Szám: 600/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 15én 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat
dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István,
Bognár Sándor, Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László,
Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz
Zsolt, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter, Kovács István,
Kustos Roland, dr. Marenics János, Maretics József, Miklós József,
Müller Gábor, Nagy Attila, Németh Mária, dr. Nyúlné Zátonyi Zita,
Pávkovics Gábor, Polics József, Prettl János, Rács Zoltán, Rang
Henriett, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Székely Gábor, Szekó József,
Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika, dr. Ternák Gábor, dr. Tusnádi
Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol van:

Sohonyai István közgyűlési tag.

Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a társszervek vezetői, az egyházak
képviselői, Baronek Jenő, a Baranya Megyei Sportszövetségek
Szövetsége elnöke, a szakszervezetek képviselői, dr. Fehér
Mihály könyvvizsgáló, az önkormányzat hivatalának dolgozói.

A TANÁCSKOZÁST HANGSZALAGON RÖGZÍTETTÜK!
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a
közgyűlés ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, mivel a 38 közgyűlési képviselőből 37 fő jelen van.
A meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben indítvány, észrevétel nem
hangzik el sem a közgyűlés elnöke, sem a képviselők részéről.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az ülés napirendi
javaslatát.
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A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1.

Megbízólevelek átadása, eskütétel
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3.

Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.
22.) Kgy. rendelet módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET üléséről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2007. (…..) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
c) A Baranya Megyei Önkormányzat által alapított
közalapítványok alapító okiratainak módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

alapítványok

és

A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

10. Vagyoni ügyek
a) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt és
kijelölésre kerülő ingatlanok forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális
pályázati árak meghatározása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Siklós 2107/215 hrsz-ú ingatlan (siklósi tűzoltóság) térítésmentes átadása
Siklós Város Önkormányzatának
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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c) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő szigetvári 0275/4 hrsz-ú
ingatlan térítésmentes átadása Szigetvár Város Önkormányzatának
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
d) A szigetvári speciális gyermekotthon kialakításához a szigetvári 1785/10
hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele Szigetvár Város Önkormányzatától
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
e) A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsvárad Város Önkormányzata
közötti megállapodás ingatlanhasználat tárgyában
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
f) Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Pécsi u. 6/B szám alatti ingatlan
megvásárlásához
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza felújítási munka
engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke
12. Pályázatok kiírása
a) Építészeti pályázatok kiírása
Előadó: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai
Bizottság elnöke
b) „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi,
környezetszépítő verseny meghirdetése
Előadó: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai
Bizottság elnöke
c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő
pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a
Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
d) Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a „Nagy Kiállítótér” EKF
projektre
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. Felterjesztés a Magyar Köztársaság Kormányához a roma lakosság munkaerőpiaci helyzete ügyében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
14. Szigetvár Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. Interpellációk, bejelentések
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

Megbízólevelek átadása, eskütétel
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy dr.
Kékes Ferenc és Kőhegyi Csaba képviselők a megyei közgyűlési mandátumukról
lemondtak, helyükre az illetékes jelölő szervezet dr. Feledi Éva és ifj. Koltai Péter
képviselőket jelentette be. Részükre a Területi Választási Bizottság a február 4-ei
ülésén a mandátumot kiadta.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően, a
közgyűlés tagjainak munkájuk megkezdése előtt esküt kell tenniük.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kiveszi az esküt dr. Feledi Évától és ifj. Koltai
Pétertől, majd átadja a megbízóleveleket.
Dr. Feledi Éva és ifj. Koltai Péter aláírásával igazolja a megbízólevél átvételét és az
eskütételt.
A megbízólevél átvételét és az eskütételt igazoló jegyzék a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete.
A közgyűlési képviselők száma 40 főre, az ülésén részt vevő képviselők száma 39
főre változik.
A közgyűlés elnöke a testület immár teljes jogú új tagjainak sok sikert és eredményes
együttműködést kíván.

2. napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy
az előterjesztés bővült kiegészítő és kiegészítő II. előterjesztéssel, mely módosított II.
határozati javaslatot tartalmaz. Jelzi továbbá, hogy az ülést megelőzően került
kiosztásra a megyei fenntartású intézmények által létrehozott sztrájkbizottság
képviselőivel tegnap folytatott tárgyalásról szóló tájékoztató.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. határozati javaslatot.
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A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
1/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

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 kiegészítésekkel és a mellékletekkel elfogadja;
2. az 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozata 6. pontjának végrehajtási
határidejét 2007. március 31-re módosítja;
3. a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről szóló 126/2006. (IX. 26.) Kgy. határozata végrehajtásának határidejét 2007. május 31-re módosítja;
4. a 155/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatában szereplő, a
köztisztviselők
egyéni
teljesítménykövetelményeinek
meghatározására vonatkozó 2007. január 31-i határidőt 2007.
március 31-re módosítja;
5. hatósági engedély kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóságához (Kaposvár, Szántó I. u. 5.) annak
érdekében, hogy a fenntartásában lévő általános iskolai
feladatot ellátó közoktatási intézmények: a Baranya Megyei
Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad), a
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája,
Nevelési
Tanácsadója,
Kollégiuma
és
Gyermekotthona (Mohács), a Baranya Megyei Önkormányzat
Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
(Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 2008.
augusztus 31-ét követően is önálló intézményként, nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal működhessen.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
6. a Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos
személyi és vagyoni intézkedésekről szóló 157/2006. (XII. 7.)
Kgy. határozatának 1. pontjában meghatározott vételárat – a
leltár tényleges adatai alapján – 832.011 Ft-al csökkenti és
50.343.303 Ft-ra módosítja, amelyben az ÁFA értéke 8.390.550
Ft. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei
Illetékhivatal
átvételével
összefüggésben
megvásárolt
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ingóságok ellenértékét tartalmazó számla módosított értéken
történő kiállításáról gondoskodjon, és a jelen határozatot is
juttassa el az APEH elnökének.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. napirendi pont:

Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati
javaslatot.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
2/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
- a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Kékes Ferenc helyére dr.
Gulyás Emilt, tagjainak dr. Csörnyei László helyére Nagy
Attilát, Pávkovics Gábor helyére Rács Zoltánt,
- a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának
Nagy Attila helyére Koltai Pétert,
- az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának dr. Gulyás Emil
helyére dr. Csörnyei Lászlót,
- a
Területfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Informatikai
Bizottságba Kőhegyi Csaba helyére dr. Feledi Évát,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya
Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottságába dr. Kékes
Ferenc helyére Nyúlné Zátonyi Zitát
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. napirendi pont:

A
Baranya
Megyei
Önkormányzat
2006.
évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet
módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztést véleményezte a
könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság is.
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Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 33 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja
az
1/2007. (II…) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyezik az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
5. napirendi pont:

A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
3/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Pécs
Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című ROP
projekt keretében feltárt, illetve helyreállított világörökségegyüttes egységes üzemeltetésével egyetért. Ennek
megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában
lévő Pécs, Apáca utca 8. szám alatti Ókeresztény sírok
üzemeltetésével – a határozat mellékletét képező
üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint – a
Pécs/Sopianae Örökség Kht-t bízza meg. Egyidejűleg a
közgyűlés felhatalmazza elnökét az üzemeltetési szerződés
aláírására.
Határidő a szerződés aláírására: 2007. február 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felkéri a Csorba Győző Megyei Könyvtár
igazgatóját, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht-vel 2007.
március 1-jétől kössön megállapodást a Pécs, Apáca utca 8.
szám alatti világörökségi helyszín bemutatásának rendjére
vonatkozóan.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár
igazgatója
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
6. napirendi pont: Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló
RET üléséről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke véleménye szerint az előterjesztés és a
kiegészítő előterjesztés minden információt kellő részletességgel tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a kiegészítő előterjesztés szerinti módosított határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
4/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanácsnak a régió fekvőbeteg
normatíva felosztását tárgyaló üléséről készült tájékoztatót
tudomásul veszi, és a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanács kapacitás-elosztási javaslatát elutasító döntését
jóváhagyja.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat fenntartásában
működő egészségügyi szolgáltatatókat érintő miniszteri
döntésről, a fekvőbeteg normatívákról tájékoztassa a
közgyűlést.
Határidő: 2007. március havi közgyűlés
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Pécsi
Regionális Integrált Egészségügyi Társulás tagja, támogatja a
Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben befogadásra kerülő Pécsi
Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása megnevezésű
projektet, és kinyilvánítja, hogy annak megvalósításában részt
kíván venni.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi
Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása című projekt
előkészítő feladataira a műszaki tervek és szakértői
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tanulmányok elkészítéséhez szükséges 200 millió forint
költséghez – a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi
Társulás tagjaival egyenlő arányban – 67 (hatvanhét) millió
forintot biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésében.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2007.
(…..) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztést és a
kiegészítő előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló, a Pénzügyi Bizottság, és az
Érdekegyeztető Tanács is. Jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított rendelettervezetet, és ahhoz kapcsolódó módosított 3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,7/a, 10. ,17. és 18.
számú táblázatot, valamint módosított határozati javaslatot tartalmaz; melyhez 3., 4.
és 5. számú melléklet kapcsolódik.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport
Bizottság által benyújtott módosító indítvánnyal előterjesztőként nem ért egyet. A
módosító indítvány 1. pontjában a szakbizottság a Baranya megyei kisebbségek
támogatására elkülönítetten 3.000 ezer forint biztosítását javasolja. A probléma
súlyát érzi, és egyet is ért a szándékkal, de javasolja, a majdan megalakuló megyei
kisebbségi önkormányzatok működése támogatásának kérdésével együtt, komplex
módon kezelni ezt a kérdést a 2007. évi költségvetési rendelet módosításakor. A
hivatal a szakmai kapacitásával és az infrastruktúra biztosításával is kiszolgálja majd
a kisebbségi önkormányzatokat, azaz több kérdést átfogó intézkedésre lesz szükség.
Az indítvány 2. pontjában a bizottság javasolja megemelni a Pro Pannónia Kiadói
Alapítvány működésének támogatását 500 ezer forinttal. A céllal ebben az esetben is
egyetért, de mivel megszorításokra kényszerül az önkormányzat, ezért nem javasol
kivételt tenni. Jelzi, a módosító indítványt szavazásra fogja bocsátani.
A rendelet-tervezettel összefüggésben szól arról, hogy a költségvetés mérleg
főösszege 14.724 millió Ft, a gazdálkodás hiánya 1.287 millió Ft, ami a főösszegre
vetítve megegyezik a 2006. évi költségvetés hiányának mértékével. Csökken a folyó
működési bevételek és kiadások különbsége, növekszik viszont a korábbi
hitelfelvételekhez kapcsolódó törlesztések összege. A tervezett hiány a
koncepcióban prognosztizálttól kedvezőbben alakul, mintegy 500 millió forint a
javulás. Ez a megtakarítás némi bevétel növekedéssel, és a kiadás jelentős
csökkentésével volt elérhető. A költségvetés valamennyi szereplőjét, a hivatalt, a
közgyűlést, a nem intézményi formában végzett feladatokat és az intézményeket
egyaránt érinti a megtakarítás.
A hivatalnál 8 fő leépítéséből, megbízási díjak és egyéb juttatások csökkenéséből 46
millió forint megtakarítás származik, a nemzetközi kapcsolatok tervezett kiadásai 20
millió forinttal csökkennek.
A bizottságok száma és a jogszabály változása következtében a testületek
működése körülbelül 30 %-kal kerül kevesebbe.
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Az intézmények fenntartói támogatása összesen 226 millió Ft-tal csökken, a
megtakarítási intézkedéseket az intézmények maguk határozták meg.
A költségvetésben egyelőre a koncepció szintjén becsült számok szerepelnek a
Baranya Megyei Kórház vonatkozásában. A közgyűlés márciusi ülésén ─ az
ágystruktúráról hozandó végleges miniszteri döntés ismeretében ─ foglalkozni kell a
kórház finanszírozására vonatkozó kérdésekkel.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projektben a megyei önkormányzat két
beruházása szerepel, azokhoz a céltartalék tartalmazza az önerőt, melynek
felhasználására szükség szerint kerül sor.
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Kht. ez évi első taggyűlésének napirendjén szerepelt a Kht. fejlesztési programjának
módosítása. A közgyűlés decemberi döntésének megfelelően megtörtént a
fejlesztési program időbeni ütemezésének és finanszírozásának módosítása. A
közhasznú társaságnak így lehetősége nyílik a teljes fejlesztési program hitelből
történő finanszírozására, és a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott tagi
kölcsön visszafizetésére. A tulajdonostárs, a Paksi Atomerőmű Zrt. is megszavazta a
fejlesztési program módosítását.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője megköszöni a hivatal
apparátusának a jó színvonalú szakmai előkészítő munkát.
A költségvetési tervezet egyetlen pozitívumának azt tartja, hogy a korábbi években
indított projektek folytatódnak, az elkezdett fejlesztések nem szakadnak meg.
Problémaként veti fel, hogy az előterjesztés nem mutat irányt az önkormányzat 2007.
évi tevékenységéhez, nem tisztázza, miként viszonyul az önkormányzat a
kormányzati célokhoz. Nem került egyértelműen meghatározásra, hogy csak
intézményfenntartóként, vagy a területi dekoncentráció átfogó szerveként kíván-e
működni az önkormányzat. Tisztázandó a „megyeiség” megőrzésének kérdése. Az
önkormányzat a korábbi testülettel valódi területi önkormányzatként működött.
A nemzetközi regionális szervezetek partnernek tekintették a megyei
önkormányzatot. A nemzetközi kapcsolatokban tervezett visszalépést alapvetően
nem kifogásolná, ha bármilyen más feladatot, célt látna, ahol az önkormányzat
középszintű decentralizált mivolta megjelenne.
El kell ismerni és el kell fogadni, hogy a megye tovább élésének egyik perspektívája
egy valódi decentralizált hatáskörökkel, saját adóbevétellel, jogalkotói háttérrel
rendelkező két vagy három megyés régió lehet. A pozícióhoz való ragaszkodás
gyanúját veti fel az egymegyés régióra való törekvés. Létre kellene végre hozni a
kormányzati és a települési szint között működő, valódi decentralizált középszintet.
Az elmondottakkal nem a kormányzó frakciót kívánta kritizálni, hanem egy elvi
problémára szerette volna felhívni a figyelmet. Az önkormányzatok a
rendszerváltáskor ígéretet kaptak arra, hogy általános hatáskörű önkormányzatként
működhetnek, ugyanakkor forrást nem rendelt ahhoz a kormány. A látszat
demokratizálással párhuzamosan hatalmi dekoncentráció történt, a középszintű
szervek tucatjait vonták a minisztériumok alá. A kormány most végre valódi
középszintet szeretett volna, de a parlamenti ellenzék a kétharmados törvény mögé
bújva elutasította azt. Ez hiba volt.
A jelenlegi önkormányzati struktúra nem hatékony, finanszírozhatatlan, az
intézményrendszer „nem bírja el” a 40 fős testületet és a kiszolgáló hivatalt. Ez a
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költségvetés létszámleépítésről, túlélésre való törekvésről, zsugorodó, töpörödő
önkormányzatról szól. A frakció nem támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke az Érdekegyeztető Tanács ülésén
elhangzottakról tájékoztatja képviselőtársait. Hangsúlyozza, az ülés résztvevői
átérezték és nagyra értékelték az önkormányzat erőfeszítését.
A tervezett létszámleépítés nehéz helyzetbe hozza a hivatalt és az önkormányzat
intézményeit, bár míg a 2006. évben 180 főt kellett elbocsátani, addig a 2007. évben
52 fő létszámleépítésével számol a költségvetés. A tényleges elbocsátás 26 főt érint,
több üres álláshely kerül megszüntetésre, jelentős az öregségi nyugdíjba vonulók
száma és többen élnek a prémium évek program lehetőségével is, azaz humánus
módon intézkedhet a munkáltató.
Ez a költségvetés-tervezet határozott stratégiára épül, de nem volt még példa arra,
hogy az ellenzék támogatta, egyetértett volna az ilyen tárgyú előterjesztésekkel.
Dr. Marenics János képviselő a hivatal által végzett szakmai munkához gratulál.
Felhívja mindenki figyelmét és felelősségét arra, hogy a 2008. és a 2009.
esztendőben az államháztartási hiány további csökkentésére való törekvés és a
konvergencia program elfogadott sarokszámai miatt eddig nem látott forráskivonásra
kerül sor Magyarországon. Erre tekintettel az év folyamán többször módosítani kell
majd ezt a költségvetést ahhoz, hogy egy, a jövőre is felkészülő költségvetést tudjon
összeállítani a hivatal. Mindenkit emlékeztet arra, hogy a konvergencia program
szerint az állam a következő években további 800 milliárd forintot von ki a normatív
támogatás, a finanszírozás rendszeréből. Hiú ábránd azt gondolni, hogy ez nem
fogja érinteni a megyei önkormányzatok költségvetését. Az adóbevételek a
költségvetés minden szintjén túlprognosztizáltak, a pénzkivonás, a visszaeső
fogyasztás miatt a tervezett adóbevételek csökkenni fognak. Az államháztartás
hiányára és a konvergencia program számaira figyelemmel szükségesnek tartja az
önkormányzatnál egy hároméves koncepció készítését. A közgyűlés felelőssége a
struktúra szigorú átalakítása, előre kell gondolkodni ahhoz, hogy megfelelő szinten
tudja fogadni az önkormányzat a jövőbeni megszorításokat, és életben tudja tartani
az intézményeit.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke egyetért az elhangzott hozzászólással.
Országgyűlési képviselőként jól ismeri a konvergencia programot, tisztában van
azzal, hogy az önkormányzatokra további megszorítások várnak. A realitásokat
tudomásul véve a közgyűlésnek foglalkozni kell a működés rendjének és az
intézményi struktúrának az ésszerűsítésével. Fontosnak tartja, hogy a ciklus induló
évében olyan költségvetés készüljön, amellyel megteremthető a túlélés esélye.
Eredménynek tekinti, hogy a koncepcióban prognosztizált hiányhoz képest a
rendelet-tervezetben mintegy 500 millió forintos javulást sikerült elérni. Egyetért a
középtávú visszavonulásra való felkészülés szükségességével, annak módja és
iránya a ciklusprogramban meghatározásra kerül.
Lehetőséget lát új típusú források bevonására az Európa Kulturális Fővárosa 2010
projekt kapcsán. Ide vonatkozó információkkal az események elé futni nem szeretne.
Dr. Gulyás Emil frakcióvezető hozzászólására reagálva hangsúlyozza, ez a
költségvetés a megyei önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szól és nem a
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közigazgatás átalakításáról, illetve a parlamentben folytatott kétharmados
törvénytervezet vitájáról. A politikával árnyalt, a pártok színezete szerinti vitát minden
évben lefolytatják a közgyűlést alkotó frakciók a költségvetés elfogadásakor és
módosításakor Az önkormányzatok európai chartája az önkormányzati jogok
teljességét biztosítja, és azok gyakorlását el is várja az önkormányzatoktól.
Ellenpéldaként említi, hogy a megyei önkormányzatok érdemi bevételszerzési
lehetőségét a kormány az illetékhivatalok átszervezésével 2007. január 1-től elvette
a megyei önkormányzatoktól a hatékonyságra való törekvés jegyében.
Magyarországon az önkormányzatok az alkotmányban biztosított jogaikkal sem
minden esetben tudnak élni, a feladatok ellátásához szükséges állami forrást a
kormány nem bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, a működés nem az
alkotmányos rend szerint történik.
Az, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40 képviselő tagja van,
az a jogalkotó döntése. Költségvetési döntés az, hogy a testület a tavalyitól
egyharmaddal kevesebbet költ magára a 2007. évben, látszatfeladatokra nincsenek
tanácsnokok, a bizottságok külső tagok nélkül működnek, és jelentős a visszalépés
az előző ciklus juttatásaihoz képest.
Az önkormányzat zsugorodásáról nem lehet érdemben beszélni, hiszen minden
intézményét megtartja a megye, de kétség kívül kísérletet tesz a feladatok más
módon történő ellátására a takarékosabb gazdálkodás érdekében. A megszorítások
természetesen érintik az intézményeket, de működőképes lesz a költségvetés az ő
tekintetükben is. Óvatosan tervezett az önkormányzat, de képezett tartalékokat a
nem várt helyzetek kezelésére.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a Művelődés, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport
Bizottság módosító indítványának 1. pontját, melyben azt kezdeményezi a bizottság,
hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítson a Baranya megyei
kisebbségek támogatására elkülönítetten 3000 ezer forintot.
A közgyűlés az indítvánnyal 13 igen szavazattal, 25 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosító indítvány 2. pontját, melyben
azt kezdeményezi a bizottság, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatását 500 ezer forinttal emelje
meg.
A közgyűlés az indítvánnyal 15 igen szavazattal, 24 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés a módosító indítvány tárgyában adott szavazataival a következő
határozatot hozza:
5/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művelődési,
Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság által „A Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének ../2007. (II. ….) Kgy. rendelete a
Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről”
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című előterjesztéshez benyújtott módosító indítvánnyal nem ért
egyet.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 24 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja
a
2/2007. (II. ..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.
A rendelet mindenben megegyező a kiegészítő előterjesztés mellékletét képező
módosított rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 23 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
6/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a) elrendeli, hogy a
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél 3,
BMÖ Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél 5,
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézménynél 4,
BMÖ Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynél 5,
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél 1,
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél 14,
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézménynél 5,
Csorba Győző Megyei Könyvtár intézménynél 1,
Baranya Megyei Levéltár intézménynél 1,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézménynél 1,
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
intézménynél 1,
Művészetek Háza intézménynél 1,
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága
intézménynél 2,
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 8
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
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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, kivéve, ha –
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik;
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 2007. évi
költségvetésben céltartalékot különít el.
Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotása,
a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007.
február 28.,
a munkáltatói intézkedések foganatosítására: 2007.
december 31.,
a kifizetésekre: jogszabály szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
a munkáltatói döntések előkészítéséért, foganatosításáért és a kifizetések teljesítéséért az érintett
intézmények vezetői,
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző;
2. jóváhagyja a 2007. évi költségvetési törvény végrehajtásából
adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai
fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra
fordítható 67.979 ezer forint kötött felhasználású normatív állami
támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért
Közalapítvány részére történő átadásáról szóló 1. számú
melléklet szerinti megállapodást.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a
Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
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3. a) elrendeli, hogy készüljön a 2007-2008. évekre vonatkozó
intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy
László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma (Komló) intézmény takarékos gazdálkodási
feltételei kialakítása, a jelenleginél racionálisabb feladatellátási
és létszám-struktúra, valamint olcsóbb és célszerűbb
működést
eredményező
iskolaszerkezet
kialakítása
érdekében,
az
ingatlanok
jelenleginél
optimálisabb
használatának tervezésével.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az intézkedési terv
(átszervezés) szakmai, gazdasági-pénzügyi programját
készíttesse el a hivatallal és az intézmény igazgatójával.
Egyidejűleg megbízza a 3/a pont szerinti program
megvalósításával
kapcsolatos
munkák
folyamatos
figyelemmel kísérésével és segítésével Polics József
képviselőt.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző,
Rendeki Ágoston intézményigazgató,
Polics József képviselő;
4. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hivatal és az intézmény
igazgatójának bevonásával vizsgálja meg a Baranya megyei
Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Old) fenntartói jogának egyház részére történő
átadása lehetőségét.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző,
Becze Lászlóné intézményigazgató;
5. a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében, a
kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú
melléklet szerint módosítja, amely melléklet a 9/2006. (II. 16.)
Kgy. határozat 5. pontja 2. számú melléklete helyébe lép.
Határidő: a módosított kiskincstári rendszer alkalmazására 2007.
március 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
6. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres
álláshelyek betöltéséről az érintett intézmény vezetője kérelmére
a hivatal véleményének figyelembevételével döntsön.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
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7. felkéri a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóját,
hogy a racionális feladat-ellátási struktúra és a takarékos
gazdálkodási feltételek kialakítása érdekében készítsen ─
feladatellátásának
módosítására
és
bevétel
bővítési
lehetőségeinek
felkutatására,
az
ingatlanok
ésszerűbb
használatára, esetleges felszabadítására vonatkozóan ─
középtávú intézkedési tervet.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Klugené dr. Fabényi Júlia, intézményvezető;
8. felkéri a megyei főjegyzőt annak vizsgálatára, hogy származik-e
megtakarítás az intézmények által biztosított egyes szolgáltatások, különösen mosatás, takarítás, étkeztetés, karbantartás
intézményen kívüli szervezet igénybevételével történő ellátása
esetén.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak
ellátására
a) a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozattal elfogadott háromoldalú
feladat-ellátási szerződést – a felek közös megegyezésével –
2007. február 15-től megszünteti a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza elnökét a megszüntető szerződés aláírására.
b) a 4. számú melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási
szerződést köt a Baranya Megyei Sportszövetségek
Szövetségével, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal
feladat-ellátási szerződést köt a Baranya Megyei Diáksport
Tanáccsal. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza elnökét a feladat-ellátási szerződések
aláírására.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek a kiegészítő
előterjesztés mellékletét képező dokumentumokkal.
8. napirendi pont:

Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alapító
okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra
bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
7/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 2010. december
31-ig – a Baranya Ifjúságáért Kht. Felügyelő Bizottsága
elnökének Szalai Ottót, a bizottság tagjának Hehl Zoltánt és Iván
Attilát, valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által
delegált három személyt jelöli ki.
A közgyűlés – 2010. december 31-ig – a Baranya Ifjúságáért Kht.
könyvvizsgálójának a PROMT L&S Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft-t (7624 Pécs, Alkotmány utca 44. II. emelet
42.) jelöli ki.
A közgyűlés egyetért az alapító okirat következő módosításaival:
1. oldal 6. pont. A társaság alapítójának képviselője: dr. Hargitai
János elnök,
7. oldal 13. pont. A társaság nyilvánossága: saját honlap,
12. oldal 22. pont: Meghatalmazott ügyvéd: Dr. Szűcs Ügyvédi
Iroda.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító
okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén –
elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
8/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának alapító
okiratát a melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a
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168/2006. (XII. 20.) Kgy. határozattal elfogadott alapító
okiratot hatályon kívül helyezi;
b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
c) A Baranya Megyei Önkormányzat által alapított
alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak
módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja a módosított
határozati javaslatot.
A közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 14 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
9/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 8. pont, „A Kuratórium elnöke” című fejezet
első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Kuratórium elnöke Käszné Lebő Zsuzsanna Mohács,
Iskola u. 37.
A 8. pont „A Kuratórium tagjai” című fejezet helyébe a
következő rendelkezés lép:
Dr. Hargitai János Nagynyárád, Rákóczi u. 30.
Szalai Ottó Siklós, Iskola u. 32.
Dr. Tusnádi Tamás Szigetvár, József A. u.18.
Bánkuti Ferenc Pécsudvard, Felszabadulás u. 76/A
Gelb Miklós Komló, Kossuth u. 52.
Dr. Kovács Csaba Kozármisleny, Tompa M. u. 16.
Dr. Ács Imréné Kisdér, Petőfi u. 13.
Werner Imre Pécs, Szent István tér 23.
Göndöc András Pécs, Bánki D. u. 9/A
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Szántó Márta Mohács, Kígyó u. 4/A
Háber János Pécs, Szivárvány u. 2.
Nagy András Pécs, Rókus u. 7/b.
Moór Eszter Pécs, Naposdomb u. 6.
Maretics József Szigetvár, Muszola u. 18.
A fejezet 3. bekezdése első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 2011.
március 31. napjáig tart.”
A 8. pont „A Kuratórium titkára” című fejezet a következő
mondattal egészül ki:
„A titkár a szálláshelyek értékesítésére vonatkozó, valamint a
pályázatokkal kapcsolatos szerződések megkötésekor
önállóan jogosult a közalapítvány képviseletére. Önálló
képviseleti jogkörében eljárva végzett tevékenységéről a
Kuratórium legközelebbi ülésén beszámol.”
A 8. pont „A Felügyelő Bizottság tagjai” című fejezet helyébe
a következő rendelkezés lép:
Polics József Komló, Krisztina u. 5.
Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15.
Horváth Csilla Pécs, Mókus u. 18.
A 9. pont második francia bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ – a kuratórium elnökét Käszné Lebő Zsuzsannát”
b) a
Baranya
Megye
Közoktatásának
Fejlesztéséért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 8. pont „ A Közalapítvány kezelő szervezete”
című fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szerve,
vagyonának kezelője a Kuratórium. A Kuratórium elnökét és
tagjait az alapítók kérik fel és választják meg, megbízatásuk
2011. március 31. napjáig tart.
A kuratórium létszáma: 11 fő
A Kuratórium elnöke: Katona József Mohács, Ete u. 11.
A Kuratórium alelnöke: Durucz István Pécs, Szaturnusz u.
146.
Tagjai:
Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1.
Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.
Straub Jánosné Szederkény, Ságvári u. 3.
Dr. Hoppál Péter Pécs, Nagymeszes dűlő 49/A
Bognár László Pécs, Koller u. 4-6.
Dr. Kőhalmi Melinda Pécs, Madách I. u. 7.
Marosi Gyöngyi Pécs, Alkotmány u. 7.
Meixner András Pécs, Nagypostavöl-gyi u. 26/1.
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Szubotics Miklós Almamellék, Petőfi tér 1.”
Az alapító okirat 9. pont, „Az Ellenőrző Bizottság” című
fejezetében a tagok sorából törli Nádor Rudolfné és Kis
Bogdán János tagokat. Helyettük az Ellenőrző Bizottság új
tagjai: Pávkovics Gábor és dr. Istók Tímea
c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi,
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 7. c) pontja második mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Kuratórium megbízatása 2011. március 31. napjáig tart.”
A 7. h) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Kuratórium tagjai:
Dr. Ternák Gábor Pellérd-Szőlőhegy, hrsz. 625.
Kiss Ferenc Mágocs, Béke u. 17.
Dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8.
Dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19.
Apró Antal Zoltán Pécs, Janus Pannonius u. 9.
Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 12.
A 8. pont második és harmadik mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán Kozármisleny,
Nárcisz u. 15.
Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P.
u. 21/b. szám alatti lakos és Gyimesi László”
A 8. b) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A Felügyelő Bizottság megbízatása 2011. március 31.
napjáig tart.”
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bankszámla felett a kuratórium elnöke, titkára, valamint dr.
Ternák Gábor és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok
rendelkezhetnek (mindkét esetben két személy)”
d) a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„A Közalapítvány Kuratóriuma:
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A Közalapítvány kezelő szervezete a 9 tagú kuratórium,
melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és választják
meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart.
A kuratórium elnöke:
Millei Ilona Pécs, Pollack M. u. 13.
A kuratórium tagjai:
Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u.1.
Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.
Klugené dr. Fabényi Júlia Pécs, Káptalan u. 5.
Dr. Andrásfalvy Bertalan Hosszúhetény
Sarkadiné dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9.
Apaczeller József Pécsvárad, Rákóczi u. 7.
Dr. Vonyó József Pécs, Melinda u. 63.
Huszár Zoltán Pécs, Felsővámház u. 1.”
A 11. pont utolsó
rendelkezés lép:

bekezdése

helyébe

a

következő

„A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A
bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és az
SZMSZ-ben szabályozottak szerint a kuratórium két tagját
illeti meg, akik: Horváth Zoltán, Somberek, Petőfi u. 1. sz. és
Sarkadiné dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9. sz. alatti
lakosok.”
A 12. pont helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A Felügyelő Bizottság:
A Közalapítvány kezelő szervének munkáját 3 tagú Felügyelő
Bizottság jogosult ellenőrizni, a bizottság tagjait az alapítók
kérik fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31.
napjáig tart.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Síkfői Tamás,
Dr. Monori Tamás,
Dr. Feledi Éva
e) a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 9. pontja 1-5 alpontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1. Dr. Hargitai János Nagynyárád Rákóczi u. 30.
2. Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1.
3. Szűcs Edit Pécs, Építők útja 10/b.
4. Tasnádi Péter Pécs, Tettye. u. 32.
5. Bognár Sándor Mohács, Perényi u. 2.”
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy az alapító okiratok módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző
szervezetekben
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóban kiegészíti az előterjesztés 2. számú
mellékletét. Az Alpok-Adria Munkaközösség Történelmi Központok Munkacsoportba
Decsi Istvánt, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Érdekképviseleti Fórumba Németh Mária
közgyűlési tagot, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Érdekképviseleti Fórumba Szalai Ottó
közgyűlési tagot javasolja delegálni. Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya
Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények
Érdekképviseleti Fórumába az új fenntartónak kell képviselőt delegálnia. Erre
figyelemmel, előterjesztőként az említett intézményekre vonatkozó, Prettl János és
Farkas Árpád személyét érintő javaslatát visszavonja.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője véleménye szerint a delegálás terén
megbomlottak a koalíciós és az ellenzéki frakciók közötti korábbi arányok, ezt
méltánytalannak tartja. Az elmúlt ciklusban a nem koalíciós partner képviselőknek is
jelentős pozíciói, funkciói voltak, most az ellenzéki képviselőknek „valódi”, nagy
tartalommal bíró megbízatása nem lesz a beterjesztett javaslat szerint. Vallja ezt
annak ismeretében is, hogy a nemzetközi kapcsolatok terén a delegálások számát
illetően visszalépés történik a korábbi évekhez képest.
Dr. Marenics János képviselő gesztusként értékelte volna, ha szakmai tudására és
nyelvtudására figyelemmel személyével is számol az előkészítő. A politikai döntést
elfogadja, bár nagyon szívesen részt vett volna az önkormányzat képviseletének
ellátásában, például a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Felügyelő
Bizottsága tagjaként. Siklós a térség idegenforgalmának egyik meghatározó
szereplője, úgy érzi, a város polgármestereként segíteni, szolgálni tudná a Kft.
működésének jobbítását.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a kritikát hordozó hozzászólásokat megérti,
de hangsúlyozza, más kérdés, hogy mit tervez és milyen lépésekre kényszerül az
önkormányzat. A javaslat szerint ─ egy szervezet tekintetében ─ dr. Marenics
János képviselő munkájára számít is a közgyűlés.
Jelzi, a nemzetközi kapcsolatok tekintetében további szükség mutatkozik a
képviselet ellátására, így minden bizonnyal testület elé kerül még a delegálás
kérdése.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a szóbeli kiegészítés figyelembevételével szavazásra bocsátja
az előterjesztést.
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A közgyűlés 23 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
10/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi
szervezetekbe delegált képviselőinek – eddigi áldozatos
munkájukat megköszönve – képviseleti megbízatását
visszavonja, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy erről az
érintett személyeket tájékoztassa:
Alpok-Adria Munkaközösség
Turizmus Munkacsoport:
Csordás László
Ifjúsági Munkacsoport:
Csízi Péter
Nők Munkacsoport:
dr. Feledi Éva
Kisebbségek Munkacsoport:
Tasnádi Péter
Sport Munkacsoport:
Tallósi István
Történelmi Központok Munkacsoport:
dr. Tihanyi Csaba
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport:
dr. Szirtes Gábor
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport:
Faludi László
Egészségügyi és Szociális Projectcsoport:
dr. Feledi Éva
Mezőgazdasági Munkacsoport:
Hohmann István
Dunamenti Tartományok Munkaközösség
Vezető Tisztviselők Bizottsága:
Tasnádi Péter
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság:
Németh Mária
Kultúra és Tudomány Munkabizottság:
dr. Szirtes Gábor
Közlekedés és Hajózás Munkabizottság:
dr. Kernya István
Sport Munkacsoport:
Pávics János
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Szociális Védelem:
Tasnádi Péter
Európai Régiók Gyűlése
I. Bizottság (Intézményi Ügyek):
Tasnádi Péter
Kocsi László
II. Bizottság (Szociális Közszolgáltatások): Pörös Béla
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése
Közgyűlés: dr. Kékes Ferenc
Büro: Czigler János
Megyei Bűnmegelőzés és Közbiztonsági Bizottság:
dr. Csörnyei László
Gyermek és Ifjúság Érdekegyeztető Fórum:
dr. Habjánecz Tibor
Bimbó István
Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság:
Paizs József
Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács:
Tasnádi Péter
Drogellenes Munkacsoport:
dr. Feledi Éva
Baranya Megyei Szakképzési Tanács:
Amigya Antal
Németh Mária
Tasnádi Péter
Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal:
Tasnádi Péter
Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács:
dr. Feledi Éva
Amigya Antal
Paizs József
Bálint Bánk
Baranya Megyei Gyermek Érdekképviseleti Fórum:
Maretics József
Regionális Egészségügyi Tanács FB elnöke:
dr. Feledi Éva
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Tanács tagja:
dr. Gulyás Emil
Pénzügyi Bizottság tagja:
Pávkovics Gábor
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Pannon-TISZK
Konzorciumi Szekció:
Amigya Antal
Intézményirányító Testület:
Kallós Miklósné dr.
Regionális Ifjúsági Tanács:
Antal Ágnes
Dél-Dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság:
dr. Herlicska Károly
dr. Vass Miklós
dr. Mészáros Kálmán
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács:
Nyúlné Zátonyi Zita
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad:
dr. Feledi Éva
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old:
Bálint Bánk
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szak-középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló:
Tóbiás Béla
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani
Otthona, Görcsöny: Keserű Árpád
Baranya Megyei Önkormányzat
Szederkény:
dr. Habjánecz Tibor

Időskorúak

Otthona,

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, KomlóMecsekjánosi:
Németh Mária
Baranya Megyei
Otthona, Mozsgó:
Hollósi Sándor

Önkormányzat

Értelmi

Fogyatékosok

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa:
Jászberényi Márta
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár:
Paizs József
Tetthely Információs és Tanácsadó Központ:
Nyúlné Zátonyi Zita
Kovács Sándorné
Baranyai Alkotótelepek Kht.:
Fábos Pál
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Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.:
Bimbó István
dr. Gulyás Emil
Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.:
dr. Gulyás Emil
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.:
Németh Mária
Pécs/Sopianae Örökség Kht.:
Tasnádi Péter
dr. Páva Zsolt
EUNet 2000 Kht.:
Hohmann István
Baranya Ifjúságáért Kht.:
Nyúlné Zátonyi Zita
Nyögéri Lajos
Ezerszínű Baranya Kht.:
dr. Szirtes Gábor
Pécsi Fejlesztési Kft.:
Tasnádi Péter
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét a
határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező táblázatokban
foglaltak szerint határozza meg, a képviselőket az ott
felsoroltak szerinti képviseleti jogosultsággal megbízza.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1-3. pontjaiban
foglaltaknak megfelelően az érintett személyek és
szervezetek tájékoztatása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik.
10. napirendi pont: Vagyoni ügyek
a) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
értékesítésre kijelölt és kijelölésre kerülő ingatlanok
forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális pályázati
árak meghatározása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.

27
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra
bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
11/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre
kijelöli az előterjesztés mellékletében felsorolt ingatlanokat,
az ott meghatározott minimális eladási áron. A közgyűlés
felkéri a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottságát, hogy a közgyűlés elnökével egyetértésben
bírálja el a nyílt eljárásban a pályázatokra beérkező
ajánlatokat.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyidejűleg a
14/2006. (II. 16.) Kgy., a 83/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatait,
valamint a 158/2006. (XII. 7.) Kgy. határozata 2. pontját
hatályon kívül helyezi.
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
b) A Siklós 2107/215 hrsz-ú ingatlan (siklósi tűzoltóság)
térítésmentes átadása Siklós Város Önkormányzatának
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén –
elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
12/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Siklós Város
Önkormányzata kérésére a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező, és a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokság
– jogutódja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
– földhasználati jogával terhelt Siklós belterület 2107/215 hrszú 2 ha 2424 m2 térmértékű, kivett tűzoltóság megnevezésű
ingatlant, valamint a hozzátartozó külön nyilvántartásban
szereplő tárgyi eszközöket térítésmentesen Siklós Város
Önkormányzatának tulajdonába adja, és felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy az átadás-átvétel dokumentumait írja alá.
Határidő: 2007. április 30.
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Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
c) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
szigetvári 0275/4 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadása
Szigetvár Város Önkormányzatának
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
13/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentesen Szigetvár
Város Önkormányzatának tulajdonába adja a Szigetvár,
Turbékpuszta 0275/4 hrsz-ú, 121 m2 térmértékű ingatlanát, és
felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződést írja
alá.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
d) A szigetvári speciális gyermekotthon kialakításához a
szigetvári 1785/10 hrsz-ú ingatlan térítésmentes
átvétele Szigetvár Város Önkormányzatától
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén elfogadásra ajánlja, majd
szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
14/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat elfogadja Szigetvár Város
Önkormányzata felajánlását, térítésmentesen átveszi Szigetvár
Város Önkormányzata tulajdonában álló a Szigetvár 1785/10
hrsz-ú, 3600 m2 térmértékű ingatlant, és felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy az erről szóló szerződést írja alá.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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e) A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsvárad Város
Önkormányzata
közötti
megállapodás
ingatlanhasználat tárgyában
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
15/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy az 57/1999. (III. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyott, a
Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsvárad Város
Önkormányzata között a II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari
Szakiskola és Kollégium (Pécs-várad) intézmény fenntartói
jogának átadás-átvételére vonatkozó megállapodás alapján
használatába került ingatlanok közül a pécsváradi
- 902 hrsz.-ú 410 m2 területű beépítetlen terület,
- 906/2 hrsz.-ú 798 m2 területű beépítetlen terület,
- 907 hrsz.-ú 2326 m2 területű épület
tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentes
használati joga megszűntetésre kerüljön.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a – határozat mellékletében
foglalt – megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. március 10.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
f) Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Pécsi u. 6/B
szám alatti ingatlan megvásárlásához
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági
és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén, elfogadásra
ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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16/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mohácsi
Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
gyakorlati oktatására alkalmas Mohács, belterület 90/3 hrszú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti családiházas ingatlan
megvásárlásához a közbe-szerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 257. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
kétfordulós tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát,
hogy a Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út
6/b. szám alatti családiházas ingatlan megvásárlásához a
tárgyalásos közbe-szerzési eljárás ajánlati felhívását
fogadja el, folytassa le a tárgyalásokat, és a közgyűlés
elnökével egyetértésben hozza meg az eljárást lezáró
döntését, valamint hagyja jóvá az adás-vételi szerződést.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és
Foglalkoztatási Bizottság elnöke

11. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza
felújítási munka engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és
Foglalkoztatási Bizottság elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén, elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
17/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza épületének
részleges
felújításával.
A
közgyűlés
a
beruházás
engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben
jóváhagyja.
Határidő a beruházás befejezésére: 2007. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
12. napirendi pont: Pályázatok kiírása
a) Építészeti pályázatok kiírása
Előadó: Bédy
István,
Idegenforgalmi és
elnöke

a
Területfejlesztési,
Informatikai Bizottság

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
18/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évre
az alábbi pályázatokat írja ki, összesen 3.000 eFt
költséggel, az 1., 2., 3., 4. számú mellékletben foglalt
tartalmi feltételekkel.
a)

"Kulturált települési környezetért" című pályázat
összesen 1.200 eFt költségvetéssel (1. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.

b) "Év lakóháza" című pályázat (2. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.
c) "Építészeti kultúráért" című pályázat (3. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.
d) Pályázat a védelem alatt álló épületek, építmények
hagyományőrző felújításának támogatására, összesen
1.200 eFt költségvetéssel (4. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2007. augusztus 1.
A pályázatok a kihirdetést követően folyamatosan
nyújthatók be.
A közgyűlés a dologi költségekre és a pályázatok
elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen 600
e Ft-ot biztosít.
2. A közgyűlés felkéri a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és
Informatikai Bizottsága elnökét, hogy gondoskodjon a
pályázati eljárás lebonyolításáról.
Határidő a díjak odaítélésére: 2007. november 30.
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Felelős: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és
Informatikai Bizottság elnöke
3. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a 2007. évi pályázatok
minél szélesebb körben, a megye valamennyi településén
ismertté váljanak. A közgyűlés felkéri elnökét, gondoskodjon
arról, hogy a pályázatok a Diskurzus című folyóiratból és a
megye honlapjáról megismerhetők legyenek.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
b) „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése
Előadó: Bédy
István,
a
Területfejlesztési,
Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
elnöke
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén elfogadásra
ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
19/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos
Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi,
környezetszépítő versenyt a jelen határozat mellékleteként
csatolt felhívásban foglalt tartalommal és feltételekkel
meghirdeti.
A közgyűlés a megyei környezetszépítő verseny céljára az
önkormányzat 2007. évi költségvetésében 4 millió forint
elkülönített pénzkeretet biztosít. Ebből a résztvevő
települési
önkormányzatok
támogatására
(pénzbeli
díjazására) 3,5 millió forint, a kapcsolódó dologi költségek
(zsűrizés, oklevelek, díjátadó ünnepség) fedezetére 500
ezer forint használható fel.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásokat –
annak széles körű megismertetése érdekében – a Baranya
Megyei Önkormányzat internetes honlapján, továbbá a
Baranya Megyei Közigazgatási Tájékoztató és a „Diskurzus”
című lap útján tegye közzé.
Határidő a közzétételre: 2007. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Idegenforgalmi
és Informatikai Bizottságát, hogy gondoskodjon a pályázat
lebonyolításáról és értékeléséről, továbbá tegyen javaslatot
a díjazások (támogatások) közgyűlés általi odaítélésére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és
Informatikai Bizottság elnöke
3. A közgyűlés – elnöke által – felkéri a megyei médiákat
(sajtó, rádió, televízió), hogy kísérjék figyelemmel a
pályázatok megvalósulásának alakulását, és szükség
szerint tájékoztassák a közvéleményt a fontosabb
eseményekről.
Határidő a felkérésre: 2007. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei
Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek
Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
20/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy
a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási
pályázatot nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ,
valamint
a
Művészetek
Háza
technikai-műszaki
felszereltségének javítására.
Határidő a pályázat benyújtására: 2007. március 25.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikaiműszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő
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támogatási pályázat benyújtásához szükséges 3.000 ezer Ft
önrészt, az előterjesztésben szereplő összköltségvetés, azaz
7.095 ezer Ft alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat
2007. évi
költségvetéséről
szóló
rendeletében
az
önkormányzati pályázati keret jogcímen elkülönített összeg
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek
Háza technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló
érdekeltség-növelő támogatási pályázat benyújtásához
szükséges 1.000 ezer Ft önrészt, az előterjesztésben szereplő
összköltségvetés, azaz 2.702 ezer Ft alapján, a Baranya
Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
rendeletében az önkormányzati pályázati keret jogcímen
elkülönített összeg terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
d) Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a
„Nagy Kiállítótér” EKF projektre
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a beruházás
megvalósításának helyszíne megváltozott, a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti
ingatlan helyett a város tulajdonában lévő Pécs, Káptalan utcai szabadtéri színpad
területén épül föl a Nagy Kiállítótér. A projekt funkcionális tartalma nem változik. A
beruházás előkészítése a Papnövelde utcában értelmetlen volt, sajnos több millió
forintot költött arra az önkormányzat. Az új helyszínen történő építkezést a régészeti
feltárások mintegy 10 millió forinttal megdrágítják, mert ezek a munkálatok a projekt
előkészítésére a Pécs Megyei Jogú Városnál rendelkezésre álló forrásból nem
finanszírozhatók. A közgyűlés elnökeként vállalta a Tasnádi Péter polgármesterrel
folytatott tárgyalások során a régészeti feltárásokhoz szükséges forrásnak a megyei
önkormányzat részéről történő biztosítását annak érdekében, hogy a beruházás
minél előbb kezdetét vehesse.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke elfogadásra ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
21/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 132/2006. (IX.
26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
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2. A közgyűlés az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
„Nagy Kiállítótér” tervpályázatát jóváhagyja.
3. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei
Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt
tervpályázat lefolytatását rendelje el, és a tervpályázat
lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízza meg. A
közgyűlés javasolja az előterjesztés 2. számú mellékletében
felsorolt bíráló bizottsági tagok felkérését, megbízását.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges
forrást Pécs Megyei Jogú Város a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint
biztosítja.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a városi tulajdonban lévő, Pécs Káptalan utcai,
az ingatlan nyilvántartásban 18341 helyrajzi számon
nyilvántartott, új helyszín tulajdonos változásának, illetve
bérletének lehetőségéről folytasson tárgyalásokat Pécs
Megyei Jogú Város Polgármesterével.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európa
Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatos
intézkedésekről szóló 99/2006. (VII. 4.) Kgy. határozata 3.
pontját hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza
elnökét, hogy az „Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010
projekt „Regionális könyvtár – Tudásközpont” és a „Nagy
Kiállítótér” beruházásaival kapcsolatos személyi döntéseket
meghozza, egyidejűleg felkéri, hogy jelen határozatot Pécs
Megyei Jogú Város Polgármesterének küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. napirendi pont: Felterjesztés a Magyar Köztársaság Kormányához a roma
lakosság munkaerőpiaci helyzete ügyében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke emlékezteti képviselőtársait arra, hogy a
2006. év novemberében nagyobb létszámban vándoroltak ki baranyai, elsősorban
mohácsi romák Svédországba a jobb megélhetés reményében. Ez a jelenség nagy
visszhangot váltott ki, ezért a mögötte húzódó szociális probléma megoldásának
segítésére a Baranya Megyei Önkormányzat fórumot szervezett 2006
decemberében. A fórumon a cigányságot képviselők és a jelenlévő szakemberek
megoldást kerestek az előállt helyzet kezelésére. Az ennek eredményeként született
javaslatra figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat él felterjesztési jogával.
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Szekó József képviselő szerint köztudott, hogy nemcsak a kistelepülésekről, hanem
városokból is indultak el romák Svédországba, Kanadába a nincstelenség elől
menekülve. Indítványozza ezért, hogy a felterjesztés ne csak a kistelepülésekre
fókuszáljon a munkahelyteremtés tekintetében. Felveti továbbá annak gondolatát,
hogy a kormány kezdeményezze munkahelyteremtő beruházások indítását Baranya
megyében a Svédországgal kötött gripen program ellentételezése keretében.
Kovács István képviselő köszöni, hogy a megye önkormányzatainak
képviselőtestületei közül elsőként foglalkozik ezzel az üggyel a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése. Ahhoz, hogy a cigányság dolgozni tudjon, olyan
munkahelyeket kell teremteni, ahol foglalkoztatni tudják őket, tekintettel arra, hogy a
szociális hátrányok mellett ezeknek az embereknek alapvető problémája az alacsony
iskolázottság.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke egyetért Szekó József képviselő
indítványával, ígéri, a felterjesztés a munkahelyteremtés igénye tekintetében
átfogalmazásra kerül olymódon, hogy az minden településre vonatkozzon és ne csak
a kistelepülésekre fókuszáljon.
Az érintett kormányok közötti, a gripen program ellentételezése tekintetében folyó
együttműködés valóban teremthet lehetőséget a munkahelyteremtő beruházásokhoz,
de a tárgyalások kimenetele még bizonytalan.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a képviselői indítvány figyelembevételével szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
22/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában
biztosított felterjesztési jogát, és felkéri a közgyűlés elnökét,
hogy a melléklet szerinti tartalommal küldje meg felterjesztését
a Magyar Köztársaság Kormányának.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
14. napirendi pont: Szigetvár
Város
szociális
szolgáltatástervezési
koncepciójának véleményezése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
23/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szigetvár város
felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét
Szigetvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
elfogadásra javasolja.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke az SZMSZ 34. § c) pont harmadik franciabekezdésére
hivatkozással a képviselői jelenlét ellenőrzésére szolgáló szavazásra kéri
képviselőtársait.
A képviselők 30 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett jelzik az
ülésen való részvételüket.
15. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén, elfogadásra
ajánlja, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
24/2007. (II. 15.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési
és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Harkány Város
Önkor-mányzatának tervezett intézkedését, mely szerint az
általa fenntartott Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola a
sajátos nevelési igényű tanulók közül az értelmileg
akadályozott (a középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulókat a
tanulásban
akadályozottakkal
(az
enyhe
értelmi
fogyatékosokkal) integráltan nevelje, oktassa felmenő
rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A
települési
önkormányzat közoktatási
tevékenységeinek,
szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek
igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan
terhet.
Határidő a közlésre: azonnal
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Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Dr. Marenics János képviselő az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projektet és a
megye infrastrukturális helyzetét illetően koordinációs szerepvállalásra kéri a
közgyűlés elnökét. Szükségét látja annak, hogy a projektben közreműködő
szakemberek, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere és a megye városainak
polgármesterei egy asztal mellé ülve tárgyaljanak a csatlakoztatható idegenforgalmi
programokról.
Számára a nemzetközi tapasztalatok azt sugallják, hogy a nem megfelelő
közlekedési infrastruktúra nagyban veszélyezteti a programok sikerességét, ezért
kiemelten kellene foglalkozni a Pécs-Pogányi repülőtér leszállópályájának
meghosszabbításával. Nem lesz meg a prognosztizált látogatói szám, nem fognak
teljesülni a megálmodott gazdasági számok, ha nagy utasszállító gépeket nem tud
fogadni a repülőtér. Félő, hogy a megye közlekedési infrastruktúrája nem fogja tudni
kiszolgálni ezt a programot.
Szerinte nagyon fontos az is, hogy komplett, megyei programcsomagot ajánljanak a
Baranyába látogató turistáknak. Kéri a közgyűlés elnöke közreműködését ahhoz,
hogy a városok polgármesterei elmondhassák segítő szándékú véleményüket a
program gazdáinak. Azon a véleményen van, hogy a projekt sikertelensége még a
2010-es év után is rossz hatással lenne a megye idegenforgalmára és gazdasági
életére.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ígéretet tesz arra, hogy a kérésnek
megfelelően kezdeményezni fogja Tasnádi Péter polgármesternél az egyeztetést a
nagyobb települések polgármestereinek bevonásával. Az Európa Kulturális Fővárosa
2010 projekt sikere kulcsának ő is a város és a megye megközelíthetőségét tartja,
szeretne hinni a repülőtér és a 6-os autópálya ügyében, de egyik tekintetében sem
túl optimista.
A közgyűlés elnöke ─ interpelláció, bejelentés, további hozzászólás nem lévén ─ a
képviselők és a hivatal munkáját megköszöni. Jelzi, a közgyűlést a munkaterv szerint
március 22-ére tervezi összehívni; majd az ülést bezárja.
K.m.f.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

