Szám: 600-3/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19én 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, 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, Miklós József, Müller Gábor, Nagy Attila,
Németh Mária, Pávkovics Gábor, Prettl János, Rács Zoltán, Rang
Henriett, Sohonyai István, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Székely
Gábor, Szekó József, Szubotics Miklós, dr. Ternák Gábor, dr.
Tusnádi Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: Bokor Béla, Maretics József, Nyúlné Zátonyi Zita, Polics József, dr.
Temesi Erika közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a társszervek vezetői, a területi
kisebbségi önkormányzatok elnökei, Kerécz Tamás, a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. ügyvezető
igazgatója, Szenner Károly, a Pannon TISZK igazgatója, 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 35 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben nem
kezdeményez változtatást, a képviselők részéről észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
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A közgyűlés 31 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.

Beszámoló Baranya megye közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a 2007. évi feladatokról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Sárközi Ferenc, rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya

3.

Tájékoztató a Pannon TISZK beruházásának állásáról és a HEFOP 4.1.1 és
3.2.2 projekt helyzetéről
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Szenner Károly, a Pannon TISZK igazgatója

4.

Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról, a közös
fejlesztési projektek helyzetéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere

5.

A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek
megválasztása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

A Baranya Megyei Önkormányzat …./2007. (….) Kgy. rendelete a Baranya
Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.
(XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

A „dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a „Petőfi Sándor”
Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

8.

Művészetek és Irodalom Háza létrehozása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

A megyei önkormányzat és a területi
kapcsolatrendszere
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

kisebbségi

önkormányzatok

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2007. (….) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. a) Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2006.
évben elvégzett vizsgálatokról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi belső ellenőrzési tervének
módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból
támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer tevékenységének értékelése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
14. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi
támogatására
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

átalakítások

költségeinek

15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
16. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
kiválasztása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere

tervezőjének

17. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjára
hivatkozva indítványozza, hogy „A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpont tervezőjének kiválasztása” című előterjesztést zárt ülés keretében
tárgyalja meg a testület.
A képviselők részéről észrevétel nem hangzik el, a közgyűlés elnöke a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
35/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Dél-Dunántúli
Regionális
Könyvtár
és
Tudásközpont
tervezőjének
kiválasztása” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja
meg.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – az SZMSZ 17. § (4) bekezdés
rendelkezése szerint – a napirend tárgyalása előtt lehetőséget biztosít a közgyűlést
alkotó pártok és szervezet képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást
adjanak, vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye
lakosságát érintő kérdésekről.
A képviselők nem élnek a lehetőséggel.
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, hogy a képviselők részéről interpelláció
benyújtására nem került sor.

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.
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 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza.
36/2007. (IV. 19.) 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.

a 167/2006.(XII. 20.) számú határozatának 1. számú
mellékeltében foglalt ellátási szerződést az 1. számú
melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza
elnökét, hogy az 1. számú melléklet szerinti szerződés
módosítást aláírja
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

3.

akként járul hozzá a fenntartásában működő Baranya
Megyei
Kórház
szakellátási
kötelezettségének
módosításához, hogy 2 intenzív- és 3 pszichiátriai ágy
(kapacitás) – a hozzátartozó TVK-val együtt – átadásra
kerüljön a Mohács Város Önkormányzata által fenntartott
Mohács Városi Kórháznak;

4.

elfogadja, hogy Mohács Város Önkormányzata a
fenntartásában
működő
Mohács
Város
Kórháza
szakellátási kötelezettségét úgy módosítja, hogy Mohács
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Város Kórháza ágyszámából (kapacitásából) 3 szülészetiés nőgyógyá-szati ágyat – a hozzátartozó TVK-val együtt –
átad a Baranya Megyei Kórháznak;
5.

a 2. számú melléklet szerinti egészségügyi ellátási
szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza dr. Hargitai
Jánost, a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. napirendi pont:

Beszámoló Baranya megye közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a 2007. évi
feladatokról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Sárközi Ferenc, rendőr dandártábornok,
Baranya megye rendőr-főkapitánya

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Sárközi Ferenc rendőr
dandártábornok urat, Baranya megye rendőr-főkapitányát, társelőterjesztőt, dr.
Szabadfi Árpád rendőr dandártábornok urat, országos rendőrfőkapitány helyettest,
Szentpáli András rendőr ezredes urat, megyei rendőrfőkapitány helyettest, gazdasági
igazgatót, dr. Ambrus Ágnes rendőr alezredes asszonyt, a megyei főkapitányság
bűnügyi igazgatóját, Dobó Ferenc rendőr alezredes urat, a megyei főkapitányság
megbízott közbiztonsági igazgatóját, a városi rendőrkapitányságok vezetőit, dr.
Varga-Koritár György urat, megyei főügyészt.
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítésre ad lehetőséget a társelőterjesztőnek, dr.
Sárközi Ferenc rendőr dandártábornok úrnak, Baranya megye rendőr-főkapitányának.
Dr. Sárközi Ferenc, Baranya megye rendőr-főkapitánya elmondja, hogy a
beszámolóban a megye közbiztonságának helyzetéről, a rendőrségnek a
bűnmegelőzés, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, valamint a 2007. évi
feladatairól tájékoztatja a közgyűlést.
Prezentációjában bemutatja a városi kapitányságok munkáját, a bűncselekményi
statisztikát, a bűnüldöző munka módszereit, a felderítési eredményesség mutatóit, a
bűnmegelőzési tevékenységet, a baleseti mutatókat, a rendőrség humánerőforrásgazdálkodását, pénzügyi erőforrás-gazdálkodását és kommunikációs tevékenységét.
Megköszöni a megyei önkormányzat által a rendőrségnek nyújtott anyagi
támogatást.
Dr. Varga-Koritár György megyei főügyész a közbiztonságot a megye
lakosságának
életminősége
szempontjából
a
legfontosabbnak,
a
legmeghatározóbbnak tartja. A rendőrség által végzett munka ügyészi szempontból
történő megítélése széles körben megerősíti a megyei rendőr-főkapitány úr által
vázolt eredményességet.
A bűnözés országos viszonylatában közepesen fertőzött ez a megye, a bűnözés
szerkezetében évek óta nincs lényeges változás.
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Jelentősen csökkent a házasságon és családon belüli, a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények, a rablások, a kábítószer-bűnözés száma, és eredménynek
tekintendő, hogy stagnál a fiatalkorú elkövetések száma. Kedvezőtlenül alakult a
betöréses lopások száma, ebben a társadalmi, gazdasági közegben könnyű sértetté
válni. Fel- hívja a figyelmet arra, hogy az anyagi javak óvása a társadalom és az
állampolgárok felelőssége is. A legsajnálatosabbnak a megye közútjainak történéseit
tartja. Az ügyészség és a rendőrség törekszik minden eszközével gerjeszteni a
szigorúbb bírósági ítélkezést. A baleseti okok között sajnos nőtt a gyorshajtás és az
ittas vezetés szerepe.
A nyomozóhatóság munkájának színvonalát nagyon jónak ítéli, hiszen a 96,72 %-os
ügyészi váderedményességben a hatékony, színvonalas rendőr-szakmai nyomozói
munka tetten érhető. Az ügyészség megítélése szerint a rendőrség 2007. évi feladatmeghatározása a szakmai elvárásoknak teljes mértékben megfelel.
A rendőrség vezetőinek munkáját megköszöni, a reális és korrekt beszámolót a
testületnek elfogadásra ajánlja. Kéri, továbbra is segítse az önkormányzat a
rendőrség munkáját.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke meggyőződése szerint a gazdasági helyzet
és a bűnelkövetési mutatószámok között szoros az összefüggés.
Ígéri, a közgyűlés az anyagi lehetőségéhez mérten ebben a ciklusban is folytatja a
szervezet támogatását, és a jövőben is partnerséget vállal a rendőrséggel a pályázati
lehetőségekben.
Nagyon fontosnak tartja, hogy a beszámoló gondolatai nyilvánosságot kapjanak a
sajtó hasábjain, és kifejezetten kéri képviselőtársait, hogy a saját környezetük
kapcsolatrendszerében minden lehetséges módon adjanak tájékoztatást a
polgármestereknek, a kistérségek vezetőinek, az állampolgároknak az itt
elhangzottakról, a rendőri munkának a megyei főügyészség által történő
megítéléséről.
A közgyűlés elnöke szót ad Hegedűs Istvánnak, a cigány területi kisebbségi
önkormányzat elnökének, egyben tájékoztatásul elmondja, a területi kisebbségi
önkormányzatok vezetői tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlés ülésein.
Hegedűs István, a cigány területi kisebbségi önkormányzat elnöke kifejti, a
rendőrséggel fennálló viszony mindig kardinális kérdés a cigányság körében. Míg
korábban volt példa a rendőrök romákkal szembeni túlkapásaira, diszkriminációira,
addig a 2002. év óta, amikor megállapodást kötöttek a testülettel, hozzá ilyen
jelzések nem érkeztek. Ezt örömteli fejleménynek nevezi, véleménye szerint
együttműködésük ma országosan is példaértékű.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a képviselő-testület nevében köszönetet mond a rendőrség
hivatásos állományának és polgári alkalmazottainak a végzett munkáért, majd
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
37/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Baranya megye 2006. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és a 2007. évi feladatokról szóló beszámolóját
elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári
alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.

3. napirendi pont:

Tájékoztató a Pannon TISZK beruházásának állásáról és a
HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 projekt helyzetéről
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Szenner Károly, a Pannon TISZK igazgatója

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Szenner Károly urat, a Pannon
TISZK igazgatóját, a tájékoztató társelőterjesztőjét.
Az előadók részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás
nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
38/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
a PANNON TISZK beruházásának állásáról szóló HEFOP4.1.1P.-2004-10-0031/1.0
jelű
és
a
szakképzés
hatékonyságának növeléséről szóló HEFOP-3.2.2- P.-2004-100018/1.0 jelű pályázat megvalósításának helyzetéről szóló
tájékoztatót.

4. napirendi pont:

Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program
állásáról, a közös fejlesztési projektek helyzetéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város
alpolgármestere

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, előterjesztőként nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni, véleménye szerint a tájékoztató részletesen számot ad

8
valamennyi projekt megvalósítása folyamatának helyzetéről. Elmondja,
események felgyorsulását tapasztalva optimistább, mint hónapokkal ezelőtt volt.

az

Kérdés, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
39/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európa
Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról és a fejlesztési
projektek helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek megválasztása
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 30 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
40/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Munkaügyi
Bíróság ülnökeinek

9
1 Baán István Ernőné

7921 Somogyhatvan

2 Barta Tiborné

7700 Mohács

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bencze Józsefné
Betlehem István
Blum Károlyné
BogdánTibor ózsefné
Bozsits József Béla
Brajda Józsefné
Csizmadia László
Dr. Szabó Györgyné
Dr. Szűcs Józsefné
Fenyősi Ferencné
Fonay Valérné
Frech Ferencné
Goron Ferenc
Hajdu László
Harcz Ernő
Hódosi Éva
Hunyadi János
Huszár Ildikó
Kiss Ervinné
Korom Alfréd
Kovács Attila Ferenc
Kovács György
Kovácsné
Halász Zsuzsanna
Kovácsné
Szabó Gabriella
Kresz Ernő
Kuti Ferencné
Martonné Barkó Judit
Martyin Balázs
Mayer Lajos
Nagy Géza
Orsukics Ágnes

7720
7631
7700
7744
7960
7630
7965
7668
7700
7634
7625
7771
7772
7814
7700
7768
7953
7761
7370
7921
7300
7774

Pécsvárad
Pécs
Mohács
Ellend
Sellye
Pécs
Drávasztára
Keszü
Mohács
Pécs
Pécs
Palkonya
Villánykövesd
Kisdér
Mohács
Vokány
Királyegyháza
Kozármisleny
Vázsnok
Somogyhatvan
Komló
Márok

Dózsa György u. 12.
Szőlőhegy
9603
hrsz.
Iskola u. 16.
Fagyal u. 2/B.
Hársfa u. 4/A.
Temető u. 4.
Dráva u. 19.
Zsolnay V. u. 70.
Zrínyi M. u. 64.
Hunyadi János u. 10.
Radnóti ltp. 15.
Parlag dűlő 16.
Ignác u. 5.
Fő u. 30.
Rákóczi u. 14.
Petőfi S. u. 55.
Orgona u. 5.
Rákóczi u. 18.
Petőfi S. u. 3.
Petőfi S. u. 48.
Templom u. 11.
Kossuth L. u. 103.
Nyár u. 13/2.
József A. u. 13.

7625 Pécs

Antal u. 15.

7921 Somogyhatvan

Kossuth L. u. 71.

7766
7720
7694
7772
7952
7632
7632

Kiskassa
Pécsvárad
Hosszúhetény
Villánykövesd
Velény
Pécs
Pécs

34 Pap Jánosné

7700 Mohács

35 Perényi József
Pólyáné
Csernus
36
Ágnes
37 Rőder Ede Józsefné
38 Sós János
39 Szabó Melinda
40 Szentei Béláné
41 Szép Melinda
42 Tóth Józsefné
43 Tóth Teodóra
44 Tönkő Zoltánné
45 Várnai Ferenc

7623 Pécs

Petőfi u. 60.
Gyenes Tamás u. 23.
Morolo u. 36.
Kossuth L. u. 5.
Fő u. 40.
Izabella u. 2.
Siklósi út 84.
Cselepart Üdülőtelep
226.
Jókai u. 39.

7800 Siklós

Arany János u. 59.

7771
7634
7914
7814
7634
7814
7678
7922
7968

Fő u. 45.
Magyarürögi út 12/A.
Petőfi u. 22.
Petőfi u. 49.
Éva u. 9.
Petőfi u. 43.
Petőfi u. 19.
Dióspuszta 25.
Rákóczi u. 35.

Palkonya
Pécs
Bánfa
Kisdér
Pécs
Kisdér
Abaliget
Somogyapáti
Felsőszentmárton

szám alatti lakosokat választja meg.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Bíróság ülnökeinek
1 Balogh Attiláné

7370 Sásd

2 Beregi Tibor Gábor

7621 Pécs

3
4
5
6
7

Borosné
Mehring Magda
Csutorás Jánosné
Dr. Kaszás Ferencné
dr. Gódi Katalin
Fehér Sándorné
Ferenczi András
Antalné

Gárdonyi G. u. 32.
Dischka Győző u.
14.

7800 Siklós

Szabadság u. 30.

7960 Sellye

Ifjúság út 49.

7635 Pécs

Bagoly dűlő 19.

7621 Pécs

Kazinczy u. 3-5.

7815 Harkány

Hársfa tér 10.

13 Török Beatrix

7700 Mohács

14 Török Tibor

7772 Villánykövesd

15 Turnárné Kristóf Erika

7631 Pécs

Madarász Viktor u.
14.
Ságvári u. 10.
Mohácsi út 13.
Kossuth L. 95.
Fáy A. u. 37.
Budai Nagy Antal u.
14/A
Rákóczi u. 19.
Nagypostavölgyi út
82.

16 Vidráné
Nagypál Mária
17 Vukovics Vitusz

7913 Szentdénes

Petőfi S. u. 9.

7968 Felsőszentmárton

Ifjúság u. 14.

8 Kovács Imréné
9
10
11
12

Mituk László
Molnár Ádámné
Spányik Zoltán
Tornyi István

7300 Komló
7300
7733
7753
7370

Komló
Geresdlak
Szajk
Sásd

szám alatti lakosokat választja meg.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Bíróság fiatalkorúak büntetőügyében eljáró pedagógus ülnökeinek
Czigelédiné
Varga Judit
Dr. Ács Imréné
Dr. Végh Józsefné
Kallós Miklósné dr.
Ravadics Lászlóné
5 Joó Klára
1
2
3
4

7633
7814
7624
7627

Pécs
Kisdér
Pécs
Pécs

7815 Harkány

Radnóti M. u. 5/B.
Petőfi S. u. 13.
Napvirág u. 1.
Bokor u. 14.
Ifjúság u. 53.

szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő
megválasztásukról értesítse, a megbízólevelüket adja át, valamint a
megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát
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a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Munkaügyi Bíróság
részére küldje meg.
Határidő: 2007. május 22.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat ../2007. (….) Kgy.
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy.
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője utal a márciusi ülésen, a
szervezeti és működési szabályzat vitája során a közgyűlés elnöke átruházott
hatáskörének meghatározásával összefüggésben ismertetett álláspontjukra, majd
jelzi, a frakció tagjai fenntartják véleményüket, ezért a szavazás során tartózkodni
fognak.
A közgyűlés elnöke ─ kérdés, további hozzászólás nem lévén ─
bocsátja a rendelet-tervezetet.

szavazásra

A közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett
megalkotja az
5/2007. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezettel mindenben
megegyező.
7. napirendi pont:

A „dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a
„Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium (Mohács)
feladatellátásának átadás-átvétele
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke felhívja képviselőtársai figyelmét a módosított
határozati javaslatra, melyből kiolvasható, hogy a közgyűlés a júniusi ülésén határoz
majd az intézmények további működtetésének formájáról, a kialakításra kerülő
szervezeti struktúráról. Megjegyzi, az eljárásra a közgyűlés ülését előkészítő
bizottsági munka során született javaslat, mellyel előterjesztőként egyet értett.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint ebben a stádiumban nem célszerű
egy ütemben dönteni a feladatellátás átvételéről és az intézmények további
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működtetésének formájáról. Fontosnak tartja, hogy az átszervezés a tantestületekkel
egyeztetetten történjen.
Dr. Gulyás Emil, a Pénzügyi Bizottság elnökeként jelzi, örömmel veszi, hogy
javaslatuk
figyelembevételre
került
a
módosított
határozati
javaslat
megfogalmazásakor, így támogatják annak elfogadását.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
41/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mohácsi
székhelyű „dr. Marek József” Szakközépiskola és a „Petőfi
Sándor” Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokat
2007. július 1-től kezdődő 10 éves időtartamra átveszi és
igényt tart az intézmények által használt ingatlanok ingyenes
használatára. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza elnökét az 1. számú és 2. számú melléklet
szerinti megállapodások aláírására.
Határidő: 2007. május 15. a megállapodás aláírására,
2007. július 1. az intézmények átvételére
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy a mohácsi székhelyű „dr. Marek
József” Szakközépiskola és a „Petőfi Sándor” Középiskolai
Kollégium alapító okiratát készítse el, és terjessze
elfogadásra a közgyűlés júniusi ülésére, valamint tegyen
javaslatot az intézmények további működtetésének formáira.
Határidő: 2007. június 21.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy a feladatellátáshoz átvett és a
megállapodásban
rögzített
ingatlanok
térítésmentes
használati jogának ingatlan- nyilvántartásba történő
bejegyzése
érdekében
tegye
meg
a
szükséges
intézkedéseket.
Határidő: az intézmények átvételét követő 30. nap
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott 1. és 2. számú megállapodás mindenben megegyezik az
előterjesztéshez csatolt 1. és 2. számú melléklettel.
8. napirendi pont:

Művészetek és Irodalom Háza létrehozása
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Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztéshez
módosított határozati javaslat készült, erre tekintettel kéri az előterjesztés utolsó
szakaszát figyelmen kívül hagyni a vita során.
Tájékoztatásul elmondja, a város az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése előtt
is törekedett „irodalom háza” létrehozására. A két önkormányzat az irodalmi és
művészeti tevékenység összekapcsolását készítette elő oly módon, hogy a Jelenkor
Alapítvány ─ önállóságát megtartva ─ a Művészetek Házába költözik május 1-től.
Ebben a konstrukcióban a szervezetek szakmailag erősíteni fogják egymást, az új
intézményi felállás új lehetőségeket nyit nemzetközi pályázatok bevonásával későbbi
fejlesztésekre. E lépésen keresztül a 2010. évre az Európa Kulturális Fővárosa
kulturális programsorozat húzó-intézményévé válhat a szervezet. Pécs Megyei Jogú
Város polgármestere megígérte, hogy a működtetés korábbinál jelentősebb mértékű
támogatására vonatkozó javaslatát a város képviselő-testülete elé terjeszti.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
42/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Művészetek Háza irodalmi feladatainak jelentős bővülésével,
a Jelenkor Alapítványnak az intézmény székhelyére való
költözésével, az alapítvány önállóságának megtartásával, és
azzal, hogy 2007. május 1-től az intézmény Művészetek és
Irodalom Háza néven működjön tovább. A Közgyűlés
egyidejűleg jóváhagyja a Művészetek és Irodalom Háza 1.
számú melléklet szerinti alapító okiratát.
Határidő: 2007. május 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyzőt, hogy az
intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartást vezető
szervnek nyújtsa be.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Európa
Centrum Kht. - Pécs 2010 Menedzsment Központ közötti
együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal aláírja.

14
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek
Háza és a Jelenkor Alapítvány közötti együttműködési
megállapodás tervezetét 3. számú melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Művészetek
Háza igazgatóját annak aláírására.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.

9. napirendi pont:

A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi
önkormányzatok kapcsolatrendszere
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Frank Gábor urat, a német,
Sárosácz Mihály urat, a horvát és Hegedűs István urat, a cigány területi kisebbségi
önkormányzat vezetőjét.
Felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy az előterjesztéshez módosított
határozati javaslat és módosított 2. számú melléklet készült. Elmondja, szeretné, ha
a végleges kapcsolatrendszer teljesebb lenne annál, mint ami az előterjesztésben
megfogalmazásra került. Az országos költségvetés mostohán bánik a területi
kisebbségi önkormányzatokkal, a kisebbségek jogairól szóló törvény ugyanakkor e
tekintetben a megyei önkormányzatokat bizonyos feladatok ellátására kötelezi. A
tárgyalások során a német és a horvát területi kisebbségi önkormányzat elfogadta a
működésükhöz a megyei önkormányzat hivatalában felkínált helyet, a cigány
kisebbségi önkormányzat irodáját Komlón tervezte működtetni. Mára ez utóbbi
álláspont megváltozott, ezt a módosított határozati javaslat is tükrözi.
A megyei önkormányzat a törvényi minimális feltételeknél többet biztosít, és
júniusban a költségvetés módosításakor dönt a közgyűlés arról is, hogy a saját
forrásaiból mennyi pénzt ad át a területi kisebbségi önkormányzatoknak. Fontos
tartalmi kérdés, hogy a megye milyen hatás- és feladatkört ad át, hol kapcsolja be
őket az érdemi munkába. A rendszer „pályára állítása” politikai kérdés is, ezért kéri a
frakcióvezetőket, továbbá Weisz Péter képviselőt, az előző ciklus kisebbségi
ügyekkel foglalkozó bizottságának vezetőjét, hogy az együttműködés további
előkészítésében és az egyeztetésekben vegyenek részt.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője jelzi, a frakció egyetért az
előterjesztéssel, továbbá azon törekvéssel is, hogy a közgyűlés lehetőségei szerint
jelentősebb összeg megszavazásával segítse a területi kisebbségi önkormányzatok
működését. A kapcsolatrendszer kidolgozásában szívesen részt vállalnak.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke hangsúlyozza, a közgyűlésen múlik, hogy
érdemi részesei lesznek-e a területi kisebbségi önkormányzatok a megye
működésének, és hogy miként befolyásolják azt.
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Dr. Frank Gábor, a német területi kisebbségi önkormányzat elnöke köszöni a
megyei önkormányzat által a működésükhöz biztosított infrastrukturális feltételeket
és lehetőségeket. Önkormányzatuk még az „ismerkedés”, a programalkotás
stádiumában van, de a felkínált szereppel élni kívánnak a kultúra, az oktatás, a
kistérségekkel való együttműködés területén. Szeretnének pályázatokban részt
venni, ezért segítséget kérnek és várnak abban, hogy ahhoz az önrész biztosított
legyen.
Ígéri, törekedni fognak a modell-értékű együttműködésre.
Hegedűs István, a cigány területi kisebbségi önkormányzat elnöke úgy vélekedik a
cigányságnak is fontos, hogy példa-értékű kapcsolatra törekedjen. A kisebbségek
régóta jelen vannak a közéletben, fontos, hogy a megalakult területi kisebbségi
önkormányzatok megfelelő módon tudjanak működni. Szeretnének sokat tenni a
megyéért, nem lenne jó, ha a kivándorlás jelensége máskor is előfordulna a
megyében. Segítséget ahhoz kérnek, hogy munkájukat megfelelően tudják végezni,
hogy előttük is nyitva álljanak a lehetőségek.
Sárosácz Mihály, a horvát területi kisebbségi önkormányzat elnöke két ciklusban
részt vett már külső bizottsági tagként a megyei közgyűlés munkájában, érzi,
tapasztalja, hogy teljesen más lehetőséget kaptak most a kisebbségek. A formai után
most tartalmi munka alakulhat ki, ehhez kéri a közgyűlés támogatását.
Weisz Péter képviselő jelzi, nagyon szívesen részt vesz az együttműködési modell
kidolgozásában.
Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a megszerzett jogok kötelezettséggel
párosulnak. Ezt a párosítást a problémák megoldása során is viselni, képviselni kell.
Szeretné, ha az elmúlt években elért eredmények és teremtett értékek tiszteletben
tartása mellett, a megkezdett folyamatok megszakítása nélkül vinnék tovább ezt a
munkát a területi kisebbségi önkormányzatok.
Kovács István képviselő szerint a megyei közgyűlés eddig is sokat tett a megyei
cigányságért. Ismeretei szerint a testület egy roma integrációs hivatalt fog létrehozni.
Kéri, hogy a cigány területi kisebbségi önkormányzat támogassa ezt a törekvést.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint félreértésről van szó, ezért tisztázni
szeretné, hogy a hivatalt nem kívánja „megkettőzni” a közgyűlés, a megyei
önkormányzat a hivatalán belül módot talál arra, hogy érdemben kiszolgálja a területi
kisebbségi önkormányzatokat.
A Cigány Koordinációs Tanács működésével összefüggésben a Művelődési,
Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén elhangzott Várnai Márton, a területi
kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese szájából, „nincs arra szükség”.
Hangsúlyozza, a közgyűlés a cigány területi kisebbségi önkormányzat véleménye
kikérése nélkül nem készít elő, és nem határoz a fennálló helyzet változtatásáról.
Dr. Marenics János képviselő szükségesnek tartja, hogy az együttműködés
kétoldalú legyen, „oda-vissza” korrektül működjön. Siklós város polgármestereként
egy pályázatban való együttműködés sajnálatos tapasztalatainak, negatív
következményeinek ismertetésével ad nyomatékot szavainak. Az együttműködést
támogatja, de történetüket intő példának szánja.
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a területi kisebbségi
önkormányzatok pénzfelhasználása a számviteli rend szigorú betartása mellett
történhet, az ellenjegyzés a főjegyző asszony, vagy az általa megnevezett munkatárs
jogosítványa lesz. Garantált kell legyen a törvényeknek való megfelelés, ebben a
területi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel egyezségre jutottak.
Hegedűs István, a cigány területi kisebbségi önkormányzat elnöke szerint
szélsőséges példa van pro és kontra. Ellenpéldaként egy sikeres, komlói pályázatot
említ.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
43/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul
veszi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kialakítandó
kapcsolatrendszerről szóló tájékoztatót.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi
kisebbségi
önkormányzatok
részére
a
kötelezően
biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő
kiadások fedezetére 2007. évben 1.116 e Ft működési célú
pénzügyi, továbbá
3.231 e Ft értékű természetben nyújtott támogatást biztosít
az alábbiak szerint:
-

-

-

a Baranya Megyei
Önkormányzat 372 e
természetbeni,
a Baranya Megyei
Önkormányzat 372 e
természetbeni,
a Baranya Megyei
Önkormányzat 372 e
természetbeni
támogatásban részesül.

Cigány Területi Kisebbségi
Ft pénzbeli, és 1.077 e Ft
Horvát Területi Kisebbségi
Ft pénzbeli és 1.077 e Ft
Német Területi Kisebbségi
Ft pénzbeli és 1.077 e Ft

A pénzügyi támogatás fedezete
költségvetésének általános tartaléka.

az

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

önkormányzat
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
kisebbségi önkormányzatok elnökeit, hogy dolgozzák ki saját
költségvetésüket, és az erről szóló határozatot juttassák el a
megyei közgyűlés elnökének.
Határidő: 2007. május 20.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Hegedűs István, a Baranya Megyei Cigány Területi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei Horvát Területi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
dr. Frank Gábor, a Baranya Megyei Német Területi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatokkal
kötendő együttműködési megállapodásokat az ezzel
összefüggő rendelet-módosításokat készítse elő, és
terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé.
Határidő: 2007. június 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy az együttműködés részletes
tartalmának kidolgozásával párhuzamosan mérje fel a
feladatellátáshoz
igazodó
hivatali
létszámbővítés
lehetőségeit.
Határidő: 2007. június 21.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

10. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2007.
(….) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006.
évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztést a közgyűlés
állandó bizottságai megtárgyalták, véleményezte a Pénzügyi Bizottság; a
könyvvizsgáló a véleményéhez egy függeléket is csatolt.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
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6/2007. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
44/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja,
hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 32. §ában szabályozottaknak megfelelően megtörtént az
intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. Ez
alapján a közgyűlés az általános tartalék terhére jutalmazási
célokat szolgáló fenntartói támogatást biztosít:
a) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
(Komló) intézménynek 205 ezer forintot, melyből
személyi juttatás 155 ezer forint, a munkaadókat terhelő
járulék 50 ezer forint;
b) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,
Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)
138 ezer forintot, melyből személyi juttatás 104 ezer
forint, a munkaadókat terhelő járulék 34 ezer forint;
c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós
Szakközépiskolája
és
Szakiskolája
(Mohács)
intézménynek
350 ezer forintot, melyből személyi juttatás 265 ezer
forint, a munkaadókat terhelő járulék 85 ezer forint;
d) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája,
Szakiskolája
és
Kollégiuma (Komló) intézménynek 141 ezer forintot,
melyből a személyi juttatás 107 ezer forint, a
munkaadókat terhelő járulék 34 ezer forint;
e) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynek 436 ezer
forintot, melyből a személyi juttatás 330 ezer forint, a
munkaadókat terhelő járulék 106 ezer forint;
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f) a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynek
395 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 299 ezer
forint, a munkaadókat terhelő járulék 96 ezer forint;
g) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynek 147
ezer forintot, melyből a személyi juttatás 111 ezer forint,
a munkaadóikat terhelő járulék 36 ezer forint;
h) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
intézménynek 178 ezer forintot, melyből a személyi
juttatás 135 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 43
ezer forint;
i) a Művészetek Háza (Pécs) intézménynek 148 ezer
forintot, melyből a személyi juttatás 112 ezer forint, a
munkaadókat terhelő járulék 36 ezer forint.
Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a jóváhagyott
pénzmaradvány összegéről a rendelet elfogadását követően
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli,
hogy az intézmények költségvetésében képződött 10.138
ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes intézmények
2007. évi költségvetésének tervezett maradvány, eredmény
(egyéb kiadás) előirányzatát növelje, amelyből jutalmazásra
átcsoportosítható 7.267 ezer forint.
Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a rendelet 9/b. és 9/c.
melléklete szerinti elszámolásokat elfogadja és megbízza a
megyei főjegyzőt, hogy intézkedjen az elszámolások
lebonyolításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
11. napirendi pont: a) Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés a 2006. évben elvégzett
vizsgálatokról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi belső
ellenőrzési tervének módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke javasolja, hogy az ellenőrzési jelentés és az
ellenőrzési terv módosítása tárgyában készült előterjesztéseket együtt vitassa a
testület.
A javaslattal összefüggésben a képviselők részéről észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 2006.
évben elvégzett vizsgálatokról szóló ellenőrzési jelentést a határozati javaslattal.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
45/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) egyetért a teljesítés terén a munkatervtől történő
eltéréssel, annak indokolásával, mivel a 2006. évi
munkaterv elfogadását követően olyan testületi döntések
születtek, amelyek indokolttá tették a vizsgálati területek
módosítását;
b) megállapítja, hogy a hivatali ellenőrzések a belső
ellenőrzési
kézikönyv
előírásai,
valamint
a
pénzügyminisztérium
által
közzétett
módszertani
útmutatók alapján történtek;
c) a 2006. évről készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) az intézmények 2006. évi belső ellenőrzéséről szóló éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmát nem tartja
kielégítőnek;
b) elrendeli az intézményeknél a belső ellenőrzési rendszer
működtetésének kidolgozását úgy, hogy a feladatellátást
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési
Csoportjának kell biztosítani. A munkavégzés személyi
feltételrendszerének
megteremtése
érdekében
a
Hivatalban kétfős revizori kapacitásnövelést tart
szükségesnek a Baranya Megyei Önkormányzat
Gazdasági Igazgatósága üres belső ellenőri státusza
egyidejű zárolása mellett (1 fő új státusz beállítás, 1 fő
átcsoportosítás).
Határidő: azonnal (folyamatos bevezetéssel)
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző,
az érintett intézmények vezetői
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a 2007. évi belső ellenőrzési terv
módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
46/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi éves
belső ellenőrzési terv módosítását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
12. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai
uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának
aktuális helyzetéről
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.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
47/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
az európai uniós forrásból támogatott projektek végrehajtásának
aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót.
A Közgyűlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részt vesz – a
megyei önkormányzat költségvetése teherbíró képességének
figyelembevétele mellett – Baranya megye gazdaságfejlesztését
szolgáló, a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatainak jobb és hatékonyabb ellátását biztosító
pályázatokban, projektekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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13. napirendi pont: A
megyei
gyermekvédelmi
intézményrendszer
tevékenységének értékelése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az önkormányzat törvényi
kötelezettsége a gyermekvédelmi feladatok ellátása évenkénti értékelése. Felhívja
képviselőtársai figyelmét arra, hogy az előterjesztés 6. oldalán „A megye
gyermekjóléti alapellátásának helyzete 2006-ban” című bekezdés kivastagított utolsó
mondata akkor kap teljes értelmet, ha kiegészül, és egy gondolatot alkot az első
franciabekezdésben foglaltakkal.
Az előterjesztés 8. oldalán olvasható összegzést kiegészíti azzal, hogy a
gyermekvédelmi rendszer további átalakítása során törekedni kell a szükséglet közeli
ellátás feltételeinek megteremtésére az alap- és a szakellátás intézményrendszerének hatékonyabb együttműködése által. A megyei önkormányzat
koordináló szerepet kíván betölteni a fenntartásában működő gyermekvédelmi
intézmények és a települési gyermekjóléti szolgálatok között, biztosítva ennek
személyi feltételeit is. Az alapellátásnak és a szakellátásnak megyei rendszerként
kell működnie, ehhez pedig a szakellátó rendszer működését korrigálni kell.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el a képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
48/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését elfogadja.

14. napirendi pont: Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások
költségeinek támogatására
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztéshez
kiegészítő előterjesztés készült, mely módosított határozati javaslatot tartalmaz.
Tájékoztatásul elmondja, az Országos Egészségpénztár és a Baranya Megyei
Kórház vezetése közötti, a finanszírozásról folytatott tárgyalások eredményesen
zárultak, az új finanszírozás belső struktúrája kedvezően fog változni.
A pályázható források egy része most megnyílt az új, a 2007. április 1-jétől érvényes
finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartók előtt.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
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A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
49/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei
Kórház fenntartója, az Egészségügyi Minisztérium
felhívására pályázatot nyújt be a szakellátási normatíva
felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a
fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló
intézményi átalakítások költségeinek támogatására az 1., az
1/a. és a 2. számú mellékletek szerinti tartalommal, 82,6
millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatás
elnyerésére;
a) a pályázat kötelező tartalmi elemeként a 3. számú
mellékletnek megfelelő nyilatkozatot teszi;
b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a pályázatot az Egészségügyi
Minisztériumhoz a pályázati felhívásban foglaltak szerint
nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy az Egészségügyi Minisztérium által a
szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási
határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi
szolgáltatóknál
megvalósuló
intézményi
átalakítások
költségeinek támogatására kiírt pályázat eredményéről a
döntést követően tájékoztassa a közgyűlést.
Határidő: 2007. június 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tulajdonosa, a Paksi
Atomerőmű Zrt.-vel, mint társtulajdonossal közösen előzetes
kezességet vállal a Kht.-nak a szakellátási normatíva
felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a
fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló
intézményi átalakítások költségeinek támogatására az
Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtandó, a következő
jogcímeken és támogatási összegekre szóló pályázatára:
a) a rehabilitációs ágyszám változásokból (+5 ágy)
következő struktúra átalakítás költségeire – a pályázati
felhívás 1.1 és 5.2./II. pontjai alapján – 3.000.000 Ft,
b) a Regionális rehabilitációs központ informatikai
hálózatának kiépítésére – a pályázati felhívás 1.2 pontja
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alapján, 10 %-os önerő biztosítása mellett – 27.000.000
Ft,
c) a 16 aktív ágy megszűnésével kapcsolatos 13 álláshely
megszüntetése következtében felmerülő egyszeri
(felmentési és végkielégítési költségek) költségekre a
pályázati felhívás 1.3 pontja alapján 22.482.075 Ft.
Összesen : 52. 482. 075 Ft.
d) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel közösen vállalt
előzetes kezességvállalásról szóló nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
15. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
50/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 20072013 közötti időszakra vonatkozó Közoktatási Fejlesztési és
Intézkedési Tervét.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett
intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő óvodák
struktúráját átszervezi és a 2007/2008. nevelési évtől
városrészenként egy-egy önálló óvodai egységben látja el a
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kötelező óvodai nevelés feladatát, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett
intézkedését, miszerint az általános iskolai oktatás, nevelés
feladatellátásának struktúráját átszervezi oly módon, hogy a
2007/2008. tanévtől öt integrált intézményben (területi
oktatási, nevelési központban) látja el az általános iskolai
oktatás, nevelés feladatát, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Máza Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési
évtől a Szászvár székhelyű Kiss György Általános
Művelődési Központ Hársfa Óvoda intézményegységének
Máza székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi
feltételek megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Máza Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint az általános iskolai oktatás, nevelés feladatát a
2007/2008. tanévtől a Szászvár székhelyű Kiss György
Általános
Művelődési
Központ
Általános
Iskola
intézményegységében lássa el, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa települések
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az
óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől a Bóly
székhelyű Német Nemzetiségi Óvoda Borjád székhelyű
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tagintézményében lássa
megtartása mellett.

el,

a

jogszabályi

feltételek

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa települések
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
2007/2008. tanévtől:
a) az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Bóly székhelyű Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Borjád
székhelyű
tagintézményében,
b) az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Bóly székhelyű Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek
Szentlőrinc, Kacsóta és Csonkamindszent települési
önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint az óvodai
nevelés
és
az
általános
iskolai
oktatás-nevelés
feladatellátásának struktúráját átszervezik oly módon, hogy a
2007/2008. nevelési- és tanévtől a Szentlőrinc Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium intézményben látják el a közoktatási
feladatokat, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

A közgyűlés elnöke a 35/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatra figyelemmel jelzi, a testület
zárt ülés keretében folytatja munkáját.
A zárt ülésről a 600-4/2007. számú zárt ülés jegyzőkönyve készül.

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kihirdeti a zárt ülésen „A Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervezőjének kiválasztása” című előterjesztés
tárgyában hozott határozatot.
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51/2007. (IV. 19.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális
Könyvtár
és
Tudásközpont
tervezőjének
kiválasztásáról szóló elnöki tájékoztatót tudomásul veszi.

17. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni a képviselők és a hivatal
munkáját, majd jelzi, a közgyűlés következő ülését a munkaterv szerint 2007. június
21-ére tervezi összehívni. Szól arról, hogy gróf Batthyány Kázmér, a volt Baranya
vármegye egykori főispánja születésének 200. évfordulójáról több helyszínen is
megemlékeznek a megyében, és ez alkalomból június 5-én a megyei közgyűlés is
megnyilvánulni készül egy ünnepi rendezvénnyel. Számít képviselőtársai
részvételére, kéri, mind nagyobb számban vegyenek részt a megyei
megemlékezésen.
A közgyűlés ülését 11.30 órakor bezárja.
K.m.f.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

