Szám: 600-5/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27én 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, Fábos Pál, dr. Feledi
Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz Zsolt, Kékkői Zoltán,
Kiss Ferenc, 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, Szubotics Miklós, dr. Ternák Gábor,
dr. Tusnádi Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: dr. Csörnyei László, Koltai Péter, dr. Temesi Erika, Szekó József
közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a területi kisebbségi önkormányzatok
elnökei, a szakszervezetek képviselői, dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló, Antal Attila, a Baranya Megyei Területfejlesztési
Tanács titkára, Zárol Evelin, a Baranya Megyei Önkormányzat
„Kastélypark” Módszertani Otthona osztályvezetője, 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 36 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben
változtatást kezdeményez, a 16. pontként tárgyalni javasolt „A Baranya Megyei
Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közötti
együttműködési megállapodás” című előterjesztést indítványozza a nyilvános ülés
utolsó napirendi pontjaként tárgyalni, figyelemmel arra, hogy dr. Brebán Valéria
főigazgató asszony hivatali elfoglaltsága miatt csak később érkezik az ülésre.
A képviselők részéről észrevétel nem hangzik el sem a meghívó szerinti napirendi
javaslattal, sem az indítványozott változtatással összefüggésben.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a 16. napirendi pont tárgyalási sorrendjének
változtatására vonatkozó indítványát.
A közgyűlés az indítvánnyal 33 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendi javaslat egészét.
A közgyűlés 33 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 a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,
Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 2002-2007. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Papp Gyula, az intézmény igazgatója

3.

Személyi ügyek
a)

A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari
Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b)

A Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

c)

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
(Görcsöny) igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

d)

Tag delegálása az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által működtetett Megyei
Etikai Tanácsba
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

e)

Delegálás nemzetközi szervezetekbe
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

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

5.

A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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6.

a)

Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 20052007. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b)

A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális
Megállapodása módosításának jóváhagyása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Társulás

Társulási

7.

Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének
fenntartása érdekében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

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

9.

Alapító okiratok módosítása
a)

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási
intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

b)

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

c)

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)
alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A
Baranya
Megyei
Önkormányzat
„Nagy
László”
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény
átszervezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő mohácsi székhelyű
„Radnóti Miklós” Szakközépiskola és Szakiskola, a „dr. Marek József”
Szakközépiskola és a „Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium átszervezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
12. A pécsi székhelyű kulturális intézmények
felülvizsgálata
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

gazdasági

integrációjának

13. Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
14. A Baranya Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós” Szakközépiskola és
Szakiskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére
közbeszerzési eljárás indítása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke
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15. A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ban végzett megyei munka értékelése,
beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. Tájékoztatók
a)

Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,
különös tekintettel a Dél-Dunántúli Operatív Programra (DDOP)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b)

Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács
elnökének 2006. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

c)

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi
tevékenységéről
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

d)

Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.
tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

17. Engedélyokiratok jóváhagyása
a)

A Baranya Megyei Kórház átalakítási-felújítási munkák engedélyokiratának
jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke

b)

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthon,
Keresztespusztai főépület tetőjavítás engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke

c)

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona,
Mohács lakóotthon átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke

d)

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, SzigetvárTurbékpuszta belső szennyvízhálózat engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke

18. A
Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Társulás

szociális
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19. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
20. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ közötti együttműködési megállapodás
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
21. Kitüntető díjak adományozása
22. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, hogy a „Kitüntető díjak adományozása”
című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület az Ötv. 12. § (4)
bekezdés a) pontjára figyelemmel.
A közgyűlés elnöke – az SZMSZ 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.
Bokor Béla képviselő, a Baranyai Emberekért Szövetség nevében a globális
felmelegedéssel összefüggő tűzesetek, katasztrófa-helyzetek, orkánszerű viharok és
esőzések kapcsán a preventív intézkedések szükségességére hívja fel a figyelmet. A
Szövetséghez több kérés, felvetés érkezett, az állampolgárok nagyobb biztonságot
szeretnének az egyre gyakoribb tűzesetek, természeti csapások, emberi
gondatlanság okozta tragédiák ellen. A problémával foglalkozni a helyi
önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, és megkülönböztetetten az állam és a
kormányzat felelőssége. Esélyegyenlőséget kell biztosítani a rossz infrastruktúrával
rendelkező, a hátrányos életterű települések lakóinak is. Baranya megyében a
katasztrófa-elhárításban ─ a 2005. évi adatok szerint ─ 5 hivatásos szervezet és 23
önkéntes egyesület, speciális mentőcsoport működik, vannak jól lefedett területek, de
vannak úgynevezett fehér foltok is. Szakmai szempontok is alátámasztják, hogy a
katasztrófa-elhárításban a hivatásos testületek mellett, munkájukat segítve és
kiegészítve, a helyi önkéntesek közreműködése kiaknázatlan lehetőséget jelent. A
Baranyai Emberekért Szövetség a földrajzi szempontból kulcsfontosságú
térségekben „köztes-központok”, mikró-központok” létrehozását javasolja. A
megvalósításban szoros együttműködésre gondolnak a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító
Szövetséggel, az önkormányzatokkal, az oktatási intézményekkel, valamint a civil és
helyi közösségekkel.
Javasolják, hogy a szakemberek bevonásával készüljön el a megye településeinek
földrajzi helyzetét és a gyors elérhetőséget figyelembe vevő potenciális mikroközpontok hálózatának feltérképezése, tekintettel a már meglévő és működő
önkéntes szervezetekre. Javasolják az oktatási intézmények vezetőinek figyelmét
felhívni arra, hogy az iskolai nevelőmunkában és a felnőttoktatásban kapjanak
nagyobb figyelmet a katasztrófavédelmi ismeretek és gyakorlatok. Indítványozzák a
megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai keretében keresni a lehetőséget ─ a
korábbi jó példákat követve ─ a tűzoltó autók és más szakmai eszközök partneri
kapcsolat útján történő beszerzésére. A közgyűlés figyelmébe ajánlják az önkéntes
tűzoltó egyesületek nagyobb erkölcsi megbecsülését, továbbá, hogy tartson a
témában közmeghallgatást a közgyűlés.
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke reflektál az elhangzottakra, és ígéretet tesz
arra, hogy kérni fogja a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó hivatásos szervezeteket
egy helyzetfeltáró,- feltérképező anyag készítésére, melyet eljuttat majd a
képviselőcsoportok vezetői részére. Közmeghallgatás keretében is foglalkozhat a
testület a kérdéssel, de javasolja, a helyzetfeltáró anyag megismerését követően
döntsön arról a közgyűlés.
A közgyűlés elnöke jelzi, hogy 11.30 órakor sajtótájékoztatót tart.

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 jelzi, az előterjesztéshez kiegészítő II.
előterjesztés készült, mely módosított II. határozati javaslatot tartalmaz.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. határozati javaslatot.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
52/2007. (VI. 27.) 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 kiegészítésekkel elfogadja;
2. a Baranya Megyei Önkormányzat és a Határon túli Magyarságért
Alapítvány között létrejött haszonkölcsön szerződés alapján, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a „Belföldi gyermek- és
ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatására” kiírt
pályázat beadásához kinyilvánítja, hogy az elkövetkező 5 évben,
illetve folyamatosan biztosítja az épület funkcióját. A közgyűlés
felhatalmazza elnökét a döntésről szóló nyilatkozat aláírására;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. egyetért azzal, hogy az Esélyek Háza - Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda további működtetését – fakultatív önkormányzati feladatként – a
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Baranya Megyei Önkormányzat a továbbiakban is ellássa. Felhatalmazza a
közgyűlés elnökét, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé jelezze,
hogy a feladatot a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társasággal, mint jogi személlyel kötött
feladat-ellátási szerződés keretében kívánja ellátni;
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. felhatalmazza elnökét, hogy a 3. pont szerinti feladatellátás
minisztériumi jóváhagyását követően az Esélyek Háza - Pécs
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda további
működtetésére kössön szerződést a szociális és munkaügyi
miniszterrel, valamint feladat-ellátási szerződést a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társasággal.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
2002-2007. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Papp Gyula, az intézmény igazgatója

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
53/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája
és Kollégiuma (Pécsvárad) 2002-2007. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja és támogatja az intézmény korszerűsödési
törekvéseit.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni az intézmény vezetése és
valamennyi dolgozója munkáját.
3. napirendi pont: Személyi ügyek
a)

A
Baranyai
Megyei
Önkormányzat
II.
Béla
Középiskolája,
Élelmiszeripari
Szakiskolája
és
Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintett az előterjesztés nyilvános
ülésen történő megtárgyalásához írásban hozzájárult. Szól arról, hogy a Művelődési,
Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság a jelenlegi intézményvezető pályázatának
elfogadását és magasabb vezetői megbízását javasolja a közgyűlésnek, az
intézmény dolgozói részéről megnyilvánuló támogatottság figyelembe vételével.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
54/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Papp Gyula
pályázatát és megbízza 2007. augusztus 18. napjától 2012. augusztus
15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,
Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói
feladatainak ellátásával.
Havi alapilletményét
magasabb vezetői pótlékát (260 %)
kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítését
havi illetményét összesen

270.300 Ft-ban,
51.000 Ft-ban,
20.000 Ft-ban,
341.300 Ft-ban

állapítja meg.
Határidő: 2007. augusztus 18.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Papp Gyula megbízásához gratulál,
munkájához további sok sikert kíván.
b)

A Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói
állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintett az előterjesztés nyilvános
ülésen történő megtárgyalásához írásban hozzájárult. Szól arról, hogy a Művelődési,
Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Lassan Éva pályázatának elfogadását, és
magasabb vezetői megbízását – az intézményben folyó eredményes szakmai munka
és az intézmény dolgozói részéről megnyilvánuló támogatottságra figyelemmel –
javasolja a közgyűlésnek.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
55/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lassan Éva
pályázatát és megbízza 2007. augusztus hó 16. napjától 2012.
augusztus hó 15. napjáig a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói feladatainak
ellátásával.
Havi alapilletményét
magasabb vezetői pótlékát
különleges szakértelmet igénylő munkaköri pótlékát
havi illetményét összesen

265.700 Ft-ban,
51.000 Ft-ban,
17.100 Ft-ban,
333.800 Ft-ban

határozza meg.
Határidő: 2007. augusztus 16.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Lassan Éva megbízásához gratulál,
munkájához további sok sikert kíván.
c)

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark”
Módszertani
Otthona
(Görcsöny)
igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintettek az előterjesztés nyilvános
ülésen történő megtárgyalásához írásban hozzájárultak. Szól arról, hogy dr.
Keresztes Tamás, az otthon igazgatója nyugdíjazás jogcímén kérte közalkalmazotti
jogviszonyának megszűntetését. Előterjesztőként javasolja az intézményvezetői
feladatok ellátásával Zárol Evelint megbízni az intézményvezetői álláshely
betöltésére kiírandó pályázat elbírálásáig. Elmondja, a határozati javaslatot a
szakbizottság a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
56/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. augusztus
31-ei hatállyal visszavonja dr. Keresztes Tamásnak, a Baranya
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Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
(Görcsöny)
intézményre
vonatkozó
magasabb
megbízását.

Otthona
vezetői

Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny)
igazgatója, dr. Keresztes Tamás közalkalmazotti jogviszonyát
felmentéssel megszünteti 2008. április 30-ai hatállyal. A felmentés
kezdő időpontja 2007. szeptember 1. napja. A közgyűlés a
felmentési idő teljes időtartamára dr. Keresztes Tamást a
munkavégzés alól mentesíti.
A felmentési időre járó átlagkereset és egyéb járandóságok
fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark”
Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi és 2008. évi
költségvetése.
Határidő: 2007. szeptember 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázat kiírását rendeli el a
Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny)
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2007. szeptember 1-től
2008. április 30. napjáig Zárol Evelint bízza meg, és havi
illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
alapilletménye:
módszertani pótléka:
magasabb vezetői pótléka:
havi illetménye összesen:

154.000 Ft
39.200 Ft
58.800 Ft
252.000 Ft

Határidő: 2007. szeptember 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni dr. Keresztes Tamás több
évtizedes munkáját, Zárol Evelin megbízásához gratulál, és munkájához sok sikert
kíván.
d)

Tag delegálása az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által
működtetett Megyei Etikai Tanácsba
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén –
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
57/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ÁNTSZ DélDunántúli Intézete által működtetett Baranya Megyei Etikai
Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként dr. Ternák Gábort, az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét
delegálja.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
e)

Delegálás nemzetközi szervezetekbe
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
58/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai
Bortermelő Régiók Gyűlése Büro testületébe delegált Tiffán
Zsolt és Sarkadi Eszter képviselők képviseleti megbízatását
visszavonja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét a
határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint
határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerinti
képviseleti jogosultsággal megbízza.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a határozat 1-2. pontjaiban foglaltaknak megfelelően az
érintett személyek és szervezetek tájékoztatása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
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4. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintettek az előterjesztés nyilvános
ülésen történő megtárgyalásához írásban hozzájárultak, továbbá, hogy szakmai
önéletrajzuk az ülést megelőzően kiosztásra került. Szól arról, hogy a közgyűlés
frakcióival történt előzetes egyeztetés alapján, személyi javaslataikat figyelembe
véve valamennyi bizottságba – a Pénzügyi Bizottság kivételével – 3-3 fő
megválasztását indítványozza a módosított határozati javaslat szerint.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
59/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember
1-i hatállyal
– az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
külső tagjának
Dr. Sáity Borbálát
Hegedűs Csillát
Wágner Antalt;
– a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának
Dr. Kőhalmi Melindát
Dr. Popovics Gábort
Szőke Attilát;
– a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső
tagjának
Folkner Károlyt
Borbás Károlyt
Vida Jánost;
– a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság külső
tagjának
Hehl Zoltánt
Kárpáti Árpádot
Amigya Antalt;
– a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
külső tagjának
Mester Lászlót
Dr. Ács Imrét
Arató Csabát
választja meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a bizottságok külső tagjaitól vegye ki az esküt, és a
megválasztásukról szóló határozatot küldje meg részükre.
Határidő: azonnal,
a határozat megküldésére: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke felkéri a megválasztott külső bizottsági tagokat, hogy tegyék le
az esküt a képviselő testület előtt a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló
2000. évi XCVI. tv. előírása szerint.
A közgyűlés elnöke kiveszi az esküt a külső bizottsági tagoktól, ezt követően átadja
részükre az esküokmányt, majd megbízásukhoz gratulál, és munkájukhoz sok sikert
kíván.
Az eskütételt és az esküokmány átvételét igazoló jegyzék a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete.
5. napirendi pont:

A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások
megkötése
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztést mindhárom kisebbségi
önkormányzat megtárgyalta és elfogadta. Szól arról, hogy a kisebbségi
önkormányzatok pénzügyi támogatására tervezett 10 millió forint megosztásáról
mutatószámok alapján született a határozati javaslat. A döntés előkészítésében a
kisebbségi önkormányzatok elnökei, a közgyűlés frakcióvezetői, valamint a
kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság volt és jelenlegi elnöke vett részt.
Az előterjesztéssel összefüggésben 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:
60/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a
Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal, a Baranya Megyei
Horvát Önkormányzattal, és a Baranya Megyei Német
Önkormányzattal kötött – a határozat mellékletében foglalt –
Együttműködési keret-megállapodásokat, a területi kisebbségi
önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, és a működési
feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat, valamint megyei
önkormányzati
feladat- és hatáskör átadásáról
szóló
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megállapodásokat. A közgyűlés felkéri elnökét a megállapodások
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi
kisebbségi önkormányzatok részére – az eddig nyújtott pénzügyi
és természetbeni támogatáson túl – 2007. évben további
összesen 10 M Ft pénzügyi támogatást biztosít az alábbiak
szerint:
– a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4 M Ft,
– a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2 M Ft,
– a Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 M Ft támogatásban
részesül.
A pénzügyi támogatás fedezete a megyei önkormányzat 2007. évi
költségvetésének általános tartaléka.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a megyei feladat- és hatáskör átruházására vonatkozó
háromoldalú megállapodásokat juttassa el az érintett országos
kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és kezdeményezze a
megállapodások jóváhagyását.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri bizottságait,
az önkormányzat hivatalát és intézményeit, valamint a területi
kisebbségi önkormányzatokat, hogy az együttműködési
megállapodásban foglaltak eredményes megvalósítását segítsék
elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző,
az intézmények vezetői,
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Művelődési,
Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságát, hogy évi
rendszerességgel
tekintse
át
az
együttműködési
megállapodásban foglaltak megvalósítását.
Határidő: évente június 30.
Felelős: Szatyor Győző, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően a területi
kisebbségi
önkormányzatokkal
közösen
értékelje
az
együttműködés keretében végzett munkát, és terjessze azt a
közgyűlés elé.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Hegedűs István, a Baranya Megyei Cigány
Önkormányzat képviselő-testületének elnöke, Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei
Horvát Önkormányzat képviselő-testületének elnöke, dr. Frank Gábor, a Baranya
Megyei Német Önkormányzat képviselő-testületének elnöke a testület előtt aláírják
az együttműködési megállapodásokat.
A közgyűlés elnöke reményét fejezi ki, hogy az elindított program az együttműködés
során megvalósul, és egy év elteltével a sikeres teljesülésről számolhat be a testület
előtt.
6. napirendi pont:

a)

Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el a képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
61/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja,
hogy a Társulás a megalakulásakor kitűzött célok
elérésében – működése rövid ideje alatt is – eredményeket
ért el. Szükségesnek tartja a közös feladat-ellátás további
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területeinek megvizsgálását, és ezzel összefüggésben a
Társulás fejlesztését az előterjesztés 4. pontjának megfelelő
irányokban és elvek alapján.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Szőke Éva, a DDÖRT vezetője

b)

A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke elmondja, az alapító okirat módosítását az
teszi szükségessé, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
kinyilvánította csatlakozási szándékát, miszerint a társulásba tagként kíván belépni.
A csatlakozást a társulásban már résztvevő tagönkormányzatok közgyűlésének
előzetesen jóvá kell hagynia.
Dr. Feledi Éva képviselő szól arról, hogy a mintarégió program tevékenységi
körében szerepel az egészségügyi ellátás. A következő napirendi pontok egyike
önálló Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozására vonatkozik. Meggyőződése
szerint a létrehozandó egészségügyi társulást ─ a regionális célok érdekében ─ a
mintarégió program keretébe kellett volna beemelni. Felvetését megfontolásra ajánlja
a későbbiekben, hiszen az egészségügyi intézmények integrációja folyamatos
stratégiai cél.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a fenntartó továbbra is
képviseli a kórházi rendszer integrálására vonatkozó lépéssort, de azt azért látni kell,
hogy az egészségügyi rendszerben egyelőre még több az ellenérdekeltség, mint az
együttműködési szándék. Direkt összefüggés a két előterjesztés között nincs.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosított 3.
számú mellékletre figyelemmel.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
62/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz (a
továbbiakban: DDÖRT) Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2007. július 1-jétől csatlakozzon.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT
Társulási Megállapodásának 1. számú melléklet szerinti
módosítását, valamint a Megállapodás 2. számú melléklet szerinti
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tartalmú egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja és
felhatalmazza a közgyűlés elnökét azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT 2007.
július 1-jei hatályú módosított alapító okiratát a 3. számú
mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. Felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóságának küldje meg.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a DDÖRT
vezetőjét, Szőke Évát, hogy az alapító okirat módosításának
megfelelően
gondoskodjék
a
Társulás
szabályzatai
módosításának előkészítéséről.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy a DDÖRT feletti felügyeleti jog és a gazdálkodási
feladat-ellátásának változásával összefüggő intézkedéseket tegye
meg.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT és a
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala között kötendő, a
pénzügyi,
gazdálkodási
feladat
ellátására
vonatkozó
megállapodást a 4. számú (4/a és 4/b) melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző,
Szőke Éva, a DDÖRT vezetője
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a DDÖRT
vezetőjét Szőke Évát, hogy a pénzügyi, gazdálkodási feladatellátás 2007. július 1-jei megváltozása miatt vegye fel a
kapcsolatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes
főjegyzőjével, dr. Papp Judittal annak érdekében, hogy a
Polgármesteri Hivatal által végzett pénzügyi gazdálkodásról 2007.
VI. 30-ai fordulónappal készüljön beszámoló és azt, a zárási és
valamennyi ezzel kapcsolatos dokumentumot adjon át a Baranya
Megyei Önkormányzat Hivatalának.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Éva, a DDÖRT vezetője
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel és módosított melléklettel.
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7. napirendi pont:

Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei
működőképességének fenntartása érdekében
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Kórház

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztéshez kiegészítő
előterjesztés készült, amely módosított II. határozati javaslatot tartalmaz.
Előterjesztőként szól arról, hogy a „Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi
Ellátórendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó, elnyerhető támogatás
összege maximum 12 milliárd forint lehet. A kiírás szerint csak egyetemek és
regionális súlyponti kórházak pályázhatnak, azaz a Baranya Megyei Önkormányzat,
a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata
által létrehozott
konzorcium nem, így a megszerezhető forrásból a Baranya Megyei Kórház
érdekkörére nem fordítható összeg.
Az integráció nincs elfeledve, de a kormány ösztönző rendszerének változására
figyelemmel az egészségügyi integrált rendszer nem tud olyan ütemben létrejönni,
mint azt a konzorciumi együttműködésben résztvevő felek remélték. Erre tekintettel a
Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében fenntartói
intézkedésekről kell döntenie a közgyűlésnek.
Jelzi, a szakbizottság
előterjesztést.

egyhangúlag

elfogadásra

ajánlja

a

testületnek

az

Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
63/2007. (VI. 27.) Kgy.
1.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház felnőtt
aktív fekvőbeteg- és – a Mentálhigiénés Intézet kivételével
– járóbeteg ellátásának helyéül, hosszabb távon az
intézmény Pécs, Rákóczi u. 2. szám alatti Központi
Telephelyét jelöli ki, amelyet a pulmonológiai aktív ellátás
áthelyezésével kell végrehajtani;
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója

b)

kezdeményezi a gyermek szak- és járóbeteg ellátás területi
ellátási
kötelezettségének
átadását
a
Pécsi
Tudományegyetem
Orvostudományi
és
Egészségtudományi Koordinációs Központja és Klinikai
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Központja részére. A közgyűlés felkéri elnökét és a
Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szükséges
szakmai egyeztetést folytassa le;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
c)

a krónikus ellátást hosszú távon, lehetőség szerint egy
telephelyen kívánja ellátni. Felkéri a közgyűlés elnökét és a
Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a krónikus
ellátás(ok) telephelyének kialakítására és működtetési
formájára tegyen javaslatot;
Határidő: a közgyűlés szeptember havi ülése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a megyei kórház főigazgatója

d)

a területi ellátási kötelezettséget 100 krónikus ágy
szüneteltetése mellett kívánja biztosítani addig, amíg az
egészségügyi miniszter által kiadott közigazgatási
határozatban jóváhagyott teljes ágyszám működésének
feltételeit kialakítja. A közgyűlés felkéri elnökét a
szüneteltetési kérelem benyújtására;
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

e)

felkéri elnökét, hogy tegyen javaslatot a Baranya Megyei
Kórház adósságállományának rendezésére, a lehetséges
formák és források megjelölésével.
Határidő: a közgyűlés szeptember havi ülése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

megtárgyalta és elfogadja a Baranya Megyei Kórház
labordiagnosztikai
tevékenységének
közreműködői
szerződéssel történő ellátása tárgyában benyújtott, a
labordiagnosztikai tevékenységnek közreműködő részére
történő átadásáról szóló kiegészítő előterjesztést. A
közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját,
hogy
a
közreműködő
kiválasztására
irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának részét
képező
ingatlanhasználati
szerződés-tervezetet
a
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elé,
az egészségügyi szakellátási kötelezettség átadását
tartalmazó közreműködői (feladat-ellátási) szerződés
tervezetet – a közgyűlés működésének nyári szünetére
tekintettel – az átruházott hatáskörben eljáró Jogi és
Ügyrendi Bizottság elé terjessze jóváhagyás céljából.
Határidő a közbeszerzési eljárás előkészítésére: azonnal,
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a szerződés tervezetek előterjesztésére: 2007.
július 31.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a megyei kórház főigazgatója
b)

felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy az
intézmény gyógyszertár épülete felújításának érdekében,
haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a közbeszerzési
eljárás nyertesével, a HOSPINVEST Rt.-vel.
Határidő a tárgyalások megkezdésére: azonnal
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a megyei kórház főigazgatója

8. 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 jelzi, a II. kiegészítő előterjesztés módosított
II. rendelet-tervezetet tartalmaz, továbbá, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek
megfelelően véleményezte az előterjesztést a könyvvizsgáló és a Pénzügyi
Bizottság.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
7/2007. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.)
Kgy. rendelet módosításáról.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
64/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy
László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
Komló
intézménynél
10
álláshely
megszüntetését
eredményező
létszámcsökkentés
végrehajtására kerüljön sor;

b)

nyilatkozik arról, hogy
– a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
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előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
–
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;
– a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a
megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, 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 a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007.
július 1,
a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2007.
december 31,
a céltartalék elkülönítésére: 2007. szeptember 30.
a kifizetésekre: jogszabály szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Rendeki Ágoston intézményvezető

e)

a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukció címzett
támogatási maradványáról, 57.339 forintról lemond. Az erről
szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóságához.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9. napirendi pont:

Alapító okiratok módosítása
a)

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
közoktatási
intézmények
alapító
okiratának
módosítása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
65/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1.
napjától a
– Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)
alapító okiratát az 1. számú melléklet;
– Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okiratát a 2. számú
melléklet;
– Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)
alapító okiratát a 3. számú melléklet;
– Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratát a 4. számú
melléklet;
– Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) alapító
okiratát az 5. számú melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az érintett
intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratok módosítása
értelmében, szükség szerint gondoskodjanak az intézmények
szabályzatainak módosításáról.
Határidő: 2007. szeptember 1.
Felelős: az intézmény igazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az intézmények alapító okiratait a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
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b)

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító
okiratának módosítása
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, mint köztudott Baranya megyében
a cigány, a horvát, és a német kisebbség területi kisebbségi önkormányzatai
alakultak meg. A területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó
szerve a megyei önkormányzat hivatala. A területi kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodásának adatait az államháztartás rendjének megfelelő szakfeladaton kell
megjeleníteni, ez indokolja a hivatal alapító okiratának módosítását.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
66/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát
az 1.számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a
8/2007. (II. 15.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát
hatályon kívül helyezi;

b)

felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar
Államkincstár
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatóságának küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
c)

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos
Személyek Otthona (Bóly) alapító okiratának
módosítása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
67/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
(Bóly) intézmény alapító okiratát a melléklet szerint
módosítja, és az intézmény tevékenységét a fejlesztő iskolai
oktatással bővíti.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az
intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása
értelmében gondoskodjon az intézmény szabályzatainak
módosításáról.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Varga Lászlóné, az intézmény igazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar
Államkincstár
Dél-dunántúli
Regionális
Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
10. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat „Nagy László”
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája,
Szakiskolája
és
Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztéshez módosított
határozati javaslat készült. Szól a többfordulós előkészítő munkáról, majd elmondja,
Komló város elöljárói részletes tájékoztatást kaptak az átszervezést szolgáló
lépésekről, a tervezett intézkedésekről. A város képviselőtestülete a holnapi ülésén
foglal állást az intézmény átszervezésének tervezetéről. Meglátása szerint az érintett
önkormányzatok között a kérdésben konszenzus közeli helyzet alakult ki.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
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:
68/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

elrendeli, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő
Baranya
Megyei
Önkormányzat
Nagy
László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézményben a
Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a
Szakközépiskola
Intézményegységben
kerüljenek
ellátásra az alábbiak szerint:
– 2007. év szeptemberétől a Szakközépiskola
Intézményegység Alkotmány utcai épületében
működő kollégium a Szakképző Intézményegység
Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt
kollégiumába költözzön;
– 2008. év szeptemberétől a Szakközépiskola
Intézményegység
átalakításával
a
székhely
Alkotmány utcai épületben, a „régi” kollégiumban kell
ellátni a Gimnázium Intézményegység feladatait,
továbbá itt kell megoldani a gazdasági hivatal
elhelyezését is;

b)

megállapítja, hogy a Gimnázium Intézményegységnek a
Szakközépiskola
Intézményegységbe
történő
átköltöztetése beruházást igényel. Az összevont
középiskola szükségleteinek megfelelő létesítményi
feltételek biztosítása érdekében az átalakítások
forrásaként, egyszeri ráfordításként az önkormányzat
2008. évi költségvetése terhére 26.446 ezer forintot
jóváhagy.
Határidő a közlésre: azonnal,
a források biztosítására: a megyei
önkormányzat
2008.
évi
költségvetési
koncepciójának elkészítése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi
költségvetési
koncepció
elkészítésének
jogszabályi
határidejéig megnevezi azokat az ingatlanokat, amelyekre az
átvett feladatok ellátásához a következő költségvetési évben
nem tart igényt, és ennek megfelelően kezdeményezi a Komló
Város Önkormányzatával kötött átadás-átvételi megállapodás
módosítását.
Határidő: 2007. december 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma igazgatóját az átszervezéssel összefüggően
szükséges vezetői intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rendeki Ágoston igazgató
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma igazgatóját arra, hogy készítse el, és terjessze a
fenntartó elé jóváhagyásra az intézmény módosított szervezeti
és működési szabályzatát, különös tekintettel az intézmény
vezetési struktúrájának kialakítására, továbbá szükség szerint
módosítsa az intézmény szabályzatait.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Rendeki Ágoston igazgató
11. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
mohácsi székhelyű „Radnóti Miklós” Szakközépiskola és
Szakiskola, a „dr. Marek József” Szakközépiskola és a
„Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium átszervezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy
a határozati javaslat 4. pontja „A” és „B” alternatívát tartalmaz. Szól arról, hogy a
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság a 4. pontot az „A” alternatíva
támogatásával javasolja a testületnek. Elmondja, az integrált intézmény szervezeti és
működési szabályzatának olyan döntési rendet kell biztosítania, amely a kollégium és
intézmény érdekét is szolgálja.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a 4. pont „A”
alternatívájára figyelemmel.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
69/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2007.
(IV. 19.) Kgy. határozata alapján a 2007. július 1. napjával
átvett „Dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a
„Petőfi
Sándor”
Középiskolai
Kollégium
(Mohács)
intézmények alapító okiratait – a határozat 1. és 2. számú
melléklete szerint – kiadja.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mohács
Város Önkormányzatával kötött – a „Petőfi Sándor”
Középiskolai Kollégium (Mohács) intézmény átadásátvételére vonatkozó – megállapodás 15. pontjában foglaltak
alapján 2007. július 1. napjától a mohácsi Közétkeztetési
Ellátó Szervezettől átveszi a kollégiumban működő 400
adagos konyhát. A közgyűlés az átvett feladattal a Baranya
Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós” Szakközépiskolája
és Szakiskolája (Mohács) intézmény feladatait bővíti,
egyúttal az intézmény – a határozat 3. számú melléklete
szerinti – alapító okiratát kiadja.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat „Dr. Marek József” Szakközépiskolát
(Mohács) és a Baranya Megyei Önkormányzat „Petőfi
Sándor” Középiskolai Kollégium (Mohács) intézményeket
2007. július 1. napjával megszünteti, és a határozat 4. és 5.
számú mellékletében foglalt megszüntető okiratokat kiadja.
A közgyűlés a megszüntetett intézmények igazgatóinak,
Sziebert Ferencnének és Heréb Jánosnak a magasabb
vezetői
megbízását
visszavonja.
A
közgyűlés
a
megszüntetett intézmények jogutódjául 2007. július 2.
napjától a Baranya Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós”
Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács)
intézményt jelöli ki.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós” Szakközépiskolája
és Szakiskolája (Mohács) intézmény alapító okiratát a
jogutóddal megszüntetett intézmények által ellátott
feladatokkal kiegészíti. A közgyűlés a határozat 6. számú
melléklete szerinti módosított alapító okiratot kiadja,
amelyben az intézmény típusát az alábbiak szerint
határozza meg: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény, amely az iskolai feladatellátás tekintetében
összetett iskolaként működik.
Határidő: 2007. július 2.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy az átszervezéssel érintett
intézmények alapító és megszüntető okiratait a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Állami
Kincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje
meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
Baranya
Megyei
Önkormányzat
„Radnóti
Miklós”
Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma intézmény
igazgatóját, hogy a módosított alapító okirat értelmében
gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó
szabályzatok módosításáról és a jogszabályokban előírt
dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Vajdicsné Gubritzky Magdolna intézményvezető
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli,
hogy készüljön intézkedési terv a feladatellátáshoz igazodó
racionálisabb, és gazdaságosabb működést biztosító
létszámstruktúra kialakítására mind a pedagógus, mind
pedig a nem pedagógus munkakörben alkalmazottakra
vonatkozóan.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Vajdicsné Gubritzky Magdolna intézményvezető
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dr. Marek
József” Szakközépiskola fenntartói jogának átvételével
összefüggésben az átvételre kerülő egyéb önkormányzati
tulajdonú ingatlanokra, valamint az intézmény által használt
nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára
vonatkozó megállapodást – a határozat 7. számú
mellékletében foglalt tartalommal – jóváhagyja, és
felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
12. napirendi pont: A pécsi székhelyű kulturális intézmények gazdasági
integrációjának felülvizsgálata
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke emlékezteti képviselőtársait arra, hogy a
pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjának működéséről a közgyűlés
márciusi ülésén kapott tájékoztatást a képviselőtestület. A tárgyban született
megállapításokra figyelemmel a gazdálkodási munkafolyamatok korábbi
rendszerének részbeni visszarendezésére, egy takarékosabb, áttekinthetőbb
integráció kialakításának előkészítésére terjeszt most javaslatot a testület elé.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője véleménye szerint nehéz,
bonyolult feladatot vállalt annak idején a testület, amikor a gazdasági integráció
létrehozásáról döntött. A helyzetértékeléssel egyetért ugyan, de úgy gondolja, lett
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volna lehetőség a rendszer hibáinak a kijavítására. Megítélése szerint a könnyebb, a
népszerűbb utat választják a tisztségviselők az integráció részbeni
visszarendezésével. Jelzi, frakciójuk tartózkodni fog a szavazás során.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint a konstrukció elméletileg
működőképes volt, de több okból kifolyólag nem volt kellően hatékony.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 13 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
70/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pécsi
székhelyű kulturális intézmények gazdasági integrációját
2008. január 1-jei hatállyal az alábbi formában alakítja át:
a)

a Művészetek és Irodalom Háza önálló gazdálkodási
jogkörrel, és a Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ részben önálló gazdálkodási
jogkörrel,

b)

a Baranya Megyei Levéltár önálló gazdálkodási
jogkörrel, és a Csorba Győző Megyei Könyvtár részben
önálló gazdálkodási jogkörrel,

c)

a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága önálló
gazdálkodási jogkörrel,

d)

a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági
Igazgatósága önálló gazdálkodási jogkörrel működik.

Határidő: 2008. január 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
megyei főjegyzőt, hogy az érintett intézmények vezetőinek
bevonásával az átszervezés bonyolítására, az azzal
kapcsolatos feladatok végrehajtására határidőzött, és
felelőssel megjelölt cselekvési programot dolgozzon ki.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
13. napirendi pont: Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális
Társulás létrehozása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az alapító tagok ─ Baranya
Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata ─ célja egy olyan integrált egészségügyi és szociális társulás
létrehozása, amely helyzetbe tudja hozni a vidéki kórházakat és a kistérségeket, és
az együttműködés keretei között segíteni tudja őket a forrásszerzésben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el a képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
71/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a
Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális
Társulás létrehozását és azt, hogy abban a megyei
önkormányzat alapító tagként részt vegyen.
Határidő: 2007. június 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás
létrehozásához kapcsolódó – melléklet szerinti –
megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét annak
aláírására.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
14. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós”
Szakközépiskola és Szakiskola címzett támogatással
megvalósuló
rekonstrukció
árubeszerzésére
közbeszerzési eljárás indítása
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és
Foglalkoztatási Bizottság elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, 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:
72/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat
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1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola (Mohács) címzett támogatással megvalósuló
tornaterem
és
tanműhely
építéshez
kapcsolódó
árubeszerzésre nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását
rendeli el bruttó12.216.835 Ft, értékben.
Határidő a közbeszerzési eljárás elindítására: 2007. július
30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola tornaterem és tanműhely építéshez kapcsolódó
további árubeszerzésre – a jogszabályi ÁFA változásból
adódó ÁFA különbözet felhasználási engedélyéhez mint
feltételhez kötve – nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását
rendeli el bruttó 5.998.172 Ft, értékben.
Határidő a közbeszerzési eljárás elindítására: 2007. július
30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – amennyiben
az ÁFA különbözet felhasználását a miniszter nem
engedélyezi – a címzett támogatás ÁFA különbözet
maradványáról, bruttó 5.184.333 Ft-ról lemond és az erről
szóló nyilatkozatot a Magyar Államkincstárnak benyújtja.
Határidő

a lemondó nyilatkozat benyújtására: 2007.
december 20.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
15. napirendi pont: A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ban végzett megyei munka
értékelése, beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt
feladatokról
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 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
73/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs/Sopianae
Örökség Kht-ben végzett megyei munka értékeléséről, valamint
az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról szóló beszámolót
elfogadja.
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16. napirendi pont: Tájékoztatók
a)

Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.)
előkészítésének állásáról, különös tekintettel a DélDunántúli Operatív Programra (DDOP)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti, majd átadja a szót Miszler Miklós
úrnak, a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának, aki jelezte,
prezentációval készült a testület mai ülésére.
Miszler Miklós, a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
prezentációjában a Dél-Dunántúli Operatív program prioritásairól, azok
finanszírozásáról szól, majd a pályázati felhívások kiírásának, a pályázatok
elbírálásának várható időpontjáról szolgál információkkal.
Dr. Marenics János képviselő a programot, annak céljait jónak tartja, de nagyon
nagy problémának tekinti a pályázati önrészek előírt mértékét. A pályázatok
túlnyomó többségével 50-60%-os támogatás nyerhető el. A 2-3 milliárd forintos
nagyprogramokhoz csak a tőkeerős települések tudják az önerőt biztosítani, azaz
csak a gazdag településeknek lesz módjuk pályázni. Hiányolja a konstrukcióból a 1020%-os önrész mellett elnyerhető, 80-90%-os támogatást nyújtó pályázati kiírásokat.
Véleménye szerint a kisebb települések teljesen esélytelenek. A 2008. évi
költségvetés előkészítésekor olyan céltartalék képzését kellene elhatároznia a
parlamentnek, amely hozzáférést ad a kisebb településeknek az önrészek ilyen
módon történő biztosítására. A
gazdasági olló tovább fog nyílni, ha nem kapnak segítséget a kistelepülések, a
hátrányos helyzetű térségek ahhoz, hogy a kiírt pályázatokban részt vehessenek.
Hozzászólását figyelemfelkeltésnek szánta a megye országgyűlési képviselői, és a
Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség vezetése felé.
Dr. Feledi Éva képviselő a Nemzeti Fejlesztési Terv II. ezen jelentős periódusában
szükségesnek látja állandó bizottságok létrehozását a fejlesztési tanács, illetve a
fejlesztési ügynökség rendszerén belül a főbb prioritások – a városfejlesztés, a városi
térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése, a turisztikai
potenciál erősítése, a humán közszolgáltatások fejlesztése, a közlekedés és a
környezetvédelem fejlesztése – területén. Szakmai véleményező, bíráló bizottságok
működtetését javasolja, ez fontos kapocs lehet az együttműködés akadozó
rendszerében.
Miszler Miklós, a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
válaszol a hozzászólásokra. Egyetért azzal a megállapítással, hogy a
támogatáspolitika átalakult, átértékelődött. A vállalkozási célú támogatások esetében
lényegesen csökkent a támogatás forrása, kisebb támogatási intenzitással kell
számolni, e területen maximálisan 50-55%-os támogatás érhető el pályázati úton. Az
önkormányzati szférát érintő közoktatási, egészségügyi, szociális ellátási rendszerek
vonatkozásában 90%-os támogatás nyújtására is lesz lehetőség. Hátrányos helyzetű
településről érkező pályázat esetén ehhez további 5%-os támogatás biztosítható.
Elismeri, lesz olyan település ahol az 5-10%-os önerő biztosítása is gondot fog
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okozni. Erre figyelemmel kezdeményezték már szakmai megbeszéléseken egy, az
önerő kiegészítését biztosító alap valamilyen rendszer keretében történő
működtetését.
Dr. Feledi Éva képviselő asszony hozzászólása kapcsán elmondja, az operatív
rendszerben korábban regionális munkacsoportok működtek az ágazati
szakemberek bevonásával. A prioritási célok mentén a jövőben is fognak speciális
munkacsoportok dolgozni. A pályázati rendszerben ilyen struktúra nem működtethető
a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a saját erő előteremtését nagy gondnak
látja, osztja dr. Marenics János képviselőtársa véleményét: a dél-dunántúli régió
aprófalvai nem fognak tudni a támogatásokhoz hozzájutni.
Megítélése szerint a fejlesztési ügynökségek megkötöttsége nőtt a
jogszabályváltozások által, a bizottságokban pedig alapvetően politikusok készítik elő
és hozzák a döntéseket.
A közgyűlés elnöke megköszöni Miszler Miklós úrnak, a Dél-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatójának a prezentációt és a közreműködést.
Kérdés, további hozzászólás a képviselők részéről nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
74/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,
ezen belül a Dél-Dunántúli Operatív Programról (DDOP) szóló
tájékoztatót. Felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Megyei
Önkormányzat vegyen részt, a Megyei Önkormányzat kötelező
és önként vállalt feladatainak jobb ellátása érdekében, az
önkormányzat lehetőségeinek függvényében a Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében kiírt pályázatokon.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b)

Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési
Tanács és a tanács elnökének 2006. évi
tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén –
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
75/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
c)

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 2006. évi tevékenységéről
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 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
76/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

d)

Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
77/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
17. napirendi pont: Engedélyokiratok jóváhagyása
a)

A Baranya Megyei Kórház átalakítási-felújítási
munkák engedélyokiratának jóváhagyása
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Előadó: Pávkovics
Gazdasági
elnöke

Gábor,
a
Költségvetési,
és Foglalkoztatási Bizottság

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
78/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya
Megyei Kórház struktúra módosítását szolgáló átalakítási,
felújítási munkálatokkal és a beruházás engedélyokiratát a
melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságát és Főigazgatóját, hogy
a közbeszerzési dokumentumok összeállításában valamint a
felújítási munkák bonyolításában működjön közre.
Határidő a beruházás befejezésére: 2007. október 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a megyei kórház főigazgatója
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
b)

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark”
Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület
tetőjavítás engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics
Gábor,
a
Költségvetési,
Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
79/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthon, Keresztes-pusztai főépület tetőfelújításával. A közgyűlés
a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és
értékben jóváhagyja.
Határidő a beruházás befejezésére: 2007. október 31.
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Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
c)

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája,
Szakiskolája,
Nevelési
Tanácsadója,
Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács lakóotthon
átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics
Gábor,
a
Költségvetési,
Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
elnöke

A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
80/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája,
Nevelési
Tanácsadója,
Kollégiuma
és
Gyermekotthona (Mohács) 2 csoportos gyermekotthonná
történő
átalakításával.
A
közgyűlés
a
beruházás
engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben
jóváhagyja.
Határidő a beruházás befejezésére: 2007. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
d)

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona,
Szigetvár-Turbékpuszta
belső
szennyvízhálózat
engedélyokiratának jóváhagyása
Előadó: Pávkovics
Gábor,
a
Költségvetési,
Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
81/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (SzigetvárTurbékpuszta) intézmény belső szennyvízhálózati rendszer
kiépítésével és a kommunális szennyvízhálózati rendszerre
történő
csatlakozásával.
A
közgyűlés
a
beruházás
engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben
jóváhagyja.
Határidő a beruházás befejezésére: 2007. december 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
18. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális
szolgáltatástervezési
koncepciójának
véleményezése
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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:
82/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás
szociális
szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
elfogadásra javasolja.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
19. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztéshez kiegészítő IV.
előterjesztés készült, mely módosított IV. határozati javaslatot tartalmaz.
Olvasatában a testület – a határozati javaslat pontjainak számát tekintve – valójában
38-szor mondja ki, hogy a kistelepülések önálló oktatási rendszerének lépésrőllépésre történő felszámolása elkezdődhet. Véleménye szerint szavai a gyakorlatban
néhány éven belül beigazolódnak, mert a partner-iskola program keretében
megvalósuló integráció – kisiskolák feladják önállóságukat és tagiskolává lesznek –
az intézményrendszer felszámolásának első lépése. Lakóhelyén, Nagynyárádon is
sokáig halogatták a döntést, most mégis lépni kénytelenek, és Bóly tagiskolájává
lesznek.
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Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a
képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított IV. határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
83/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési
évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és
Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja
Komló
Város
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási
Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai
nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású
közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag
önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008.
nevelési évtől, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Sátorhely
Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és
Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános
Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
c) az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános
Iskola és Óvoda intézményben
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Gyód Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
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miszerint az általa fenntartott Általános Művelődési
Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű
tagóvodájában,
b) az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód
székhelyű tagiskolájában
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Aranyos-gadány Község Önkormányzatának tervezett
intézkedését, miszerint az általa fenntartott Óvodát a
2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az
óvodai nevelés feladatellátását a Pécsi Városkörnyéki
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban működtetett
Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában
biztosítja a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Általános Iskola feladatát a 2007/2008.
tanévtől módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két
tanítási nyelvű oktatást, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény,
Palota-bozsok,
Véménd
és
Feked
községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
2007/2008. nevelési- és tanévtől a kötelező óvodai nevelés
és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát
intézményfenntartó társulás útján látják el, a jogszabályi
feltételek megtartása mellett.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mozsgó,
Almáskeresztúr
és
Szulimán
községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Mozsgó székhelyű Általános és
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Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008.
nevelési- és tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az
Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó
székhelyű tagóvodájában,
b) az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon
Mozsgó székhelyű tagiskolájában
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Somogy-hárságy
és
Magyarlukafa
községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
2007/2008. nevelési- és tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az
Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon
Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában,
c) a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát az Almamelléki Általános Iskola és
Diákotthonban
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Vásárosbéc
Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a Basal-Patapoklosi-Somogyapáti
Somogyhatvan-Somogy-viszló-Vásárosbéc
Közoktatási
Társulás fenntartásában lévő Somogyapáti
Általános
Művelődési Központ Vásrosbéci Tagóvodáját a 2007/2008.
nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés
feladatát a Somogyapáti Általános Művelődési Központ
Általános Iskola és Óvodában (Somogyapátiban) látja el, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mária-kéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
2007/2008. nevelési- és tanévtől:
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a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Szederkényi
Körzeti
Napköziotthonos
Óvoda
Máriakéménd székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskola Máriakéménd székhelyű tagiskolájában,
c) a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskolában
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Nagynyárád
Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Bólyi
Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű
tagóvodájában,
b) az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád
székhelyű tagiskolájában,
c) az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda intézményben
lássa el a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mohács Város Önkormányzatának és Bár Község
Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános
Iskola bári tagiskoláját megszüntessék, amennyiben a
2007/2008. tanévtől a bári 1-8. évfolyamos általános iskolás
tanulók ellátásáról a Mohács székhelyű Park Utcai Általános
Iskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
14. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mohács Város Önkormányzatának és Homorúd Község
Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda
Homorúd
székhelyű
tagiskoláját
és
tagóvodáját
megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől a homorúdi óvodások és az 1-8. évfolyamos
általános iskolás tanulók ellátásáról a Brodarics István
Általános Iskola és Óvoda intézményben vagy annak
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Újmohács székhelyű tagiskolájában és tagóvodájában
gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mohács, Homorúd, Székelyszabar és Sátorhely községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község
Önkormányzata által fenntartott Völgyesi Jenő Általános
Iskola és Óvodát összevonja többcélú közös igazgatású
közoktatási intézménnyé a Mohács, Székelyszabar és
Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában lévő
Brodarics István Általános Iskolával, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Szigetvár- Csertő, Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-KétújfaluSzörény-Teklafalu-Várad-Zádor,
Nagydobsza-MerenyeMolvány-Kis-tamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy,
Szentlászló-Bol-dogasszonyfa,
Basal-PatapoklosiSomogyapáti-Somogyhat-van-Somogyviszló-Vásárosbéc
közoktatási
intézményfenntartó
társulások
tervezett
intézkedését, miszerint 2007. július 1-től a települési
önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról
a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
keretében gondoskodnak, és az általuk fenntartott
közoktatási intézmények fenntartói jogát átadják a SzigetvárDél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak, a jogszabályi
feltételek megtartása mellett.
17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Zaláta,
Kemse,
Lúzsok
és
Piskó
községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Zaláta székhelyű Általános Iskola és
Óvoda iskolai tagintézményét megszüntessék, amennyiben
a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés
feladatellátásról a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Vajszló székhelyű Kodolányi János
Általános Iskolában és Szakiskolában gondoskodnak, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Nagypeterd,
Botykapeterd,
Nagyváty
és
Nyugodtszenterzsébet
községek
önkormányzatainak
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tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől az általuk fenntartott Nagypeterd székhelyű Körzeti
Óvodát a Nagypeterd székhelyű Körzeti Általános Iskolához
csatolja
szakmailag
és
szervezetileg
önálló
intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
19. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek önkormányzatainak
tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa
székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásánaknevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános
Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagiskolájában
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
20. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Szentdénes
Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda
Szentdénes székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásánaknevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános
Iskola és Óvodában
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Matty Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a Siklós Város Önkormányzatával közösen
fenntartott Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Matty székhelyen működő 1-4. évfolyamos
tagiskoláját megszüntesse, amennyiben a 2007/2008.
tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a
Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában látja el, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
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22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Almamellék, Horváthertelend, Ibafa, Csebény
községek önkormányzatainak tervezett intézkedését,
miszerint az általuk fenntartott Almamellék székhelyű
Általános Iskola és Diákotthon feladatát a 2007/2008.
tanévtől bővítik, és felmenő rendszerben bevezetik a
kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatást, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
23. 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 a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
a) Keszű és Kökény Község Önkormányzatával a Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Kertvárosi Óvoda intézményeket;
b) Bakonya - Cserkút és Orfű Község Önkormányzatával a
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
lévő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola,
valamint Nyugati Városrészi Óvoda intézményeket;
c) Kozármisleny Község Önkormányzatával a Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint Városközponti
Óvoda intézményeket;
d) Nagykozár Község Önkormányzatával a Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Budai –
Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
valamint Keleti Városrészi Óvoda intézményeket;
e) Pogány Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai
Nevelési és Általános Művelődési Központot
Intézményfenntartó Mikro-társulásban közösen tartsa
fenn és működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
24. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Pogány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
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a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
Pogány székhelyű tagóvodájában,
b) az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásánaknevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és
Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű
tagiskolájában
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
25. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja
Geresdlak,
Maráza
és
Fazekasboda
községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az
általuk fenntartott Geresdlak székhelyű Általános Iskolában
a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban
akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat –
integráltan oktassa, nevelje felmenő rendszerben, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
26. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Magyar-mecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa
községek önkormányzatainak tervezett intézkedését,
miszerint a Gilvánfa Község Önkormányzata által fenntartott
Gilvánfai Napköziotthonos Óvodát a 2007/2008. nevelési
évtől a közösen fenntartott Magyarmecske székhelyű
Általános Iskola és Óvoda tagóvodájaként Gilvánfán
működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
27. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Sellye Város Önkormányzata, Drávaiványi, Marócsa,
Kákics, Sós-vertike és Okorág községek önkormányzatainak
tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől az általuk fenntartott Sellye székhelyű Tücsök
Óvodát a Sellye székhelyű Kiss Géza Általános Iskola és
Zeneiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló
intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
28. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton,
Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti, Vajszló
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települési önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint
a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott
Vajszló székhelyű Napköziotthonos Óvodát a Vajszló
székhelyű
Kodolányi
János
Általános
Iskola
és
Szakiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló
intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
29. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Csányoszró, Besence, Nagycsány községi önkormányzatok
tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és
tanévtől:
a) az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró
székhelyű tagóvodájában,
b) az általános iskolás tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró székhelyű tagiskolájában
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
30. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Magyar-mecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa
községek önkormányzatainak intézkedését, miszerint a
kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember
1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében
gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.
31. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Sellye, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág
települések önkormányzatainak intézkedését, miszerint a
kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember
1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében
gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.
32. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós,
Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti és Vajszló települések
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önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező
közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a
Sellyei
Kistérségi
Többcélú
Társulás
keretében
gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.
33. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Csányoszró,
Besence
és
Nagycsány
községek
önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező
közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a
Sellyei
Kistérségi
Többcélú
Társulás
keretében
gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.
34. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a
2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott
Hetvehely székhelyű Óvodát a Hetvehely székhelyű
Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg
önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
35. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek
tartja
Siklós
Város
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől a
fenntartásában lévő
a) Dózsa György utcai Óvodát és a Városi Bölcsődét a
Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolához,
b) Köztársaság téri Óvodát a Batthyány Kázmér Általános
és Művészeti Iskolához
csatolja
szervezetileg
és
szakmailag
önálló
intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
36. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja
Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a 2007/2008. nevelési évtől az általa fenntartott
a) Szilvási Óvodában és a Tompa Mihály Utcai Óvodában a
sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban
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akadályozottakat
(enyhe
integráltan nevelje,

értelmi

fogyatékosokat)

b) Sallai Utcai Óvodában a sajátos nevelési igényű tanulók
közül a tanulásban akadályozottakat (enyhe értelmi
fogyatékosokat),
az
értelmileg
akadályozottakat
(középsúlyos értelmi fogyatékosokat), a testi, az
érzékszervi, a beszédfogyatékos és autista gyermekeket
integráltan nevelje
a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
37. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladat-ellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Mánfa Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a 2007/2008. nevelési évtől az óvodáskorú
gyermekek nevelésének feladatát – Komló Város
Önkormányzatával
kötött
közoktatási
feladat-ellátási
megállapodás keretében – a Komló székhelyű óvodákban
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
38. a)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának
feladatellátási,
intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervével nem tartja
ellentétesnek
Siklós
Város
Önkormányzatának
tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési
évtől a fenntartásában lévő Köztársaság téri Óvoda
Máriagyűdi Tagóvodáját megszüntesse és az érintett
óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Siklós
székhelyű Köztársaság téri Óvodában lássa el, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.

b)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen
határozatában foglalt megyei szakvélemény a tervezett
intézkedést
megerősítő
közoktatási
szakértő
véleményének a Baranya Megyei Önkormányzathoz
történő benyújtásával lép érvénybe.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
20. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ közötti együttműködési
megállapodás
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Brebán Valéria asszonyt, a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatóját és a kíséretében jelenlévő
munkatársait. Tájékoztatásul elmondja, a regionális intézmény vezetése
kezdeményezte az együttműködési megállapodás megkötését a szorosabb
kapcsolat kialakítása érdekében. A szót átadja a Főigazgató Asszonynak.
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Dr. Brebán Valéria, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
köszönti a képviselőtestület tisztségviselőit és tagjait. Szól arról, hogy a Munkaügyi
Központ célkitűzéseiben egységes dél-dunántúli régiót szeretne, ezért a harmonikus
jövőbeni tevékenység érdekében fontosnak tartják a megállapodás aláírását. A
megállapodás célja a megye foglalkoztatási feszültségeinek kezelésében való
együttműködés, különös tekintettel a közszférát érintő változásokra, a megye
kistérségei kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítésére, a források
hatékonyabb felhasználására, a kistérségi és megyei szervezetek közötti partnerségi
hálózatok kialakításának ösztönzésére.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a közgyűlés elnöke
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 30 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
84/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a
melléklet szerinti tartalmú együttműködési megállapodás
megkötését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ között. A
közgyűlés felkéri elnökét az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2007. június 27.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét
arra, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal
2007. szeptember 30-ig intézkedési tervet dolgozzanak ki az
együttműködési
megállapodásban
foglalt
vállalásaik
megvalósítása érdekében.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke és dr. Brebán Valéria főigazgató asszony
aláírják az együttműködési megállapodást a testület előtt.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a testület a „Kitüntető díjak
adományozása” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg.
A zárt ülésről a 600-6/2007. számú jegyzőkönyv készül.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot:

50
85/2007. (VI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én
a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat
adományozza:
A/ PRO COMITATU BARANYA DÍJAT:
Brian Greenslade úrnak, Devon megye elnökének
Baranya megye és Devon megye közti együttműködés
kialakítása és elmélyítése érdekében kifejtett áldozatos
munkájáért;
B/ BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT:
Endrédi Melindának, a Baranya Megyei Falusi Turizmus
Szövetség titkárának a falusi turizmus fellendítése
érdekében végzett eredményes munkájáért;
C/ EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT:
Dr. Radnai Béla kardiológus főorvosnak több évtizedes
önfeláldozó, lelkiismeretes munkájáért;
D/ FELSŐOKTATÁSI DÍJAT:
Dr. Lénárd Lászlónak, a PTE rektorának a magyar
felsőoktatás színvonalának emelése, a minőségi
felsőoktatás
megteremtése
érdekében
végzett
tudományos kutatói, oktatói és vezetői munkájáért;
E/ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT:
Szántó Dezsőnek, a Mohácsi Farostlemezgyár Rt. volt
vezérigazgatójának
(posztumusz)
kiemelkedő
gazdaságfejlesztő tevékenységéért;
F/ IDŐSEKÉRT DÍJAT:
Csutorás Jánosnénak, a sellyei Idősek Klubja
vezetőjének az idős emberek érdekében kulturális
területen több évtizeden át végzett áldozatos
tevékenységéért;
G/ IFJÚSÁGÉRT DÍJAT:
Oppé László egészségnevelőnek az ifjúság érdekében
kifejtett egy évtizedes eredményes szakmai munkájáért;
H/ KÖZOKTATÁSI DÍJAT:
Nagy Istvánné sásdi pedagógusnak több évtizedes
sikeres oktató-nevelő munkájáért;
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I/ KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT:
Bózsing György határőr-alezredesnek átlagon felüli és
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

J/ KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT:
Borsósné
dr.
Kisbalázs
Éva
gyermekvédelmi
szakreferensnek a gyermekvédelem területén végzett
közel három évtizedes kimagasló színvonalú szakmai
munkájáért;
K/ KULTURÁLIS DÍJAT:
Bagányné Máthé Márta ének és szolfézs tanárnak Bóly
kulturális életében eltöltött két évtizedes lelkiismeretes,
kimagasló
ének-zene,
zenetanári
és
karnagyi
munkájáért;
L/ MŰVÉSZETI DÍJAT:
Trischler Ferenc szobrászművésznek több évtizedes
kiemelkedő színvonalú művészi alkotó munkásságáért;
M/ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKÉRT DÍJAT:
Szugfil Józsefnek, a Lippói Német Kisebbségi
Önkormányzat elnökének a baranyai és a magyarországi
németség kultúrájának kiemelkedő ápolásáért, a
baranyai
németség
önkormányzatiságának
megszilárdításáért végzett eredményes munkájáért;
N/ SAJTÓ DÍJAT:
Kozma
Ferencnek,
az
Új
Dunántúli
Napló
főmunkatársának közel négy évtizedes szakmai
munkássága
elismeréseként, nyugdíjba vonulása
alkalmából;
O/ SPORT DÍJAT:
Módos János vezető edzőnek a megye sportéletében,
különösen a diáksport és az utánpótlás nevelése
területén kifejtett szakmai tevékenységéért;
P/ SZOCIÁLIS DÍJAT:
Villantné Kuhn Anna intézményvezetőnek kiváló
színvonalú, magas fokú elhivatottsággal végzett szakmai
és vezetői munkája elismeréseként;
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R/ TUDOMÁNYOS DÍJAT:
Prof. dr. Sulyok Endre igazgató főorvosnak, egyetemi
tanárnak Baranya megye egészségügye és a betegek
szolgálatában végzett több évtizedes tudományos
kutatói, oktató és lelkiismeretes gyógyító munkája
elismeréseként.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007/2008.
évi megyei tanévnyitó ünnepségen
KOLTAI PÉTER DÍJAT adományoz:
Kunovszki Péter gimnáziumi tanulónak a megyei és
országos
tanulmányi
versenyeken
elért
kiváló
eredményeiért.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén

a

HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományozza:
Dávid Ferenc történelem-filozófia szakos egyetemi
hallgatónak
kimagasló
színvonalú
tudományos
tevékenységéért.
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés
nevében ünnepélyes keretek között adja át.
Határidő: 2007. október 10., ill. a felsőoktatási intézmény
tanévnyitó ünnepsége, és a megyei tanévnyitó
ünnepség
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

22. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke képviselőtársai és a hivatal munkatársai
közreműködését megköszöni, majd az ülés minden résztvevőjének jó pihenést,
kellemes nyarat kíván. Jelzi, soros ülést a munkaterv szerint szeptember 20-ára
tervez összehívni; a közgyűlés ülését bezárja.
K. m. f.

Dr. Hargitai János

Lászlóné dr. Kovács Ilona
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a közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

