épülnek, kiegészítik egymást. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság körében
felmerülő gondozási igényeket. Együttműködünk a háziorvosi szolgálattal., valamint a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat keretében
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gyámhivatallal. A kistérségben működő civil közösségekkel (Nyugdíjas klubok, Német
klubok) jó kapcsolatot tartunk.
Alap és nappali ellátásoknál a szolgáltató és igénybevevő közötti kapcsolat tartás módja:
általában rendszeres, személyes kapcsolat, mind az ellátottal, mind a hozzátartozókkal.
Ismerjük a telefonos elérhetőségüket, ill. az ellátásokon kívül az egyéb kulturális és
tájékoztató rendezvényekre, ünnepségekre meghívást kapnak.
A

szolgáltatások

intézményvezetőhöz

igénybevétele:

önkéntes,

az

ellátást

igénybevevőnek

az

írásban benyújtott kérelmére történik. (Kivéve a családsegítő és

gyermekjóléti szolgálatot) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető
az ellátást igénylővel illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
Az ellátásokat igénybevevők jogai:

megilleti személyes adataik védelme, valamint

magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem. Az intézménynek tájékoztatási kötelezettsége van.
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a Gondozási
Központban működő Érdekképviseleti Fórum látja el. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége
(levélcím, fogadóóra, telefon) jól látható helyen ki van függesztve.
Szociális szolgáltatást végzők jogai: a házi segítségnyújtást végző gondozók, a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat családgondozói, az előgondozással megbízott személyek
közfeladatot látnak el. A munkáltató biztosítja számukra a munkavégzéshez megfelelő
körülményeket.
A térítési díjakat és az egyszeri hozzájárulást az Önkormányzat évente rendeletben határozza
meg. Intézményünk gazdasági-ügyviteli munkáját az Intézményi Gondnokság segíti.
További cél a szakosított ellátás területén:
Kistérségi szinten javasolt lenne, hogy az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező
önkormányzatok megállapodást kössenek a térségben működő szakosított ellátást nyújtó
intézményekkel az intézeti elhelyezés (Idősek Otthona) feltételeire.
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3.) Változóház-(INDIT) Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítvány
(7720 Pécsvárad, Erzsébeti út 1. )
A Változóházat 1999-ben hozták létre Keszüben, majd Pécsváradon is folytatta működését. A
Rehabilitációs otthont drog, alkohol és játékfüggő szenvedélybetegek számára hozták létre,
amely a megyei önkormányzat fenntartásában működik és az Integrált Drogterápiás Intézet
Közalapítvány Intézményei közé tartozik. Az ország területéről bárki jelentkezhet, akinek
kábítószer problémája van, és változatni szeretne. Az otthon 24 férőhelyes. Az itt alkalmazott
terápia a Névtelen Narkománok önsegítő közösségének 12 lépéses módszere, amely a teljes
absztinenciára orientált elveken alapul. Ennél fogva a program javasolja a Névtelen
Narkománok önsegítő közösségéhez való csatlakozást. A felépülési program legfontosabb
eleme annak megértése, hogy a narkománia halálos kimenetelű, gyógyíthatatlan, progresszív,
családi, krónikus betegség. A program térítésköteles: havonta 12.000 Ft, de szociális
rászorultság esetén ez az összeg csökkenthető, illetve mellőzhető.

4) Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Bár az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat intézménye, de kistérségünk területén
helyezkedik el, bizonyos feladatok ellátásában segítségünkre is van.
Olya többcélú, közös igazgatású intézmény, amely egyben gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézmény, szakiskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálat és gyermekotthon. Maximális
tanulólétszám az általános iskolában 60 fő, szakiskolában 80 fő, kollégium férőhely 60 fő,
lakásotthon (gyermekvédelmi szakellátás) 20 fő. Jelenleg kistérségünkben a logopédiai
feladatok ellátására szerződött az intézménnyel a társulás.
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VI. Egyéb szociális szerveződések
1) További szociális civil szervezetek a Pécsváradi Kistérségben: (nem részesülnek
normatív támogatásban)
E szervezetek szerepe a jövőben hosszútávon erősödni látszik, potenciális feladatot ellátó
szervekként is lehet velük számolni. (pl.: Vörös kereszt, AA klubbok, nyugdíjas szervezetek)
Nyugdíjas Klub bejegyzett civil szervezet Mecseknádasdon és Pécsváradon van.
Mecseknádasd saját bejegyzett nyugdíjas klubja:
Nyugdíjas Klub Mecseknádasd: kb. 40 állandó fővel rendelkezik, csak mecseknádasdi
lakosok alkotják.
Pécsvárad
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete: közhasznú egyesületként segíti a környező településeken élő
időskorúak társadalmi esélyegyenlőségét. Egészségmegőrző, betegségmegelőző, ismeret
terjesztő tevékenységével az időskorúak mentális gondozását segíti .
Tagtelepülések: Pécsvárad, Erdősmecske, Fazekasboda, Lovászhetény, Zengővárkony,
Nagypall, Mecseknádasd, Ófalu, Feked.
Saját

kórusokat,

tánccsoportot

alakítottak.

Rendszeresen

összejárnak,

programokat

szerveznek, látogatják és segítik egymást. Egyebek mellett minden településen működik nem
bejegyzett nyugdíjas klub is.
2) Szociális Bizottság
A társulás által a 2004. évi CVII. Tv. 11. § (2) alapján-döntéselőkészítés céljából létrehozta
2006. február 28-án a szociális bizottságát az alábbi tagokkal:
-Bodorkás István, Apátvarasd polgáremstere
-Dívják Antalné, Kátoly polgáremstere
- Vajda Péterné Hidas polgármestere, a bizottság elnöke
-Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna Hidas jegyzője
-Dr. Sebestyén Ildikó Pécsváradi Igazgatási csoportvezető
-Kárpátiné Kovács Zita Pécsváradi Gondozási Központ vezetője
-Dr. Schlapp Anita Mecseknádasd igazgatási ügyintéző
-Müller Jenőné Mecseknádasdi Gondozási Központ vezetője
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Fejlesztési tervek a kistérség településein:
Mecseknádasdi

Mecseknádasdi

Kezdés

Befejezés

Összesen e Ft

2006.

2008. április

700000

2007.

Nincs adat

2010.

500 000

Gondozási Központ Barokk Püspöki november
Kastély Műemlék
Környezetének
kulturális
szociális

és
célú

hasznosítsa
(„senior-center”,
25 új férőhely)
Martonfa

40

településen

férőhelyes 2006. nov.

a bentlakásos

Kodaka Egyesület

intézmény,
nyugdíjas otthon,
kb. 24 apartman

Pécsvárad

Város Új

Önkormányzata

gondozási 2009.

központ
létrehozása
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VII. Stratégiai program:
Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásának terve
A szociális szolgáltatások stratégiai kihívásoknak, és az e mentén megfogalmazott stratégiai
céloknak megfelelő fejlesztése érdekében elengedhetetlen az érintett partnerek folyamatos,
intézményesített rendszerű konzultációja. Az ellátástervezés, illetve a szolgáltatások
megfelelő színvonalon történő nyújtása az ágazat szereplői mellett szükségessé teszik a tág
értelemben vett szociálpolitika (gyermekvédelem, egészségügy, munkaügyi igazgatás,
oktatási terület) szereplőinek rendszeres egyeztetését, együttműködésének kialakítását, a
megkezdett programok együttes nyomon követését, értékelését. Az Sztv-t módosító 2003. évi
IV. törvény értelmében a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat, helyi
szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére. A jogszabály nem sorolja fel a kistérségi szinten létrehozandó szociálpolitikai
Kerekasztalt, de ugyanakkor nem is tiltja annak megalakítását. A jövőben általunk létrehozni
tervezett szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tartana, tagjai a
kistérség önkormányzatainak működési területén szociális intézményeket működtető
fenntartók képviselői, továbbá a létrehozó szerv, a Társulási Tanács határozatában
meghatározott szervezetek képviselői lennének.
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1. számú melléklet
Kistérségi szociális szolgáltatások elérhetőségei:
Név
Családsegítő és
gyermekjóléti
szolgálat
Mecseknádasd

Cím
7695
Mecseknádasd,
Rákóczi F. u.
2.

Családsegítő és 7720
gyermekjóléti Pécsvárad,
szolgálat
Pécsvárad

Tel.Szám Fogadóórák Kapcsolattartó Státusz
Mecseknádasd P 9-12 Ömböli Emőke családsegítők
Tel:
Hidas: H 9-11
72/563Ceglédi Zsuzsa
Ófalu: CS 14-15
Óbánya: CS 9-10
000
Erdősmecske:K
12,30-13,30
Lovászhetény:K10-11
Apátvarasd:SZ13-14

Tel:
szám:
72/465360

Pécsvárad:K,
Martonfa:SZ11-12
Zengővárkony:SZ1112, Nagypal:P11-12,
FazekasbodaP11-12,
ErzsébetCS9.3010.30, Szellő:CS1112, Kékesd:CS9.3010.30, Kátoly:CS1112,
Szilágy:H9.3010.30, Berkesd:H1112, Pereked:H11-12

Schmieder
gyermekjólétis
Valéria,
Szatmári Éva
Bodorkás
családsegítő
Istvánné, Kiszt
Viktória

Schmitter
Hajnalka,
Neidert László
Támogató
szolgálat

7695

Tel: 72/536-

Mecseknádasd, 000

Irodahelyiség
Mecseknádasd

gyermekjólétis

Fuchs

Személyi

Józsefné,

segítők,

Rákóczi F. u.

Sásné Tamás támogatószol

2.

Erzsébet

gálat vezető

Kovács

Gépkocsi

Tibor

vezető

Jelzőrendszeres 7720

Tel: 72/465- 19 település

Kárpátiné

Gondozási

házi

143

Kovács Zita

központ

Pécsvárad,

segítségnyújtás Dózsa Gy u. 2.

vezető
Patakiné.
G.Judit
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x

x

x

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

9

2 részm. OKJ
hg.

igen

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

4

1 (félállás)

nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

6

idősek klubja, cs.s., gy.jól.,
jelzr., tám.szolg.

20

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

5

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

4

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

6

Nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

7

nem

x

Idősek Klubja, cs.s., gy.jól.,
jelzr., tám.szolg.

22

2 fő hg, 14
jelz.rendsz.

nem

x

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

6

1 félállású

nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

3

1 főállású

igen

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

7

Áplást-gondoztást nyújtó
(bentlakás) cs.s., gy.jól., jelzr.,
tám.szolg.

23

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

4

nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

3

nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

5

1 főállású

nem

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

6

1 félállású

nem

x

x

x

x

x
(13fő)

x

x

x

x

x

x

x (6
x (6 fő) fő)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (23 x (11
fő)
fő)

x

x

x

x
(14fő)

6

x

Jelölések:
Cs.s=családsegítés
Gy.jól.=gyermekjóléti szolgálat
Jelzr.=jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Tám.szolg.=támogató szolgálat
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falugondnoki szolg
nem

x

x

gondozók
3 főállású

alapellátás:
száma

8

x

x

x

kötelezettségén
cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

egyéb módon

2

szerződéses
feladatellátás

jelzőrendszeres
házi
gondozásban részesülők
száma

x

x
(12fő)

cs.s., gy.jól., jelzr., tám.szolg.

saját intézményéveil

házi segítségnyújtás

x
x (9fő) (5fő)

saját
felüli

ZENGÖ
LOVÁS
VÁRKO SZILÁG SZELL PERE PÉCSVÁRA OFAL OBÁN NAGYP MECSEKN MART ZHETÉ KÉKE KÁTOL
NY
Y
Ö
KED D
U
YA
ALL
ÁDASD
ONFA NY
SD
Y
HIDAS

FAZEKA ERZSÉBE ERDÖSMECSK BERKES APÁTV
SBODA T
E
D
ARASD

étkeztetés

Település

idősek nappali ellátása

2. számú melléklet

nem

nem

1 házigondozó

nem
nem

1

nem

igen
2 fő, 24 fő
jelzőr.gond.

nem

ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE
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II.
Tisztelt Közgyűlés!
2006. július 3-án, dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója
az alábbiakról tájékoztatott:
„A színlelt szerződések megszüntetése miatt jelentős problémák merültek fel a Baranya
Megyei Kórház anaesthesiológiai részlegének szakorvosi ellátottságánál. A felmerült
probléma hosszú távú megoldását keressük, amelyet jelenleg abban látnánk, hohy a
Megyei Kórház anaesthesiológiai részlegét, annak szakorvosait egy társaságba
szervezve, magával a társasággal kötne a Megyei Kórház közreműködői szerződést.
Amennyiben 8 fő szakorvossal számolunk, a közreműködői szerződés alapján az
anaesthesiológia szakorvosi feladatainak allátása 7.8oo.ooo.-ft-ba kerülne havonta. Ha
a szakorvosok által kért közalkalmazotti bérrel számolunk, amely bérnek megtartó ereje
lenne a képzett orvosok között, akkor a kórház költsége kb. havi 9.500.000.-Ft.
Kérem a tisztelt Elnök Urat, hogy szíveskedjék a közgyűlés elé terjeszteni a fentiekben
jelölt problémát azzal, hogy elvi hozzájárulást kérnénk az anaesthesiológiai részleg
feladatainak külső társasággal történő megoldásához”.
A zavartalan betegellátás érdekében javaslom T. Közgyűlésnek, járuljon hozzá a
tevékenység közreműködővel való ellátásához, és a szükséges előkészítés után a
feladatellátási szerződést a testület szeptemberi ülésén fogadja el.
III.
Határozati javaslat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Baranya
Megyei Kórház anaesthesiológiai tevékenységének közreműködői szerződéssel történő
üzemeltetése tárgyában benyújtott előterjesztést.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Baranya Megyei Kórház
megbízott főigazgatóját, hogy kezdje meg a kórház anaesthesiológiai tevékenysége
közreműködő által történő ellátásához a szükséges intézkedéseket, valamint a
feladatellátási szerződés-tervezetet készítesse el, és azt a Baranya Megyei
Önkormányzat elnökének küldje meg.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, megbízott főigazgató
Határidő : 2006. augusztus 15.
Pécs, 2006. július 3.
Dr. Kékes Ferenc

