Szám: 400-4/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. március 6-án
14.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István,
Bognár Sándor, Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László,
Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz
Zsolt, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter, Kovács István,
Kustos Roland, dr. Marenics János, Maretics József, Miklós József,
Müller Gábor, Nagy Attila, Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita,
Pávkovics Gábor, Polics József, Prettl János, Rang Henriett, Rács
Zoltán, Sohonyai István, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Szekó József,
Székely Gábor, Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika, dr. Tusnádi
Tamás közgyűlési tagok.
Távol van: Weisz Péter közgyűlési tag.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a dekoncentrált szervek vezetői, Tóth
György, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, Kerécz Tamás, a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. ügyvezető igazgatója, a szakszervezetek képviselői, Baronek Jenő, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke, dr. Fehér Mihály könyvvizsgáló, Jankó Agnéta, az Ezerszínű Baranya Kht. ügyvezető
igazgatója, az önkormányzat hivatalának dolgozói, a sajtó
munkatársai, a hangfelvételért felelős munkatárs.

A TANÁCSKOZÁST HANGSZALAGON RÖGZÍTETTÜK!
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a
közgyűlés soron kívüli ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, mivel a 39 közgyűlési képviselőből 38 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke indítványozza felvenni a napirendi javaslatra 12. pontként „A
Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének elfogadása” című előterjesztést.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről indítvány, észrevétel
nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a javasolt napirendrevételt.
A közgyűlés a javaslattal 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot az
elfogadott kiegészítés figyelembevételével.
A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 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.

Bizottsági tag választása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló .../2008. (…)
Kgy. rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

Alapító okiratok módosítása
a)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

b)

A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

5.

Kérelem benyújtása a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. és
a Baranya Megyei Kórház kapacitásainak módosítására
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

6.

Tájékoztató a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

7.

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2007.
évi alakulásáról, tájékoztató a 2008. évre tervezett nemzetközi tevékenységről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani
Otthona (Görcsöny) 2007. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Zárol Evelin, az intézmény igazgatója
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9.

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
(Bóly) munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Varga Lászlóné, az intézmény igazgatója

10. Beszámoló az Ezerszínű Baranya Kht. (Pécs) munkájáról (2006-2007)
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Jankó Agnéta, a Kht. igazgatója
11. Pályázatok kiírása
a)

Építészeti pályázatok kiírása a 2008. évre
Előterjesztő: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

b)

A „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei környezet-egészségügyi,
környezetszépítő verseny meghirdetése
Előterjesztő: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai és Bizottság elnöke

12. A Kökönyösi Oktatási Központ Intézmény Fenntartó Társulása Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének elfogadása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
14. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, 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.
Jelzi, formabontó módon elsőként kíván élni ezzel a lehetőséggel. Tájékoztatja az
ülés résztvevőit arról, hogy a Fidesz-KDNP frakció a közelmúlt történései után
Pávkovics Gábor képviselőt választotta meg frakcióvezetőjévé. Dr. Tusnádi Tamás
és Kustos Roland képviselők írásban bejelentették, hogy Független Polgári Frakció
néven képviselő csoportot alakítanak, frakcióvezetőjük dr. Tusnádi Tamás képviselő.
A szervezeti és működési szabályzatban ezek a változások majd átvezetésre
kerülnek, amikor a szabályzat más okok miatt is módosításra kerül. A megválasztott
frakcióvezetőknek eredményes munkát kíván.
A közgyűlés elnöke szól arról, hogy azok az erőviszonyok, amikre a választók
felhatalmazást adtak, a közgyűlés elmúlt ülésén megváltoztak. Addig, a minősített
szavazati többséget igénylő kérdéseket 21 mandátumával a Fidesz-KDNP frakció
egymaga eldönthette. A frakció tagjainak száma 19 főre változott dr. Tusnádi Tamás
és Kustos Roland képviselők kiválásával. A politikai realitás azt kívánja, hogy ehhez
az új helyzethez kell alakítani az új irányítási struktúrát a közgyűlésben. A februári
ülést követően, azonnal tárgyalásokat kezdeményezett a közgyűlést alkotó
valamennyi frakcióval, szervezettel, frakciót nem alkotó politikai résztvevővel. Ez elől,
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az akkor még független két képviselőtársa elzárkózott, jelzi, velük az egyeztetési
szándékát továbbra is fenntartja.
Hangsúlyozza, az említett tárgyalások haladnak, de végső megállapodásra még nem
került sor. A mai ülést megelőzően Bokor Béla képviselő, a Baranyai Emberekért
Szövetség nevében, dr. Marenics János, az MDF „pártszínben” tevékenykedő
képviselő, valamint dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője egy megállapodástervezettel kereste meg. A tervezet bevezetése tartalmazza, hogy az előállt
rendkívüli helyzetben mindannyian érdekeltek abban, hogy működőképes közgyűlési
többség alakuljon. A politikai erők a következőket rögzítették: az EKF program
keretében 7-8 milliárd forintot érintő beruházások megvalósítása megyei
érdekkörben; egészségügyi integráció; a megye kötelező feladatait megvalósító
intézmények, akár jelentős források felhasználásával történő fejlesztése,
hatékonyabbá tétele. Mindhárom megállapítással egyetért, ezek olyan feladatok,
amelyeket sikerre kell vinni.
Az ajánlatot tevő képviselőcsoportok a megvalósítás garanciájaként a következőket
kérik: kettő új alelnöki funkció; a bizottságok felének irányítása; a külső szakértők 50
százalékának jelölése; a vezetők kinevezésekor egyeztetés. Szól arról, hogy a
Fidesz-KDNP frakció nevében fenntartást fogalmazott meg a két új alelnöki funkció
kapcsán, ma azt nem tartja elfogadhatónak. Elviekben a többi elvárással
egyetértenek, és azok megvalósítására törekedni fognak. Az egyeztetésben
közreműködő képviselők 2008. április 30-ig szabtak határidőt a megállapodásra.
Bízik abban, hogy a megállapodások az április 30-ai határidő előtt megszületnek, és
az abban foglaltak szmsz-ben történő átvezetése, természetesen a részletek
megbeszélése után, a közgyűlés áprilisra tervezett üléséig előterjesztésben
realizálódik majd.
A médiák jelenlévő tudósítói felé rögzíti, hogy ma még nincs végső megállapodás.
Tisztában van azzal, ha az említett kérdésben nem jutnak megállapodásra a politikai
erők, akkor ugyanaz a helyzet áll elő, amit ma sikerült elhárítani a részmegállapodással. Ha a 2008. évi költségvetésről rendeletet alkot ma a közgyűlés, az
sem oldja fel a közgyűlés elnökét ebből a helyzetből, annak okán még nem
gondolhatja, hogy ilyen értelemben működőképes a közgyűlés. A működőképes
közgyűlés a megállapodással fog létrejönni, illetve amikor az szmsz-en átvezetésre
kerülnek a megállapodás elemei.
Dr. Marenics János képviselő örömét fejezi ki, mert úgy érzi, ő is tenni tudott azért,
hogy a normális együttműködés körvonalai kibontakozni látszanak. A személyes
közgyűlési együttműködését illetően bejelenti, a költségvetés megszavazását nem
köti feltételekhez. Ahogy azt már korábban is mondta, lelkiismerete szerint dönt és
szavaz, pártszínektől függetlenül. Az, hogy ez a sajnálatos helyzet kialakult, a
politikai erőviszonyok megváltoztak, számára egy átmeneti időszak. Azt gondolja,
hogy a képviselők kulturált, tisztességes magyar polgárok, és félre tudják tenni a
jövőben a politikai nézetkülönbségeiket. Baranya megye az ország egyik
legnehezebb körülmények között vergődő megyéje, és a 2010. évi feladatok, illetve
az európai uniós források megszerzése közös erőfeszítést kíván. A szocialista
kapcsolatokra ugyanúgy szüksége van a megyének, mint a polgári kapcsolatokra,
egységet kell mutatni a választók felé. Reméli, a közös gondolkodás most elindult.
Kéri a nagy pártokat, hogy egyezzenek meg az említett kérdésekben, a megyét
végre olyan állapotba kell hozni, mint amikor Baranya volt az ország aranya. Ehhez
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sok sikert és tisztességes, komoly munkát kíván a közgyűlésnek az elkövetkező
időszakra.
Dr. Tusnádi Tamás képviselő meglepetéssel értesült a mai megállapodásról, de
örömmel fogadja azt. Tény, hogy nem vettek részt az említett tárgyalásokon,
mindenki tudja, hogy ennek személyes okai voltak. Véleménye szerint a politikusnak
egy feladata van: tárgyalni, tárgyalni és tárgyalni. Tudomással bírtak arról, hogy a két
nagy párt megállapodásra, vagy megállapodás közeli helyzetbe fog jutni a mai napra,
mert nem lehet a megyét költségvetés nélkül hagyni. Frakciótársával úgy érzékelik,
hogy megérte kilépniük a Fidesz-KDNP frakcióból. Megítélésük szerint kellett ez a
lépés a részükről ahhoz, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, büszkék erre, vállalják
az elmúlt ülésen tett nyilatkozatukat és minden eddigi cselekedetüket. Reméli, hogy
ez a megállapodás előre viszi a megyét, és közösen végre tudják hajtani a
szükséges fejlesztéseket, amire igen nagy szükség van. Bízik abban, hogy a megyei
intézmények működőképességét meg lehet tartani, s abban is, hogy, ha a jobboldali
képviselők nem is, de a megye lakossága megérti azt a lépésüket, amit a közgyűlés
elmúlt ülésén tettek. Bejelenti, hogy mindketten megszavazzák a költségvetést.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megismétli, szándékában áll a közgyűlés
működőképessége érdekében ezzel az új frakcióval is tárgyalásokat kezdeményezni.
E vonatkozásban visszajelzést vár a frakció vezetőjétől.
Bokor Béla képviselő, a Civil frakció vezetője szerint minden felelős képviselő,
dolgozzék bármilyen frakcióban, kell lássa, hogy a helyzet feloldására van szükség.
Alapvető jelentőségű a költségvetés, erről talán evidenciaként lehet beszélni, bár
néhány nappal ezelőtt még nem tűnt teljesen annak. A megyei önkormányzat és
intézményei költségvetése nem egyenlő Baranya megye költségvetésével, mert más
annak a jelentősége minden egyes gondozott, minden tanuló, minden művelődni
vágyó számára, amikor a megyei fenntartású intézmények szolgáltatásait veszik
igénybe. Őket az érdekli, hogy biztosítottak-e a szolgáltatások, tervszerűen igénybe
vehetők-e, nincs-e bizonytalanság a háttérben. Ennek a bizonytalanságnak a
megszűntetésére tettek kísérletet. A Baranyai Emberekért Szövetség Civil frakciója
ezt képviseli a kezdetektől. A két nagy pártot erre figyelemmel buzdítják, ösztönzik az
egyezségre-törekvésben, a sajátosan alakult körülmények között. Nagy szükség van
arra, hogy az említett feladatok, szolgáltatások biztonsággal megszervezhetők
legyenek. A költségvetés megszavazása után kell átgondolni, hogy hosszú távon
miként tud a testület kiegyenlített politikai környezetben működni. Úgy gondolja, a
megegyezés hozadéka az lesz, hogy nagyobb biztonsággal folytatódik ez a
költségvetési esztendő.
A Baranyai Emberekért Szövetség képviselői segítik az önkormányzat működését, és
nem tartanak igényt önálló tisztségviselői státuszra. Mindenkinek erőt kíván a
nehézségeken való felülemelkedéshez, mert aki megyei képviselő, annak el kell
köteleznie magát a megyei önkormányzat feladatai mellett. Az EKF program
megvalósítása, az egészségügyi intézmények biztonságos működtetése, az
aprófalvak és a kistérségek segítése kell jelentse a vezérlő elvet a közgyűlés
munkájában.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője jelentős sikernek tekinti ezt a
megállapodást, mely nem csak a szocialista frakció sikere, hanem a közgyűlésé, és
Baranya egészéé. Bízik abban, hogy a megjelölt programpontokat maradéktalanul

6
lehet majd teljesíteni, ezért a mai napon minden előterjesztést megszavaznak. Az
előterjesztett költségvetésnél néhányan jelképesen a „tartózkodik” gomb
megnyomásával jelezni fogják, hogy módosításokat szeretnének, de a többség ─ bár
nem vettek részt annak kialakításában ─ meg fogja szavazni a rendelet-tervezetet.
Bíznak abban, hogy a jövőben a megállapodás szerinti együttműködésre lesz módjuk
és lehetőségük, és a költségvetés néhány kérdésében erőteljesebben tudják majd
érvényesíteni a baloldali értékeket. Itt elsősorban a megye kötelező feladatait
megvalósító intézmények jelentősebb források felhasználásával történő fejlesztésére
és hatékonyabbá tételére gondol, mely a megállapodás egyik döntő pontja.
Ma bizalmat előlegeznek az együttműködésének, bíznak abban, hogy április végéig
valamennyi kérdésben megállapodnak, és a költségvetési rendelet módosításakor a
baloldali értékítéletet is érvényesíteni tudják majd.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megerősíti, ami a költségvetés majdani
módosítási szándékát illeti a kötelező feladatokat ellátó intézmények hatékonyabb
működtetése irányába, az olyan programpont, amiben biztos, hogy nem lesz vita. A
feszültséget oldandó megjegyzi, nem találták fel a népfrontot, még ha vannak is
ennek látható jelei, fognak még vitatkozni eleget, de komolyan gondolják azt, amit
ma rögzítettek.
A képviselők részéről nincs igény további felszólalásra a napirend előtt.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy dr.
Ternák Gábor 2008. január 24-i hatállyal lemondott a 2006. évi önkormányzati
választáson, a 10 ezernél több lakosú települések választókerületében a FIDESZKDNP közös listáján elnyert mandátumáról. A jelölő szervezetek 2008. február 14-én
írásban bejelentették, hogy a lemondott képviselő helyére Keczeli Jenőt jelölik.
A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 2008. február 18-i ülésén megállapította, hogy a jelölő szervezetek bejelentése a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelel, nevezett jelölt a 2006. évi önkormányzati választáson a 10
ezernél több lakosú települések választókerületében állított közös listán a 6. sorszám
alatt szerepel, ezért a TVB 2/2008. (II. 18.) számú határozatával a mandátumot
részére kiadta. A határozat február 21-én jogerőre emelkedett.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően, a
közgyűlés tagjának munkája megkezdése előtt esküt kell tennie. Kéri Keczeli Jenő
urat, hogy a megbízólevelét vegye át, továbbá közgyűlési munkájának
megkezdéséhez a törvény által előírt esküt a képviselő-testület előtt tegye le.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke átadja a megbízólevelet, majd kiveszi az
esküt Keczeli Jenőtől.
A megbízólevél átvételét és az eskütételt igazoló dokumentum a jegyzőkönyv 1.
számú melléklete.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 39 főre
változott.
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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 ─ szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén ─ szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
23/2008. (III. 6.) 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 mellékletekkel
elfogadja;
2. a) a 122/2007. (XII. 5.) Kgy. határozattal elfogadott
2008. évi munkaterve 2008. március 20-i
üléstervében
szereplő
napirendek
tárgyalási
időpontját – a b) pontban foglalt kivétellel – 2008.
március 6-ára;
b) „A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló …./2008. (…) Kgy. rendelet
módosítása” című előterjesztés tárgyalási időpontját
2008. április 17-ére, „A turisztikai marketing-szervezet
kereteinek felülvizsgálata, a Pécs 2010 Info
Pont/Tourinform Baranya működésére is tekintettel”
című előterjesztés tárgyalási időpontját 2008. június
19-ére módosítja;
3. a
Baranya
Megyei
Önkormányzat
2008.
évi
költségvetésével összefüggő intézkedésekről szóló 8/2008
(II. 21.) Kgy. határozata 1., 2., 3., 5. pontjainak határidejét
2008. március 7-ére módosítja;
4. csatlakozik a határozat 4. a) mellékletét képező, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 339/2007. (XI.
30.) MÖK határozatában foglalt a GMO-s növények termesztéséhez kapcsolódó állásfoglalásához, az abban
foglaltakkal egyetért és a javasolt intézkedéseket támogatja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a csatlakozásról
az érintett szervezeteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
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2. napirendi pont:

Bizottsági tag választása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjának ─ Rács Zoltán helyére ─ Keczeli Jenőt javasolja
megválasztani. Kéri a testületet, hogy a határozati javaslat szerint hozzon döntést.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
24/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
tagjának – Rács Zoltán helyére – Keczeli Jenőt választja
meg.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a bizottság új tagját megválasztásáról a
határozat-kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke Keczeli Jenő képviselőnek a bizottsági munkában sok sikert, jó
együttműködést kíván.
3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló .../2008. (.…) Kgy. rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, közgyűlés elnöke szól arról, hogy a közgyűlés februári ülésére
tárgyban készített előterjesztéshez és kiegészítő előterjesztéshez kiegészítő II.
előterjesztés készült, melyhez módosított II. rendelet-tervezet tartozik, amely az eltelt
2 hétben szükségessé vált módosítások átvezetését tartalmazza. Jelzi, helyesbítésre
került a módosított II. 16. számú táblázat, továbbá, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság, a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, az intézmények vezetői és a
területi kisebbségi önkormányzatok véleményezték.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. rendelettervezetet.
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A közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett megalkotja a
4/2008. (.…) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.
A rendelet mindenben megegyező a II. kiegészítő előterjesztéshez csatolt módosított
II. rendelet-tervezettel.
Szalai Ottó képviselő jelzi, szavazókészüléke nem működött, kéri „igen” szavazatának számbavételét.
Dr. Hargitai János, közgyűlés elnöke megállapítja, a közgyűlés 31 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett alkotott rendeletet a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.
4. napirendi pont:

Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi,
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: 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 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
25/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (INDIT
Közalapítvány) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2. pontja „A Közalapítvány telephelye: 7400
Kaposvár, Béke u. 47.” szövegrésszel egészül ki.
A közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okirata a határozat melléklete.
2. felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott alapító okirat mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.

10
b) A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a határozati javaslat 1. pontját kiegészíti,
azzal, hogy a Meixner András lemondása okán megüresedett helyre Tóth Mihálynét
javasolja megválasztani.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a szóban kiegészített határozati javaslatot.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
26/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriuma tagjává – a Meixner András lemondása okán
megüresedett helyre – Tóth Mihálynét választja meg.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
elnökét, hogy a közalapítvány alapító okirata módosításának
bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. napirendi pont:

Kérelem benyújtása a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. és a Baranya Megyei Kórház kapacitásainak módosítására
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ─ szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén ─ szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
27/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a)

támogatja a Baranya Megyei Kórház 50 belgyógyászati
krónikus ágya szakmai összetételének megváltoztatását, annak tartós kihasználatlansága miatt;

b)

kéri a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi
hozzájárulását az 50 krónikus belgyógyászati
(2201) mozgásszervi rehabilitációs, 10 (2201)
gyászati rehabilitációs, valamint 10 (2204)

Tanács
ágy, 30
bőrgyónőgyó-

11
gyászati rehabilitációs ággyá történő átalakításához,
vagy 10 (2201) bőrgyógyászati rehabilitációs, 10 (2204)
nőgyógyászati rehabilitációs, 10 (2201) mozgásszervi
rehabilitációs, és 20 belgyógyászati rehabilitációs mozgásszervi (2201) ággyá való átalakításához, valamint
annak tudomásul vételét, hogy ezeket a kapacitásokat
– feladatátadási szerződéssel – az önkormányzat át
kívánja adni a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működtetésébe;
c)

felkéri Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét, kezdeményezze a kapacitás „átalakításhoz” és átadáshoz az
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézeténél, valamint a
Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnál a
szükséges eljárások lefolytatását.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
alelnökét, tájékoztassa a Dél-dunántúli Regionális Tanács
döntéséről, illetve a feladatátadási megállapodás tervezetet
– jóváhagyás céljából – terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2008. szeptember 18. (legkésőbb)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
6. napirendi pont:

Tájékoztató a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi
Ellátórendszer helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Endrey Dóra orvos-igazgatót, a
Klinikai Központ vezetőjét. Jelzi, fontosnak érzi, hogy az integrációban együttműködő
intézmények demonstrálják, „egy irányba” dolgoznak.
Képviselőtársai figyelmét felhívja a módosított határozati javaslatra.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést a módosított határozati
javaslat figyelembevételével.
A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
28/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a
Pécsi Tudományegyetem TIOP 2.2.2/08/2F a sürgősségi ellátás
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SO1 és SO2 – és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás –
fejlesztésének támogatására, és a TIOP 2.2.7./07/2F (Az
infrastruktúra-fejlesztés támogatására az egészségpólusokban)
kódszámú kiírásának keretei terhére tervezett szakmai
fejlesztéseket.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének álláspontja
szerint: a Pécsi Tudományegyetem támogatási pályázatában
megjelölt fejlesztési elképzelései a Pécsi Tudományegyetem és
a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ellátás területén előirányzott közép– és hosszú távú integrációs céljai
eléréséhez illeszkednek.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
7. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2007. évi alakulásáról, tájékoztató a 2008.
évre tervezett nemzetközi tevékenységről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén –
szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
29/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2007. évi
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a 2008. évi
nemzetközi
tevékenységéről
szóló
programtervezetet
tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy évente adjon
átfogó tájékoztatást a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.
Határidő: 2009. március 31. (a közgyűlés tájékoztatására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
8. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Zárol Evelin, az intézmény igazgatója

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
30/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
(Görcsöny) intézmény 2007. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) intézmény megbízott igazgatóját, hogy
az intézményben a 30 fős idősek nappali ellátása
feltételeinek kialakításához és működtetéséhez szükséges
költségvetési kereteket dolgozza ki, egyúttal egyeztessen az
igénybevevői kör lakóhelye szerinti döntéshozókkal az
együttműködés lehetőségéről.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Zárol Evelin, megbízott igazgató
A közgyűlés elnöke az intézmény vezetése és dolgozói munkáját a közgyűlés
nevében megköszöni.
9. napirendi pont:

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos
Személyek Otthona (Bóly) munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Varga Lászlóné, az intézmény igazgatója

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén – szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
31/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)
intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A közgyűlés elnöke megköszöni a közgyűlés nevében az intézmény vezetése és
kollektívája lelkiismeretes munkáját.
10. napirendi pont: Beszámoló az Ezerszínű Baranya Kht. (Pécs) munkájáról
(2006-2007)
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Jankó Agnéta, a Kht. ügyvezető igazgatója
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Jankó Agnéta ügyvezető igazgatót.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
32/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezerszínű
Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú
Társaság 2006. és 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezerszínű
Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú
Társaság Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaságba
történő beolvadásának szándékával egyetért, felkéri elnökét
a beolvadással összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. napirendi pont: Pályázatok kiírása
a)

Építészeti pályázatok kiírása a 2008. évre
Előterjesztő: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a közgyűlés februári ülésére készült
előterjesztés kerül megtárgyalásra, tovább, hogy az előterjesztő az elődök által
indított kategóriákban javasolja a pályázatok kiírását a 2008. évre.
A képviselők részéről az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
33/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi
építészeti pályázatokat az 1.,2.,3.,4. számú mellékletekben
foglalt feltételekkel meghirdeti.
A közgyűlés az építészeti pályázatok díjazására és
lebonyolítására a 2008. évi költségvetésében 3.000.000 Ftot biztosít.
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a) „Kulturált települési környezetért" című pályázat
összesen 1.200 eFt költségvetéssel (1. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2008. szeptember 1.
b) „Év lakóháza" című pályázat (2. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2008. szeptember 1.
c) „Építészeti kultúráért" című pályázat (3. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2008. szeptember 1.
d) Pályázat a védelem alatt álló épületek, építmények
hagyományőrző felújításának támogatására, összesen
1.200 eFt költségvetéssel (4. számú melléklet)
Benyújtási határidő: 2008. augusztus 1.
A pályázatok a kihirdetést követően folyamatosan nyújthatók
be.
A közgyűlés a dologi költségekre, úgymint plakettek, oklevelek, díjátadás és a pályázatok elbírálásában résztvevő
szakértők díjazása, összesen 600 ezer Ft-ot biztosít.
2. A közgyűlés felkéri a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és
Informatikai Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás lebonyolításáról.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Bédy István, a bizottság elnöke
3. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a 2008. évi pályázatok
minél szélesebb körben, a megye valamennyi településén
váljanak ismertté. Felkéri a közgyűlés elnökét, gondoskodjon
arról, hogy a pályázatok a Diskurzus című folyóiratból és a
megyei önkormányzat honlapjáról megismerhetők legyenek.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
b)

A „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése
Előterjesztő: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai és Bizottság elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a közgyűlés februári ülésére készült
előterjesztés kerül megtárgyalásra.
Hozzászólási igény nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
34/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos
Baranyáért” 2008. évi megyei környezet-egészségügyi,
környezetszépítő versenyt, a jelen határozat mellékleteként
csatolt felhívásban foglalt tartalommal és feltételekkel
meghirdeti.
A közgyűlés a megyei környezetszépítő verseny céljára az
önkormányzat 2008. évi költségvetésében 4 millió forint
elkülönített pénzkeretet biztosít. Ebből a résztvevő települési
önkormányzatok támogatására (pénzbeli díjazására) 3,5
millió forint, a kapcsolódó dologi költségek (zsűrizés,
oklevelek, díjátadó ünnepség) fedezetére 500 ezer forint
használható fel.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásokat –
annak széles körű megismertetése érdekében – a Baranya
Megyei Önkormányzat internetes honlapján, továbbá a
„Diskurzus” Baranya megye kulturális és önkormányzati
információs lapja útján tegye közzé.
Határidő: 2008. március 31. (a közzétételre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Idegenforgalmi
és Informatikai Bizottságot, hogy gondoskodjon a pályázat
lebonyolításáról és értékeléséről, továbbá tegyen javaslatot
a díjazások (támogatások) közgyűlés általi odaítélésére.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi
és Informatikai Bizottság elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
12. napirendi pont:

A Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó
Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének elfogadása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra
bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
35/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „Integrált kisés mikrotérségi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése”
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című pályázat részeként a Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásának Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
13. napirendi pont:

Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
36/2008. (III. 6.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja a
Lánycsók és Kisnyárád Települési Önkormányzatok Intézményirányító és Fenntartó Társulása 2007-2012 időszakra vonatkozó Közoktatási Intézkedési Tervét.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pécsvárad Város Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint 2008. július 1-től az óvodáskorúak nevelésének,
valamint az általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának feladatairól Zengővárkony és Nagypall települési
önkormányzatokkal közösen, intézményfenntartó társulás
keretében gondoskodik, és az intézményfenntartó társulásban lévő Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Általános
Művelődési Központot óvodai-, általános iskolai-, közművelődési- és művészeti intézményegységgel, Zengővárkony
székhelyű tagóvodával és tagiskolával, Nagypall székhelyű
tagiskolával működteti.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Zengővárkony Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2008/2009. nevelési- és tanévtől:
-

az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Művelődési Központ Zengővárkony székhelyű tagóvodájában,

-

az 1-3. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Művelődési Központ Zengővárkony székhelyű tagiskolájában,

-

a 4-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Művelődési Központ Pécsvárad székhelyű Általános Iskolájában
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek
Nagypall Község Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a 2008/2009. nevelési- és tanévtől:
-

az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypall székhelyű Német Nemzetiségi Óvodában,

-

az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Művelődési Központ Nagypall székhelyű tagiskolájában,

-

az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének
feladatát a Pécsvárad székhelyű Kodolányi János Művelődési Központ Pécsvárad székhelyű Általános Iskolájában

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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14. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni képviselőtársai és a hivatal
munkatársai munkáját, jelzi, a közgyűlés következő ülését ─ a munkaterv szerint ─
április 17-re tervezi összehívni. Az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző
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1. számú melléklet

