Szám: 600-2/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. március 22én 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, ifj. Koltai Péter, Kovács István,
Kustos Roland, dr. Marenics János, Maretics József, Miklós József,
Müller Gábor, Nagy Attila, Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita,
Pávkovics Gábor, Polics József, Prettl János, Rács Zoltán, Rang
Henriett, Sohonyai István, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Székely
Gábor, Szekó József, Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika, dr. Ternák
Gábor, dr. Tusnádi Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a társszervek vezetői, Kator György, a
Finn Köztársaság pécsi tiszteletbeli konzulja, dr. Frank Gábor,
a Baranya Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, a szakszervezetek képviselői, dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló, az önkormányzat hivatalának dolgozói, a sajtó
munkatársai.
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 40 közgyűlési képviselőből 40 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke az ülés napirendjének meghatározására térve javasolja 2.
pontként napirendre venni „A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)
igazgatója vezetői megbízásának visszavonása” című előterjesztést.
A meghívó szerinti napirendi javaslattal és az indítványozott napirendre-vétellel
összefüggésben észrevétel nem hangzik el a képviselők részéről.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja „A Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatója vezetői megbízásának visszavonása”
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát.
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A közgyűlés az előterjesztés napirendre vételével és 2. pontként történő
megtárgyalásával 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t
é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi javaslatot.
A közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1.

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

2.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatója vezetői
megbízásának visszavonása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

Tájékoztató az új kórházstruktúrákról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.
22.) Kgy. rendelet módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének középtávú munka- és gazdasági programja 2007-2010
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2006.
évi alakulásáról, valamint tájékoztató a 2007. évre tervezett nemzetközi
tevékenységről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Tagsági viszony megszüntetése az Intelligens
Szövetségében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani
Otthona (Görcsöny) 2006. évi munkájáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Keresztes Tamás, a „Kastélypark" Módszertani Otthon igazgatója

Települések

Országos

10. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – az SZMSZ rendelkezése szerint – a
napirend tárgyalása előtt lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó pártok és szervezet
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képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak, vagy kifejtsék
véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő kérdésekről.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője szól arról, hogy a közgyűlés február 15ei ülését követően Pécs Megyei Jogú Város képviselő-testülete ülésén elhangzottak
szerint frakciójuk elégedetten fogadta a megyei önkormányzat képviselete ellátásáról
szóló előterjesztést. A vitában akkor elmondta, most megismétli: jogszerűnek, de
méltánytalannak tartják a képviselet ellátásában a frakciójuknak jutott, a korábbitól
lényegesen „kisebb” szerepeket. Megfontolásra ajánlja a képviseleti helyek
elosztásának újratárgyalását, mert a városnál igen fontos pozíciókat juttattak az
ellenzéki képviselőknek.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke hangsúlyozza, nem sugallt ilyen
véleményformálást dr. Révész Máriának, a város képviselő-testülete ellenzéki
frakciója vezetőjének. Jelzi, a napirend előtti 2 perces felszólalási lehetőség a megye
lakosságát érintő, érdeklődésükre számot tartó kérdések feltevésére, információk
közreadására szolgál. Az elhangzott észrevétel, felvetés az elfogadott napirend
szerint később tárgyalandó, a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztéshez kapcsolódik inkább.
Dr. Marenics János képviselő köszöni a közgyűlés elnöke intézkedését, melynek
következtében március 23-án, a Pécs-Pogányi Repülőtér Fogadó-épületében
tanácskozni fognak a megyei közgyűlés, a megyei jogú város képviselő-testülete
tisztségviselői, valamint a megyei városok polgármesterei a repülőtér fejlesztése és
működtetése, továbbá az Európa Kulturális Fővárosa-2010 projekt aktuális
kérdéseiről.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy
Baranya megyében március 20-án megalakult a Baranya Megyei Német Területi
Kisebbségi Önkormányzat, elnöke dr. Frank Gábor, a Baranya Megyei Horvát
Területi Kisebbségi Önkormányzat, elnöke Sárosácz Mihály, valamint a Baranya
Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, elnöke Hegedüs István.
Tisztelettel köszönti a közgyűlés ülésén jelen lévő dr. Frank Gábor urat. Szól arról,
hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításával a közeljövőben tartalmat
kell adni ezeknek az új jogi intézményeknek, ki kell építeni a partnerséget bizonyos
hatáskörök, feladatkörök gyakorlása tekintetében.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 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 a
kiegészítő előterjesztésre, mely módosított határozati javaslatot tartalmaz.
Jelzi, a kiegészítő előterjesztés mellékletét képezi az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2006. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló. Köszönti ebből az alkalomból Horváth Lászlónét, az egyesület elnökét.
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Horváth Lászlóné, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezete elnöke köszönti a közgyűlés tisztségviselőit, a megyei főjegyzőt, valamint
a képviselőtestület tagjait.
Egyesületük célja, a beszámolón keresztül a testülettel megismertetni az elmúlt
évben végzett munkát, a piac szereplői versenyképességének javítására, jogaik
érvényesítésére, oktatásukra, tájékoztatásuk érdekében kifejtett tevékenységet.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni a fogyasztóvédelmi egyesület
beszámolóját, annak elfogadását a módosított határozati javaslatban indítványozza a
testületnek.
A módosított határozati javaslat 3. pontjára utalva szól arról, hogy az 53/2006. (V.
11.) Kgy. határozatnak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági
Igazgatósága az előterjesztés 2. számú mellékletében beszámol az önkormányzat
pécsi székhelyű intézményei gazdasági integrációjának 2006. évi tapasztalatairól.
Ehhez kapcsolódnak a Hivatal Ellenőrzési Csoportja megállapításai, mely az
előterjesztés 2/a mellékletét képezi. A Gazdasági Igazgatóság beszámolója és az
Ellenőrzési Csoport jelentése a szakmai munka megítélése tekintetében különböző.
Az Ellenőrzési Csoport javasolja az igazgatóságon működő gazdasági szervezeti
egység tevékenységének átgondolt újraszabályozását. Erre figyelemmel a
módosított határozati javaslat 3. pontjában kezdeményezi intézkedési terv
készítésének elrendelését a Gazdasági Igazgatóság részére.
Az előterjesztéssel és a kiegészítő előterjesztéssel összefüggésben a képviselők
részéről 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.
25/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a
mellékletekkel elfogadja;
2. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Szederkény külterület 048/8 hrsz-ú, erdő megnevezésű
ingatlanból 27 m2 térmértékű ingatlanrész a Magyar Állam
részére 9.720 forint vételárért értékesítésre kerüljön. Felkéri a
közgyűlés elnökét az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
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3. a Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű
intézményeinek gazdasági integrációjáról szóló beszámolót
elfogadja, egyúttal a Gazdasági Igazgatóság részére
intézkedési terv készítését rendeli el. Felkéri a Hivatal
Ellenőrzési Csoportját, hogy az intézkedési tervet
véleményezze, és a határidők lejártával utóellenőrzés
keretében minősítse a végrehajtás módját.
Határidő: a záró-tárgyalástól számított 15. munkanap
Felelős: Stráhl Ferenc igazgató;
4. felkéri a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségét, a
Baranya Megyei Diáksport Tanácsot és a Fogyatékkal élők
Baranya megyei Sportszövetségét, hogy – a hatályos
sporttörvény, a Nemzeti Sportstratégia és Pécs Megyei Jogú
Város sportkoncepciója figyelembe vételével – készítsék elő a
megye testnevelési és sportkoncepciójának módosítását. A
módosított sportkoncepció-tervezetet a szakmai fórumokon
történt egyeztetéseket követően, mindhárom szervezet
egyetértésével terjesszék jóváhagyásra a közgyűlés elé.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Baronek Jenő, a Baranya megyei Sportszövetségek
Szövetségének elnöke,
Brandstätterné dr. Temesy Tünde, a Baranya
megyei Diáksport Tanács elnöke,
Körösztös Vince, a Fogyatékkal élők Baranya
megyei Sportszövetségének elnöke;
5. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezete 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)
igazgatója vezetői megbízásának visszavonása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintettek az előterjesztés nyilvános
ülésen történő megtárgyalásához hozzájárultak.
Dr. Barka Tamást, az intézmény vezetőjét 2007. április 1. napi hatállyal kikérte Pécs
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Tekintettel arra, hogy az
intézményvezető a magasabb vezetői megbízását a közgyűléstől kapta, a
közalkalmazotti jogviszonya végleges áthelyezéssel történő megszüntetése előtt a
képviselőtestületnek határoznia kell a vezetői megbízás visszavonásáról, továbbá
ezzel egyidejűleg döntést kell hozni a megbízandó igazgató személyéről.
Németh Mária képviselő az MSZP frakció részéről megköszöni dr. Barka Tamás
elköszönő intézményvezető munkáját. A frakció nehezményezi, hogy a megbízni
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javasolt intézményvezető személyéről a közgyűlés tisztségviselői nem kérték ki a
távozó igazgató véleményét.
A frakció nevében kéri, hogy a határozati javaslat pontjait külön-külön bocsássa
szavazásra a közgyűlés elnöke.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a nem hivatali véleményekre és
tapasztalatokra figyelemmel, de különös tekintettel a gyermekjogi képviselőkkel való
együttműködés zavaraira nem tartja problémamentesnek az intézményvezetői
munkát, ezért némi kritikát is jelent az, hogy a távozó igazgató álláspontját nem kérte
ki az utódlás kérdéséről.
Javaslatát a hivatal munkatársai szakmai véleményére alapozva terjesztette a
testület elé.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a szavazás módjára vonatkozó kérésnek eleget téve szavazásra
bocsátja a határozati javaslat 1. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjával 38 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r t .
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjával 40 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r t .
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját.
A közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjával 25 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal,
10 tartózkodás mellett e g y e t é r t .
A közgyűlés fenti szavazataival a következő határozatot hozza:
26/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatójának, dr.
Barka Tamásnak a magasabb vezetői megbízását – mivel
végleges áthelyezéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnik
– 2007. március 31-i hatállyal visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felkéri elnökét a Baranya Megyei Gyermekvédelmi
Központ (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltésére szóló
pályázat kiírására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április hó
1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt
pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői feladatainak
ellátásával Bogács Ernőt bízza meg, és havi illetményét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Alapilletménye:
230.000 Ft,
Magasabb vezetői pótléka:
49.000 Ft,
Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése:
8.000 Ft,
Havi illetménye összesen:

287.000 Ft.

Határidő: 2007. április 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke a képviselőtestület nevében megköszöni dr. Barka Tamás
munkáját, és gratulál Bogács Ernő megbízásához.
3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke elöljáróban elmondja, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény és a közgyűlés alakuló ülésen elfogadott 143/2006.
(X. 16.) Kgy. határozat kötelezte a testületet a rendeletnek, az alakuló ülés
időpontjától számított fél éven belüli felülvizsgálatára. A korábbi szabályzat mentén jó
működött a rendszer, de az tartalmaz olyan rendelkezéseket is, amelyek nem
életszerűek. A beterjesztett módosítások által gördülékenyebbé, rugalmasabbá válik
a működés, ezt szolgálja az elnök hatáskörébe átruházott döntések, a
kötelezettségvállalás értékhatárának javasolt emelése is.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője a kiegészítő javaslattal összefüggésben
szeretné tudni, ha a közgyűlés bizottságaiba a külső tagok választhatóságáról
megszületik a döntés, azzal egy elvi lehetőség, vagy egy konkrét elképzelés
megvalósításának feltételét teremti meg a testület.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, ez ma még elvi lehetőséget jelent
csupán, de emlékezteti képviselőtársait arra, hogy egy szándék megerősítéséről van
szó, hiszen mindenki előtt ismert, hogy a költségvetésben már biztosított erre forrást
a testület.
Dr. Temesi Erika képviselő az MSZP frakció tagjai nevében is fontosnak tekinti és
kéri, hogy szokásjogi alapon a frakcióvezetők soron kívüli hozzászólásának
lehetősége a jövőben is biztosított legyen a szabályzatban. Szólt erről az Igazgatási
és Ügyrendi Bizottság ülésén is, ahol a hivatal munkatársai a számítógépes rendszer
speciális működésére hivatkoztak. Ezt az érvelést nem fogadja el frakciójuk, ezért az
aktuális rendelet-tervezet 20. §-ának kiegészítését kérik a frakció által benyújtott
módosító indítvány 1. pontja szerint.
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Alternatív javaslat formájában indítványozza továbbá a frakció, hogy vagy a rendelettervezet 8. § (1) bekezdés a) pontja módosuljon, a közgyűlés hatásköréből át nem
ruházható hatáskör vonatkozásában 50 millió forint értékhatárról 10 millió forint
értékhatárra, vagy a 4. számú melléklet 2. fejezetének a 4. és 12. pontja egészüljön
ki oly módon, hogy a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, továbbá
a Pénzügyi Bizottság véleményének megismerése után dönthet a közgyűlés elnöke
a 30 és 50 millió forint értékhatárhoz kötött jogosultságok gyakorlása körében.
Politikai szempontból sem támogatja frakciójuk a rendelet-tervezetet, mert úgy érzik,
hogy a közgyűlés elnöke túl sok hatáskört kíván magának. Véleményük szerint a
korábbi szabályozás mellett a közgyűlés jól működött, a hatáskörök gyakorlásában a
testület nem volt akadályozva.
A frakció tagjai szükség esetén a munkatervtől eltérő időpontban is készek részt
venni a közgyűlés és a bizottságok ülésein, hogy gördülékenyen működhessen a
testület.
Dr. Marenics János képviselő szeretné megtudni, kik lesznek a főosztályok vezetői,
illetve mi lesz a sorsa a megszűnő és a beolvadó iroda vezetőjének.
Az MSZP frakció ismertetett álláspontját és érvelését logikusnak tartja, azonban a
mindennapokban a vállalkozók, az üzletemberek, de még sok esetben az
állampolgárok is több százezer, több millió forinttal a táskájukban közlekednek és
intézik ügyeiket. Nem kellene „kiskorúsítani” a közgyűlés elnökét, aki tisztességes és
nem felelőtlen.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni képviselőtársa szavait, majd
reagál a hozzászólásokra.
A hivatal szervezeti felépítését szemlélteti az SZMSZ módosított 7. számú
melléklete. A főosztályvezetők személyére vonatkozó kérdés kapcsán elmondja, nem
áll szándékában a jelenlegi vezetés tekintetében változtatni a Jogi és Szervezési
Főosztálynál, továbbá a Fejlesztési és Közigazgatási Főosztálynál. Jelenleg a
Humánszolgáltatási Iroda nyugdíjba vonuló vezetője felmentési idejét tölti, az iroda
vezetésére az egyik munkatárs kapott megbízást. Az Elnöki Kabinet létszáma
megfogyatkozott a megbízási szerződések lejártával, a nemzetközi ügyek
intézésével és a PR feladatok ellátásával foglalkozó munkatársak a Jogi és
Szervezési Főosztályhoz fognak tartozni a jövőben. Ehhez a főosztályhoz tartozik
formálisan a személyzeti és munkaügyi referens, aki direkt módon a közgyűlés
elnöke és a megyei főjegyző irányításával látja el feladatát. A Gazdasági, Terület- és
Vidékfejlesztési Iroda vezetője az új szervezeti struktúrában a Fejlesztési és Projekt
Csoport vezetője lesz a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály keretében.
Az MSZP frakció ismertetett álláspontjára reagálva szól arról, hogy tapasztalata
szerint a frakcióvezetőknek biztosított soron kívüli hozzászólás lehetőségével
korábban az érintettek nem igazán éltek. Amennyiben a frakció szerint hatékonyabbá
válik a közgyűlés működése e rendelkezés megtartásával, akkor előterjesztőként
egyetért az indítvánnyal.
Biztosítja képviselőtársait, nem fogja veszélyeztetni a közgyűlés működését, ha a
korábbinál magasabb értékhatáron belül dönthet, vállalhat kötelezettséget átruházott
hatáskörében eljárva. Az önkormányzat pénzügyi nehézségeire tekintettel rossz
döntésnek nincs helye. Indokolatlanul a közgyűlést összehívni nem áll szándékában,
hiszen a képviselőtestület egy ülésének megszervezése közel 2 millió forintba kerül.
Az MSZP frakció módosító indítványa alternatív javaslatait szavazásra fogja
bocsátani. Nem ért egyet azzal, hogy a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében a
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30 és 50 millió forint értékhatárhoz kötött jogosultságokat a Költségvetési, Gazdasági
és Foglalkoztatási Bizottság mellett a Pénzügyi Bizottság véleményének
megismerése után gyakorolhassa. A Pénzügyi Bizottságnak a döntések ellenőrzése
a feladata.
Dr. Gulyás Emil a Pénzügyi Bizottság elnökeként jelzi, eredendően a közgyűlés
elnökére átruházott hatáskörök vonatkozásában egyetértési jogot szeretett volna
gyakorolni a bizottság, készen arra, hogy adott esetben soron kívüli ülést kell
tartaniuk. A frakció a véleményezési jog gyakorlását kezdeményezi, de amennyiben
erre sem tart igényt a közgyűlés elnöke, azt is tudomásul veszik.
Dr. Temesi Erika képviselő megkérdezi, ha szegény az önkormányzat, és nincs
számottevő vagyona, akkor miért kell az értékhatárt mégis felemelni?
Dr. Marenics János képviselő szerint ez nem jogi, hanem bizalmi kérdés. Tudomása
szerint a megye városainak polgármesterei sokkal nagyobb összeg felett
rendelkeznek.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a döntéstől azt várja, hogy a megemelt
értékhatár mentén hatékonyabb és rugalmasabb lesz a közgyűlés működése. Nem
szegény annyira az önkormányzat, hogy ne lenne mozgáslehetősége, neki viszont
határozott célja a megye erősítése.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az MSZP frakció
módosító indítványának 2. pontját.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, 19 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
27/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az MSZP
frakció által „A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ../2007. (…)
Kgy. rendelet megalkotása” című előterjesztés tárgyában
benyújtott módosító indítvány 2. pontjával – mely szerint a
közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a 10 millió forint
értékhatár fölötti megállapodás, illetve, ha a közgyűlés a 30
és 50 millió forint értékhatárhoz kötött jogosultság
gyakorlását elnöki hatáskörbe átruházza, abban az esetben
a közgyűlés elnöke döntését a Pénzügyi Bizottság
véleményének megismerésével hozhatja meg – nem ért
egyet.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a befogadott
módosításokra és a II. kiegészítő javaslatra figyelemmel.

10

A közgyűlés 23 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett
megalkotja a
3/2007. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 24 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
28/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet rendelkezéseivel
összhangban készíttesse elő a közgyűlés rendeleteinek
(vagyonrendelet, költségvetési rendelet) módosítását és a
hivatali működéshez kapcsolódó szabályzatokat.
Határidő: 2007. április 19.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
4. napirendi pont:

Tájékoztató az új kórházstruktúrákról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Gulyás Emil képviselő szeretné megtudni, miért tárgyalja a testület ezt a
tájékoztatót a napirend 4. pontjaként, a sokkal fajsúlyosabb előterjesztéseket
megelőzve.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a költségvetési rendelet módosítása elé
illeszkedik a tájékoztató, mert erre figyelemmel a kórház működtetése tekintetében
intézkedéseket tartalmaz a költségvetési rendelet módosításával összefüggő
határozati javaslat.
Dr. Ternák Gábor, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
ismerteti dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter határozatának tartalmát és várható
hatását az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekre. A miniszter
döntése újabb csapás a megyei kórház és a megye városaiban működő
egészségügyi intézményekre. A Baranya Megyei Kórház adósságállománya
önmagában romokba döntheti az önkormányzat költségvetését, és az ismertetett
határozat, ez a hibás döntés még „meredeken” növelni fogja a kórház tartozását.
Szekó József képviselő javasolja, a megyei kórház vezetése gondolja át, hogy a
megszűnő aktív ágyszám és a járóbeteg kapacitás tekintetében milyen konverzióra
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lenne szükség az intézménynél, és tegyen javaslatot a Regionális Egészségügyi
Tanács felé a konverzió lehetőségének kezdeményezésére.
Dr. Marenics János képviselő kifejti aggodalmát Siklós város és a környező
települések, valamint az Ormánság lakossága egészségügyi ellátása miatt. Az
egészségügyi rendszer átalakítása legnagyobb vesztesének nevezi Siklóst és az
érintett településeket a megszűnő kórház miatt. Lakókörnyezetében 60 település
marad szülészeti, sebészeti aktív ágyszám nélkül, és megszűnik a sürgősségi
ellátásuk lehetősége is. Véleménye szerint óriási káosz van a fejekben, a
költségvetésben, a parlamentben, ha ilyen szégyenletes reform-intézkedések
születnek.
Weisz Péter képviselő szerint a reformokra szükség van, de a finanszírozás
kérdését is rendezni kell. A társadalom egynegyede nem biztosított, de mégis
ugyanolyan ellátást vár. Ez Ausztriában, Németországban nem így működik. A
magyar állampolgárokat fontos lenne felvilágosítani az egészségügyi rendszer
biztosítási kérdéseiről.
Dr. Marenics János képviselő szerint a lakosság teherbíró képessége többet nem
visel el, a több-biztosítós rendszer modelljét a lakosság 40 %-a nem fogja tudni
megfizetni.
Dr. Ternák Gábor, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
szerint, ami működik Németországban az nem biztos, hogy Magyarországon is
működne. Politikai kérdés az, hogy az ország lakosságának egészségügyi ellátása
szintjét miként állítja be a kormány. Az egészségügyi ellátó rendszert és a
társadalmat könnyű egymásra uszítani, a paraszolvencia szemfényvesztés, a vizitdíj
csak ingerli a lakosságot, és nagy adminisztratív terhet ró az egészségügyben
dolgozókra, de másra nem jó.
Dr. Gulyás Emil képviselő szeretne választ kapni arra, hogy a megszűnő aktív
ágyszámnak megfelelő járóbeteg kapacitás konverziójára van-e még lehetőség, az
pótolható-e.
A közgyűlés elnöke szót ad dr. Ruzsa Csabának, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatójának.
Dr. Ruzsa Csaba főigazgató megnyugtató információkkal nem tud szolgálni, saját
intézményük működése vonatkozásában is számtalan a megválaszolatlan kérdés. A
dr. Marenics János képviselő által vázolt, Siklóst és a város környéki településeket
érintő egészségügyi ellátás kapcsán szól arról, hogy az interneten pontosan
fellelhető, hogy mely település mely kórházhoz tartozik. A legfontosabbnak azt
tekinti, hogy szabályosan kitöltött beutalóval lássák el a háziorvosok a beteget,
abban az esetben biztos, hogy a kijelölt kórház fogadja és ellátja a beteget. A kórházi
elhelyezésről előre konzultálni csak abban az esetben kell, ha a beteg nem a
területileg kijelölt intézményben, hanem egy általa szabadon választott kórházban
kívánja kezeltetni magát.
A konverzió kérdésével és lehetőségével sajnos nem voltak tisztában, de tudni kell,
hogy azzal már csak a 2008. évtől élhetnek az intézmények. A Regionális
Egészségügyi Tanács ülésének összehívását ő is indokoltnak tartja e kérdés okán.
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a miniszteri határozat hátterében
meghúzódó eseményekről, döntésekről tájékoztatja a testületet. Ezt a fajta reformot
„politikai boltolásnak” nevezi, amelynek következtében megszűnik a kórház Siklóson,
Komlón, elveszti 200 ember az egzisztenciáját a megyei kórháznál, s ma még nem
tudni pontosan, mennyi dolgozó jut erre a sorsra a szigetvári és a mohácsi
kórháznál. Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez és a pénzügyminiszterhez,
kérve a megyei kórház adósságállományának központi forrásból történő rendezését
és a struktúra átalakítással összefüggésben felmerülő költségek teljeskörű
megtérítését. Az egészségügyi minisztertől még nem érkezett válasz, a
pénzügyminiszter egyik szakállamtitkára pedig arról tájékoztatta, hogy a fenntartó
felelősége nem vehető ki a rendszerből. A gondok kezelésére a költségvetési
rendelet módosítása keretében javasol lépéseket tenni.
A hozzászólásokra reagálva jelzi, a Regionális Egészségügyi Tanács ülésének
összehívását kezdeményezni fogja.
Az önkormányzat mozgáslehetősége tekintetében szól arról, hogy szándékában áll
vizsgálni a miniszteri határozat megtámadásának lehetőségét, amire csak
jogszabálysértés esetében van mód. Az Országos Egészségügyi Pénztártól érkező
finanszírozási szerződést nem kívánja aláírni, annak minden egyes mondata
elemzésén, értelmezésén keresztül „harcolni fog” a jobb pozíció elérése érdekében.
Ezekhez a tervezett lépésekhez politikai bíztatást remél a képviselőtestülettől.
Dr. Gulyás Emil képviselő bízik abban, hogy a konverzió lehetőségét a maga javára
tudja fordítani a megye. Véleménye szerint téves volt, rossz volt a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanács stratégiája.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke hangsúlyozza, a régióban három védett
kórház van, amelyekhez nem lehetett/nem lehet nyúlni, ezért a karcsúsítás csak a
Baranya Megyei Kórháznál csapódhatott le. A kórházakat és a fenntartókat az új
finanszírozási szerződés hozza majd igazán nehéz helyzetbe.
Szekó József képviselő a dr. Gulyás Emil képviselőtársa által utóbb megfogalmazott
kritikára reagálva hangsúlyozza, ha a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanács a felemlített ülésén behódol, és aláveti magát a kormány akaratának, a
miniszteri döntés hiányában akkor sem határozhatott volna másként. A konverzió
lehetőségével nem tudtak élni az intézmények mindaddig, amíg a miniszteri
döntésből nem vált ismertté, hogy a kórházak mennyi aktív és mennyi krónikus ágy
felett rendelkeznek 2007. április 1-től.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ismételten kéri képviselőtársai politikai
támogatását az ismertetett, tervezett lépések vonatkozásában, majd további
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
29/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
„Tájékoztató az új kórházstruktúrákról” című előterjesztést
tudomásul veszi.
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztést
véleményezte a Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló, és megtárgyalta az
Érdekegyeztető Tanács is. Jelzi, az elfogadott munkaterve és a vonatkozó
jogszabály szerint módosítja a 2007. évi költségvetési rendeletét a közgyűlés.
Negyedévente szükséges a többletbevételeket és a saját hatáskörű módosításokat
az előirányzatokon átvezetni. E formális jellegű módosításokat jóval meghaladó
előterjesztés került a képviselők elé, egyrészt az előbb tárgyalt megyei kórházzal
kapcsolatos, szükséges intézkedések következtében, másrészt 549 millió forinttal
módosítja az önkormányzat költségvetését a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht-nak adott tagi kölcsön visszafizetése.
A Baranya Megyei Kórház részére 250 millió forint visszatérítendő támogatást
javasol nyújtani a határozati javaslatban, a megjelölt visszafizetési feltételek mellett.
Tájékoztatásul elmondja, a kórháznál elrendelésre kerülő, 200 álláshely
megszüntetését eredményező létszámcsökkentés költségének 55-60 %-a nyerhető
vissza központi forrásból pályázat útján, a többi a fenntartót terheli.
Dr. Gulyás Emil képviselő sajnálja, hogy az önkormányzatnak a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt-ben volt 50%-os részvénycsomagja értékesítéséből származó
bevétel nem az elhatározott célnak megfelelően kerül majd felhasználásra. Korábbi
tapasztalataira alapozva azon a véleményen van, hogy a közgyűlés által a kórháznak
átadott visszatérítendő támogatás nagy valószínűség szerint már nem kerül vissza
az önkormányzat költségvetésébe.
A rendeletmódosítás ok-és célszerűségét nem vitatja, de megítélése szerint a
javaslattétel összeállításában semmi sem korlátozta a Dél-Dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanácsot, és ha érdemibb módon szól bele az aktív ágyszámok
elosztásába, akkor jobb eredményt lehetett volna elérni. Véleménye szerint a
létszámleépítés felelőssége a közgyűlést irányító Fidesz frakciót terheli.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint jól tette képviselőtársa, hogy a tanács
ülésén nem mondta el ezt az okfejtését, amivel a kapkodó kormánypolitika
következményeit ügyesen és hűségesen menteni próbálja. A felelősség azoké, akik
ebbe a helyzetbe kényszerítették a kórházakat és fenntartóikat.
A kórház részére forrást kell biztosítani, mert különben a szállítói tartozásállomány
miatt a hitelezők „összedönthetik” a rendszert. Ez az intézkedés azonban a harkányi
fürdőben eltervezett fejlesztéseket nem fogja megállítani, mert a két tulajdonos
részéről tett nyilatkozat által biztosított a forrás egy kedvező finanszírozási
konstrukcióval.
Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
számára érthető az MSZP frakció vezetője részéről elhangzott vélemény, de annak
gondolatvilágát nem tartja elegánsnak. A módosítással ugyanis egyebek mellett az
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előző testület egy rossz döntését állítja helyre most a közgyűlés. Optimista abban a
tekintetben, hogy az egészségügyi miniszter a határozatában foglaltakat tartani fogja,
azaz a szükséges átalakítások finanszírozásához a finanszírozási szerződés
megkötése után központi támogatás igénybevétele érdekében szerződéskötésre lesz
lehetőség, valamint az infrastrukturális átalakításhoz pályázati, a humánerőforrás
mobilitásához
és
átképzéséhez
állami
támogatás
kerül
biztosításra.
Következésképen a létszámleépítés vonatkozásában felmerülő költségek nem 55-60
%-os, hanem 100 %-os visszatérülésére számít. Ennek érdekében az országgyűlési
képviselők összefogását kéri.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, további hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 24 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett
megalkotja a
4/2007. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.)
Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyezik a közgyűlés elé terjesztett módosított rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 24 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
30/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 200
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,
fe-ladatátadás
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
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vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli
–
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik;
c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a
feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak
megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben
foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek
mérlegelése
után
még
szükségessé
váló
foglalkoztatási
jogviszonyok
megszüntetésével
kapcsolatos
intézkedéseket,
egyeztetéseket
haladéktalanul kezdje 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

Felelős:

a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007.
március 23.,
a munkáltatói intézkedés foganatosítására:
2007. december 31.,
a kifizetésekre: jogszabály szerint
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba főigazgató;

2. a Baranya Megyei Kórház részére 250 millió forint
visszatérítendő
támogatást
nyújt
szállítói
tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére, annak
érdekében,
hogy
kedvezmények
elérésére
elindulhassanak az intézmény és a szállítók közötti
tárgyalások. A támogatás tényleges pénzforgalmi utalása
likviditási terv alapján, elnöki engedéllyel, a tárgyalások
eredményéhez kapcsolódó ütemben történhet. A
támogatás visszafizetésére 2008. április hónaptól
kezdődően, legfeljebb 25 hónap alatt, minden hónap 15ig, legalább havi 10 millió forintos összegben kerüljön
sor;
Határidő:
Felelős:

a támogatás nyújtására azonnal
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
a támogatás visszafizetésére dr. Ruzsa
Csaba főigazgató;

3. kifejezi szándékát, hogy azt az összeget, amit a
létszámleépítéshez kapcsolódó központi forrásból
sikeres pályázat esetén elnyer – elsődlegesen – a
komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási
programokra elkülönített céltartalék előirányzatának
növelésére fordítja, fejlesztési céljainak megvalósítására
használja;
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Felelős:

dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

4. elfogadja
- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája,
Szakiskolája,
Nevelési
Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Pécsvárad,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Komló,
- a
Baranya
Megyei
Önkormányzat
II.
Béla
Középiskolája,
Élelmiszeripari
Szakiskolája
és
Kollégiuma Pécsvárad,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós
Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma Komló,
- a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja Pécs
intézmények alapító okiratainak 1.-8. számú melléklet
szerinti módosításait és egyidejűleg a 168/2006. (XII. 20.)
Kgy. határozat 2.-9. számú mellékleteivel elfogadott
alapító okiratokat hatályon kívül helyezi;
5. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények alapító
okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi
Igazgatóságának megküldje.
Határidő: 2007. április 6.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott alapító okiratok
előterjesztéshez csatolt alapító okiratokkal.
6. napirendi pont:

mindenben

megegyeznek

az

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
középtávú munka- és gazdasági programja 2007-2010.
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Temesi Erika képviselő véleménye szerint a közgyűlés középtávú célkitűzései
úgy kerültek meghatározásra a munkaprogram tervezetben, hogy az önkormányzat
szinte minden szerepvállalása a megyeszékhelyre korlátozódik. A hatályban lévő
szervezeti és működési szabályzat szerint a megyei közgyűlés önként vállalt feladata
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a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának támogatása, előmozdítása. A
munkaprogram e tekintetben nem tartalmaz javaslatot, kezdeményezést, mintha
ezzel a kérdéssel az önkormányzat nem is kívánna érdemben foglalkozni.
Összességében hiányolja a programból a konkrétabb, a „megfoghatóbb”, a
beszámoltathatóbb feladatok meghatározását.
Dr. Gulyás Emil képviselő az előterjesztés 2. oldaláról idézi: „Stratégiánkat
jellemezze a testületi munkában a konszenzusos demokrácia, a kölcsönös tolerancia
és az érdekegyeztetés, …” A közgyűlés nem e stratégia mentén működik, ez a mai
napon is bebizonyosodott egy korábbi döntés során. Az MSZP frakció módosító
indítványa, amelyben csupán véleményezési jog gyakorlását kérték a Pénzügyi
Bizottság számára az elnök hatáskörébe átruházott 30-50 millió forint értékhatárhoz
kötött jogosultságok gyakorlása körében, nem nyert támogatást a testület részéről a
szavazás során. Több alkalommal kifogásolta már azt, hogy nincs többsége az
ellenzéknek a Pénzügyi Bizottságban. Biztatást, ígéretet e tekintetben nem kapott.
Kifejezetten támogatja a frakció az egészségügyi rendszer integrációs folyamatát,
valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt jó színvonalon történő
kezelésének gyakorlatát. Továbbra is kívánatos és támogatandó, hogy a DélDunántúli Regionális Társulásban a szavak és a tettek egységbe forrjanak, mert csak
így lehet példaértékű ez a modellkísérlet. Egyetért frakciójuk azzal a törekvéssel,
mely erősebb hatáskörök és nagyobb financiális források elérését célozza.
Szeretné frakciójuk, ha a szavak és a tettek egységbe rendeződnének, ha az
önkormányzat feladatköre nem szűkülne tovább, és újabb feladatok kiszervezésére
csak kifejezetten finanszírozási okból kerülne sor.
Támogatható az előterjesztés, a program „magjával”, céljaival frakciójuk is egyet tud
érteni. Szakmai szempontból az apparátus jó munkát végzett, köszönet érte.
Pávkovics Gábor képviselő figyelemfelhívásnak szánja gondolatait. A működési
kiadásokat az állam átlagosan 73 %-ban finanszírozta meg. A jövőben a
finanszírozás mértéke csökkenni fog, ami komoly feladat elé állítja az
önkormányzatokat.
Az anyag tartalmazza, hogy a legnagyobb beruházások a kulturális ágazatban
valósulnak meg az elkövetkező években. A gazdasági életben igazi fejlesztések nem
indukálódnak ebben a térségben, ahhoz szükséges az autópálya megépítése és a
megfelelő gazdasági környezet megteremtése, amelyek állami feladatok. A befektető
tőke csak így lesz megnyerhető a régió számára.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, előterjesztő reagál a hozzászólásokra.
Kritikai észrevétel hangzott el a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása
tekintetében az önkormányzat szerepvállalását illetően. A megyei önkormányzatnak
korábban a területfejlesztési tanácson keresztül volt módja hatást gyakorolni az
elmaradott térségek felzárkóztatására. Hangsúlyozza, a kormány a megyei
önkormányzatok minden lehetőségét elvette, a politika „lenullázott” szereplővé tette a
legitim megyéket, mint területfejlesztési tényezőket. A Baranya Megyei
Önkormányzatnak szabad forrása erre a szerepre korábban sem volt, ma sincs. A
kormány különített el forrást a költségvetésben az elmaradott kistérségek
élethelyzetének javítására, a forráselosztás részben a Regionális Fejlesztési
Tanácson keresztül történik majd.
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Az önkormányzat a hátrányos helyzetű térségeket azzal tudja segíteni, felértékelni,
ha intézményein keresztül, jó színvonalon látja el feladatait.
Ígéretes, hogy a Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztését célzó projektnek,
melyet az előző ciklusban indított az önkormányzat, folytatása várható.
A „látványosabb jövő” valóban Pécsre koncentrálódik az Európa Kulturális Fővárosa
2010 projekt által, erről a döntést még az előző testület hozta meg. Valójában az
egészségügyben zajló integrációs folyamat is a megyeszékhelyen érzékelhető a
Baranya Megyei Kórház érintettsége révén.
A Pénzügyi Bizottság összetételével kapcsolatban jelzett igényt jogos igénynek
tekinti, jelzi, a parlamenti döntés „lemásolása” révén ellenzéki vezetésű, de nem
többségében ellenzéki képviselőkből áll a bizottság. Nem zárja ki, hogy korrekcióra
kerüljön sor.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
31/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007-2010.
évekre szóló középtávú munka- és gazdasági programot
elfogadja.
Felkéri a közgyűlés az önkormányzat szerveit, intézményeit
és hivatalát, hogy a saját munkaterületükön segítsék elő a
program végrehajtását.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elfogadott középtávú
programot juttassa el az érdekelteknek.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2006. évi alakulásáról, valamint tájékoztató
a 2007. évre tervezett nemzetközi tevékenységről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
32/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2006. évi
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a 2007.
évre a nemzetközi tevékenységéről szóló programtervezetet
tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy évente
adjon átfogó tájékoztatást a nemzetközi kapcsolatok
alakulásáról.
Határidő a közgyűlés tájékoztatására: 2008. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
nevében írja alá a mellékelt Baranya – Devon – Kovászna
hárommegyés együttműködési megállapodást.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott együttműködési megállapodás mindenben megegyezik
az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodással.
8. napirendi pont:

Tagsági viszony megszüntetése az Intelligens Települések
Országos Szövetségében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
33/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat az Intelligens Települések
Országos Szövetsége (Egyesület) tagjai sorából kilép. A
közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kilépési nyilatkozatot írja alá
és juttassa el Egyesület Elnökségéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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A közgyűlés elnöke az SZMSZ 34. § c) pont harmadik franciabekezdésére
hivatkozással a képviselői jelenlét ellenőrzésére szolgáló szavazásra kéri
képviselőtársait.
A képviselők 31 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett jelzik
részvételüket az ülésen.
9. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2006. évi
munkájáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Keresztes Tamás, a „Kastélypark" Módszertani Otthon igazgatója

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
34/2007. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
(Görcsöny) intézmény 2006. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
A közgyűlés elnöke a képviselőtestület nevében az intézmény vezetése és dolgozói
munkáját megköszöni.
10. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a képviselők és a hivatal munkáját
megköszöni, jelzi, a közgyűlés következő ülését a munkaterv szerint 2007. április 19re tervezi összehívni; az ülést 11.30 órakor bezárja.
K.m.f.
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dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

