Szám: 400-5/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 17-én
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István,
Bognár Sándor, Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László,
Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz
Zsolt, Keczeli Jenő, 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,
Székely Gábor, Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika, dr. Tusnádi
Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol van: Szekó József közgyűlési tag.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a dekoncentrált szervek vezetői, a
társszervek vezetői, Hegedűs István, a Baranya Megyei
Cigány Önkormányzat elnöke, a szakszervezetek képviselői,
dr. Fehér Mihály könyvvizsgáló, Kocsis József, a SZIME
Baranya Megyei Tagozata elnöke, Milassin Erika, a DélDunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség
és Szolgáltató Központ igazgatója, Götzerné Páva Mária, a
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói
Kirendeltség vezetője,Kálcsics Mátyás, a Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Mohácsi Kirendeltség vezetője,
Aparácz Dénes, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács
ügyvivője, Medvetzky Antal, a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Tanács ügyvivője, Perényi József, a Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Tanács ügyvivője, dr. Bencze József
altábornagy, országos rendőrfőkapitány, dr. Cserép Attila
ezredes, Pécs város rendőrfőkapitánya, Gál Vilmos alezredes,
Mohács város rendőrfőkapitánya, Korontos Zoltán alezredes,
Gelányi Zoltán alezredes, a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Mohácsi Határrendészeti Kirendeltség vezetője,
dr. Varga-Koritár György, Baranya megye főügyésze, dr. Síkfői
Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-kamara titkára,
Janovics László, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ koordinációs főigazgató-helyettese, az önkormányzat
hivatalának dolgozói, a sajtó munkatársai, a hangfelvételért
felelős munkatárs.
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A TANÁCSKOZÁST HANGSZALAGON RÖGZÍTETTÜK!

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a
közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 40
közgyűlési képviselőből 39 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a napirend meghatározására térve indítványozza felvenni a
napirendi javaslatra 11. pontként „A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratának módosítása” című
előterjesztést, melynek előterjesztője Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke; javasolja
továbbá, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatban 11. pontként szereplő, „Az
Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításához kapcsolódó
döntések” című előterjesztést 3. pontként tárgyalja meg a testület.
A javaslattal összefüggésben a képviselők részéről észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendre-vételére,
valamint a tárgyalási sorrend változtatására vonatkozó javaslatát.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslattal e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot az
elfogadott módosítás figyelembevételével.
A közgyűlés 39 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
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

Beszámoló Baranya megye 2007. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2008. évi feladatokról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
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Dakos József dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya
3.

Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításához
kapcsolódó döntések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

Tájékoztató Baranya megye foglalkoztatási helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

A közgyűlés szervezetét érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása
a) A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) Tájékoztató a speciális ellátást igénylő gyermekek gondozásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

A Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének áttekintése,
javaslat a kórházi struktúra átalakítására
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2008. (……) Kgy.
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.
7.) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …../2008. (….) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
12. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
(Pécs) alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
13. Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a
2007. évben elvégzett vizsgálatokról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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14. Az M6-M60-as autóút (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai
nyomvonalán végzett régészeti feltáró munkák értékelése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
15. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) 20032008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és
Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) 2003-2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
17. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 2003-2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
18. Beszámoló a Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pont

2007.

évi

20. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
21. Személyi ügyek
a)

A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b)

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
(Görcsöny) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

22. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt
ingatlanok forgalmi értékének áttekintése, a minimális pályázati árak
meghatározása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
23. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke bejelenti, a személyi ügyek keretében „A
Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálása”, valamint „A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása” című
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület, mivel az érintettek közül – mindkét
előterjesztés vonatkozásában – 1-1 fő pályázó nem egyezett bele a nyilvános
tárgyalásba.
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Indítványozza, hogy „A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
értékesítésre kijelölt ingatlanok forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális pályázati
árak meghatározása” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület.
A közgyűlés elnöke – a képviselők részéről észrevétel nem lévén – szavazásra
bocsátja a javaslatát.
A közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
37/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Baranya
Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt
ingatlanok forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális pályázati
árak meghatározása” című előterjesztést zárt ülés keretében
tárgyalja meg.
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.
Szatyor Győző lépviselő, a minden év áprilisában megrendezésre kerülő Költészet
Napja és a Magyar Nyelv Hete programsorozatát felemlítve mondja el gondolatait. A
Költészet Napját, a versek ünnepét 1964 óta ünnepeljük, József Attila
születésnapján. E nap jelentősége a mai rohanó világban felerősödik, amikor egyre
kevesebben olvasnak szépirodalmat, verseket. A költemények új élményeket adnak,
az élmények új megvilágításba helyezik a megszokottat. Nem szabad lemondani
ezekről az „ünnepi borzongásokról”, a versolvasás által bennünket megérintő
pillanatokról. A líra nem luxuscikk. A költészet segít életben tartani
érzékenységünket, hogy a mindennapok szürkeségében a „színeket” észrevegyük.
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, a kiegészítő előterjesztés módosított
határozati javaslatot tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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38/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a
mellékletekkel elfogadja;
2. az 1/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 3. pontjának a Baranya Megyei
Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata benyújtására
vonatkozó határidejét 2008. május 31-re módosítja.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
2. napirendi pont: Beszámoló Baranya megye 2007. évi közbiztonsági
helyzetéről,
a
közbiztonság
érdekében
tett
intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2008. évi
feladatokról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Dakos József, r. dandártábornok, Baranya
megye rendőrfőkapitánya
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Bencze József altábornagy urat,
országos rendőrfőkapitányt, a városok rendőrfőkapitányait, a határrendészeti
kirendeltségek vezetőit, dr. Varga-Koritár György urat, Baranya megye főügyészét,
Dakos József urat, megyei rendőrfőkapitányt, társelőterjesztőt.
Szól arról, hogy a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2008.
április 10-én tartotta ülését. A bizottság Dakos József úr, megyei rendőrfőkapitány
előterjesztésében tájékoztatót hallgatott meg Baranya megye 2007. évi közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a
határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, valamint a 2008. évi
feladatokról. A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.
A közgyűlés elnöke szót ad Dakos József dandártábornok úrnak, Baranya megye
rendőrfőkapitányának.
Dakos József megyei rendőrfőkapitány, társelőterjesztő megítélése szerint a megyei
rendőr-főkapitányság a 2007. évi feladatainak szakszerűen, törvényesen, a
szolgáltató jelleget érvényesítve tett eleget.
A rendőrség és a határőrség teljes körű szervezeti és tevékenységi integrációját
hajtották végre határidőre, zökkenőmentesen. A jogutód szervezet a rendőrség.
Statisztikai számokkal alátámasztva elemzi a 2008. év I. negyedévét a
bűncselekményi főcsoportok szerint. Kiemeli, a személy elleni, valamint a közrend
elleni bűncselekmények száma csökkent, visszaesés mutatkozik a lopások, a
betörések számában, stagnál az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet
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tisztasága elleni elkövetések száma, viszont jelentősen emelkedett a család, az
ifjúság, a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma.
A felderítési eredményesség 11 %-kal, a nyomozási eredményesség 9 %-kal javult.
A közlekedési balesetek megelőzése érdekében sok programot indítottak. Az elmúlt
év hasonló időszakához képest a halálos, továbbá a súlyos kimenetelű balesetek
száma csökkent, mérséklődött az ittasan okozott balesetek száma. A baleseti okok
sorrendjében sajnos évek óta első helyen áll a gyorshajtás, a balesetek okozói
jellemzően a személygépkocsik és a tehergépkocsik vezetői.
Május hónaptól az objektív felelősség érvényesítése körébe tartozó, bírsággal
sújtandó közlekedési szabálysértési ügyek vonatkozásában a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság másodfokon lát el feladatokat a régióban. Fokozott
ellenőrzésekkel,
„videó-zsarú”
rendszer
működtetésével
kívánják
az
utazóközönségre, a szabályokat betartókra veszélyes kockázati elemeket kiszűrni.
Köztudott a Magyar Köztársaság csatlakozása a schengeni övezethez. Baranya
megye 142 km hosszú határszakaszán a nemzeti érdekek érvényesítése mellett, az
unió követelményei szerint a nemzetközi érdekeket is érvényesíteni kell. A
határszakaszon rend van, a prognózisok, a vélelmezett kockázati tényezők nem
valósultak meg, migrációs nyomásról nem lehet beszélni.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2010. évi és felvezető programjai kapcsán ígéri, a
megye, a város közrendje, közbiztonsága nem fog csorbát szenvedni.
Az elmúlt évet sikertörténetnek tartja; időt, energiát nem kímélve dolgoznak a
jövőben is azon, hogy a megye lakossága biztonságban érezhesse magát; ehhez a
megye minden társadalmi, politikai résztvevője segítségét kéri. A közgyűlés
támogató tevékenységét megköszöni.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a szóbeli kiegészítést megköszöni; szót ad
dr. Varga-Koritár György úrnak, Baranya megye főügyészének.
Dr. Varga-Koritár György Baranya megye főügyésze hangsúlyozza, nem
következett be visszaesés a feladatellátásban, a rendőri tevékenység hatékony és
törvényes volt a szervezetet érintő, külső és belső körülmények változása idején is.
A bűnözés struktúrája nem változott, Baranya a közepesen fertőzött megyék egyike.
Kedvező, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, így azokra
nagyobb hatékonysággal lehetett koncentrálni a felderítésben.
A közvélemény hangulatát nagyban
bűncselekmények száma csökkent.

befolyásolja,

hogy

a

vagyon

elleni

Fokozottam kell figyelni a bűnözői utánpótlást. A sokak szerint közvéleményt formáló
média által nap, mint nap sokat hallani a gyermek- és a fiatalkorú bűnözésről, a
fiatalok kegyetlenkedéséről. Hangsúlyozni kell, pozitív változások itt is vannak.
A megye köznyugalmát befolyásoló, súlyos bűncselekmény szerencsére nem történt,
ez is örömteli, kiemelendő.
Kedvező változást mutatnak a közlekedés-baleseti statisztikák is. A jövőbeni
szigorodó, következetes rendőri fellépést örömmel fogadja, az további javulást fog
eredményezni.
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Kedvezőtlen az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, a rablások számának
növekedése.
Sajnos
mindenféle
gátlástalanság
érezhető
ezekben
a
bűncselekményekben, ennek kapcsán, bántó szándék nélkül említi ismét a médiák
szerepét, hiszen a fiatalok a „médiákon nőnek fel”. Ezt az elgondolkodtató társadalmi
jelenséget büntetőjogi eszközökkel nem lehet megoldani.
A tanárverések kapcsán szeretné azt tudatosítani, hogy a Baranya Megyei
Főügyészség a törvény teljes szigorával fog fellépni, de ugyanezt a határozottságot
képviselik, alkalmazzák a kiskorúak és a fiatalkorúak sérelmére elkövetett
bűncselekményeknél is.
Kiemeli, a büntetőügyek során többször tapasztalják a jogokra való hivatkozást és a
kötelezettségek semmibevételét.
A váderedményesség a 2007. évben 97,9 % volt, ez az ügyészi „szűrő” mellett a jó
nyomozati munkának köszönhető, ezért elismeréssel illeti a rendőri egységeket.
Az ügyek 50 %-át tárgyalás, illetve bíróság elé állítás mellőzésével fejezik be,
természetesen a törvényi garanciák betartása mellett, az eljárások gyors lefolytatása
érdekében.
2007. január 1-től közvetítő eljárás keretében lehetőség van arra, hogy az elkövető
jóvátételt adjon a károkozásért a sértettnek. Köszöni, hogy a rendőrség fogékony volt
és felvállalta ezt az új jogi intézményt a kisebb súlyú bűncselekmények megoldására.
Az elmúlt évben, ügyészi szakban 221 ügy közvetítői eljárásra került, ezzel országos
első helyen állnak.
Örvendetes, hogy a felderítési eredményesség számottevően javult az előző év
azonos időszakához képest. A büntetés elkerülhetetlensége adott esetben fontosabb
visszatartó erő, mint a büntetés mértéke.
Köszöni a megyei rendőri egységek törvényes és hatékony nyomozati
tevékenységét; kéri a közgyűlést, hogy a jövőben is támogassa ezt a munkát.
A közgyűlés elnöke megköszöni Főügyész úr szavait, majd dr. Bencze József
országos rendőrfőkapitány úrnak ad szót.
Dr. Bencze József altábornagy, országos rendőrfőkapitány örül és köszöni, hogy a
megye közbiztonsági helyzetéről az előtte szólók egybehangzó véleményt formáltak.
Megítélése szerint a rendőrség és az ügyészség hatékony munkája eredményeként
stabil, kiegyensúlyozott a közbiztonság a megyében.
A közlekedési helyzet tekintetében biztató elmozdulás mutatkozik a súlyos és a
halálos balesetek számát illetően. A 2008. év első negyedévének mutatói
kimagaslóan jók az országos baleseti statisztikák tükrében, a szigorítások ─
reményei szerint ─ további javulást eredményeznek. Kéri, az objektív felelősség
jelentését mindenki tudatosítsa a saját környezetében.
Bűnügyi vonatkozásban eredményesnek és példaértékűnek minősíti a rendőrség
munkáját. A megyei rendőrfőkapitány úr kinevezésekor kérte, a lakosságot irritáló,
erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények kapjanak nagyobb figyelmet, mert a
lakosság szubjektív biztonságérzete a legjobb mutató a minőségi feladatellátásról.
Bűnmegelőzésben, az önkormányzatokkal közösen olyan programok indítására
került sor, amely országosan példaértékű, követendő.
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A határőri feladatok ellátása megoldott, a határszakasz jól őrzött, a migrációs
jogsértések számában csökkenés tapasztalható.
Az integrációra és a schengeni csatlakozásra jól felkészült az állomány, azt
zavartalanul hajtotta végre.
Köszöni az önkormányzatok által a szervezetnek nyújtott anyagi, erkölcsi
támogatást,
az
ügyészség
következetes,
magas
színvonalú
szakmai
együttműködését. Fontosnak ítéli meg a több, mint háromezer polgárőrrel közösen
végzett munkát is.
A beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Marenics János képviselő emlékezteti a résztvevőket arra, hogy az elmúlt 2-3 év
nem a békesség éve volt, a rendőrség feladata sajnálatos események, atrocitások
miatt megszaporodott, a számonkérés felerősödött. A baranyai rendőrök ilyen
körülmények között is kiválóan látták el feladatukat, köszönet érte. Magánemberként
örül, hogy az ország rendőrfőkapitánya szakmailag hozzáértő, hiteles egyéniség, jó a
vezetői stílusa, megvédi az állomány érdekeit.
Sajnos megszaporodtak a politikai élet közszereplőit érő atrocitások. Véleménye
szerint a választott tisztségviselők sem kivételek, de a mai világban valamivel
korrektebb büntetőjogi védelmet kellene kapjanak. Kívánja, a rendőrség ebben is
legyen sikeres.
Dr. Temesi Erika képviselő véleményével csatlakozik a megyei főügyész által, a
felelősség kérdése tekintetében elmondott gondolatokhoz és kihangsúlyozza a
médiák felelősségét. Mindenkinek vannak jogai, de a kötelezettségeiről sem
feledkezhet meg senki.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint minden közfunkciót betöltő személy
érdekében eredményes lehet, ha kialakul a bűnt egységesen elítélő közvélekedés.
Az elmúlt év kulcsszavai az integráció és a schengeni csatlakozásra való felkészülés
voltak. Ezeknek az elvárásoknak, az egybehangzó vélemények szerint
eredményesen megfelelt a szervezet.
Az objektív felelősség és a zéró tolerancia szabályainak elfogadását, követését kéri
minden képviselőtársától, és általuk a megye lakosságától.
A szervezet hivatásos és polgári apparátusának munkáját megköszöni, további
eredményességet kíván. A beszámolót elfogadásra ajánlja.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
39/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2007. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2008. évi feladatokról” szóló
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beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a
polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.
3. napirendi pont:

Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei
(Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont,
Nagy Kiállítótér) megvalósításához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Merza Péter urat, a Pécs 2010
Menedzsment Központ Kht. fejlesztési igazgatóját.
Szól arról, hogy a Nagy Kiállítótér nem a megyei közgyűlés eredeti szándéka szerint
valósul meg, e tekintetben kompromisszumokra volt szükség. A Papnövelde utcában
a múzeumi épület új építészeti program szerinti fejlesztéséhez, felújításához forrást
kell találni Pécs Megyei Jogú Város vezetése szándéka szerint is.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
40/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága által készített ─ az 1. sz. melléklet
szerinti ─ a Káptalan utcai, valamint a Papnövelde utcai
ingatlanok, kiállítóterek hasznosítására vonatkozó múzeumi
koncepciót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a
Nagy Kiállítótér projekt az alábbi tartalmi elemekkel valósuljon
meg: Káptalan utcai múzeumi épületek és a hozzájuk kapcsolódó
kertek felújítása, a Papnövelde utcai múzeumi épület átépítése,
rekonstrukciója (Modern Magyar Képtár), Káptalan utcai és
Papnövelde utcai közterületek rehabilitációja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a projektelemekre vonatkozó költségek elemzése alapján a
források biztosítására további egyeztetéseket folytasson.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
4. napirendi pont:

Tájékoztató Baranya megye foglalkoztatási helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Janovics László urat, a DélDunántúli Regionális Munkaügyi Központ koordinációs főigazgató-helyettesét, a
kirendeltségek vezetőit, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács ügyvivőit, dr.
Kéri István urat, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és dr. Síkfői
Tamás urat, a kamara titkárát, továbbá Huszti Zoltán urat, a Baranya Megyei Területi
Agrárkamara titkárát.
A közgyűlés elnöke szót ad Janovics László úrnak, a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ koordinációs főigazgató-helyettesének.
Janovics László, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ koordinációs
főigazgató-helyettese köszönti a testület tisztségviselőit, tagjait; köszöni, hogy a
megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót napirendjére tűzte a közgyűlés.
Szól arról, hogy az elmúlt évben szervezeti átalakulás történt a munkaügyi igazgatás
területén, 2007. január 1-jétől regionális munkaügyi központ működik pécsi
székhellyel. Az újonnan alakult regionális munkaügyi központ első, legfontosabb
feladatai körében együttműködési megállapodást kötött a megyei közgyűlésekkel.
A képviselők rendelkezésére bocsátott munkaerő-piaci helyzet háttérelemzése
kapcsán hangsúlyozza, a foglalkoztatás helyzetét nem lehet önmagában, a
gazdaság általános helyzetének ismerete és figyelembevétele nélkül megítélni.
Példaként említi, hogy míg 2007-ben országosan növekedett az előző évhez képest
a beruházások aránya, addig Baranya megyében 16-17%-kal csökkent. Megyénkben
az egy főre jutó beruházási érték nem éri el az országos átlagnak az 50%-át, az egy
főre jutó termelési érték nem éri el az országos átlagnak a 40%-át. A munkaerő-piaci
helyzet mutatói nagy mértékben az említett tendenciáknak és a gazdaság általános
állapotának a következményei.
Az Európai Unió célként tűzte ki, hogy 2010-re a foglalkoztatási ráta átlaga 70%
legyen. Ma Magyarországon ez a ráta 56-57% körül mozog, a Dél-dunántúli régióban
alig haladja meg az 50%-ot, vagyis a munkaképes korú lakosság körében minden
második ember dolgozik. Minden második ember nem dolgozik legális munkahelyen,
nem fizet adót, nem fizet járulékot. 2008 márciusában ezek az adatok még
magasabbak, de érdekes módon bizonyos ágazatokban, bizonyos szakmákban
megjelent a munkaerő hiány. Sajnos nem motiváltak a fiatalok arra, hogy szakmát
tanuljanak, szakmunkásként keressék a kenyerüket. Megyei szinten a
munkanélküliek 45%-a, ez kistérségenként nyilván eltérő, fejezte be az általános
iskolát, 1500 regisztrált álláskeresőnek nincs általános iskolai végzettsége sem. Ezek
az emberek nem képezhetők, a munkaerőpiacon nem rendelkeznek értékkel,
nehezen helyezhetők állásba. Ezt a számot többféle program és intézkedés ellenére
sem tudják csökkenteni.
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Nagyon fontos cél a foglalkoztathatóság fejlesztése. A tartós munkanélküliség fizikai,
egészségügyi, egzisztenciális leépüléshez vezet. Ha megtörténne az a csoda, hogy
egy munkáltató több ezer munkahelyet teremtene, akkor gyakorlatilag azzal a
helyzettel találná magát szembe, hogy nem tudná kielégíteni a munkaerő igényét. A
tartósan munkanélküli emberek jelenlegi állapotukban nincsenek fölkészülve arra,
hogy munkába álljanak. Ennek a rétegnek a munkaerőpiacra való visszavezetése
hosszú, költséges és nagy szakértelmet, türelmet igénylő folyamat, melyhez partner
kell. A partnerség kialakítása nagyon fontos foglalkoztatáspolitikai cél. A
munkahelyeket a gazdaság teremti, a munkaügyi központok a munkát keresőket
fölkészítik komplex programokkal arra, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac keresleti
oldalának, a megjelenő munkáltatók igényeinek.
A motiváció kérdésére visszautalva egy új jelenségről, az úgynevezett megélhetési
képzésről szól. Ez azt jelenti, hogy nem azért jár valaki a tanfolyamra, mert ilyen
vagy olyan szakmát akar elsajátítani, hanem mert pénzt kap érte. A jogi szabályozás
szerint a minimálbért keresetpótló támogatásként kapják a tanfolyamra járók. Ők sem
tanulni, sem levizsgázni, sem az adott szakmában dolgozni nem akarnak.
Nagyon nehéz a legális foglalkoztatásba vinni azokat az embereket, akik a mostani
rendszeres szociális segélyezési rendszer és egy kis feketemunka mellett pár napos
munkával ahhoz a jövedelemhez tudnak jutni, mintha őket legálisan napi 8 órában
foglalkoztatnák. Amíg a rendszeres szociális segélyezés és a munkából szerzett
jövedelem között nem lesz olyan jelentős a rés, ami érdekeltté teszi az
álláskeresőket abban, hogy dolgozni menjenek, addig nagyon nehéz feladat legális
foglalkoztatásba vinni az embereket.
A megyében további nagyon fontos feladat a romák foglalkoztatása területén
eredmények felmutatása. A hátrányos helyzetű emberek nagy része roma
származású.
Az Európa Kulturális Fővárosa és a Pólus program kapcsán kéri az illetékes
partnerektől, hogy időben jelezzék a humánerőforrás igényeket, mert a képzési
programok csak az egyeztetést követően indíthatók. Ehhez várják az érintett
szervezetek észrevételeit, javaslatait, illetve megkeresésüket a humánerőforrás
fejlesztési igényről.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni a kiegészítést, majd dr. Síkfői
Tamás úrnak, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárának ad szót.
Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára véleménye
szerint egetverő állami válság zúdul a reálgazdaság, a vállalkozók nyakába.
A magyar állam nem tudja áttenni a székhelyét, viszont a tőke szabad áramlása
következtében a kamara munkatársai az utóbbi hetekben jellemzően a nemzeti
tőkének, a megye kis- és középvállalkozóinak angol, francia és német cégalapítási
és áttelepülési segítséget és szolgáltatást nyújtanak.
Az aktivitási ráta átlag 48%, a közszférában magasabb, a reálszférában
alacsonyabb. Az elsődleges jövedelmet termelők aránya csökken, lassan egy ember
tart el tizet a térségben.
Sajnos a meghirdetett feketegazdaság elleni program jórészt a fehérgazdaság ellen
irányul a gyakorlatban, nyilvánvaló költségvetési okokból, illetve őszintén szólva
jogszabályi problémákból is fakadóan. Mindezt összevetve a munkaerőpiacon
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jelentős a munkanélküliség, és jelentős a szakképzett munkaerő hiánya. Sajnos a
munkaügyi központ ügyfélköre mentálisan alkalmatlan komoly munkára. A
vállalkozók ma nem jutnak versenyképes, jó szakemberekhez, így nehéz a
nemzetközi piacon versenyképesnek lenni.
Az állam is roncsolja a gazdaság versenyképességét, most már a hazai tőke is
kivonul az országból, a gazdaság eltartó képessége csökken.
Tragikusnak látja a megye jövőjét. Az elsődleges jövedelemtermelő reálgazdaság
leépülését az országos átlagnál sokkal túldimenzionáltabb intézményi szektor is
megérzi a megyében, hiszen mindenki tudja, az nem csak az állami normatívákon
keresztül finanszírozott. Baranyában a beruházási mutatót a közberuházások még
„húzzák fölfelé”, a magántőke itt már nem ruház be.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Polus program vezérprojektje, a Pécsi
Egészségmérő Innovációs Központ Zrt. milliárdos projektje elkészült, különböző
klassztereket, biotechnológiai és más egészségipari, a tradicionális ágazatokat
összeszervező klassztereket alakítottak ki. Az Európa Kulturális Fővárosa program
kapcsán eddig több, mint 100 milliárd forint a bejelentett magánberuházások értéke.
Mind az EKF, mind a Polus program vonatkozásában szól arról, hogy a
kulturálisiparban, az egészségiparban és a környezetiparban sem áll rendelkezésre
elég szakképzett munkaerő. Nem mérte fel sajnos senki eddig, hogy ezeknek a
kiemelt projekteknek milyen a munkaerőigénye. A kamara két éve jelezte már a
munkaügyi központ felé, hogy az előkészített fejlesztések szakember ellátása nem
biztosított. A közeljövőben megkezdi működését a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság. A kamarának a feladata, hogy a munkaadókat összefogva felmérjék a
reálgazdaság fejlesztési, képzési igényeit. A munkát a munkaügyi központtal
együttműködve végzik.
Egy új szakirány akkreditálásához, bevezetéséhez a szakiskolákban anyagi, és
emberi feltételeket kell megteremteni, ez közel 3-5 év, s utána kezdődik el az
oktatás. Nincs ennyi idő. Ma a vállalkozók azt mondják, hogy az ő adópénzükből az
iskolarendszer munkanélkülieket képez, aztán ugyancsak az ő adópénzükből a
munkaügyi központok a felnőttképzési rendszerben ismételten munkanélkülieket
képeznek. Kisarkítva, de ez a jelenlegi helyzet.
Mind a megyei közgyűlés, mind a munkaügyi központ figyelmét felhívja, hogy a
rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrások segítségével azonnal el kell kezdeni
a fejlesztési projektek és a hozzá kapcsolódó kistérségi projektek
munkaerőigényének a felmérését.
A kamara maximálisan partner kíván lenni a helyi üzleti közösségek, szolidáris üzleti
közösségek kialakításában, működtetésében, fejlesztésében. A lokalizációt kell
fejleszteni, ahogy az Nyugat-európában és az Egyesült Államokban is történt. A
kistelepüléseken az üzleti közösségek összefogása a településen tartja a
megrendeléseket, rossznéven veszik, ha az adott önkormányzat megrendeléseit
nem helyi vállalkozók kapják. A lokalizációs folyamatot meg kell „lovagolni”, a
gazdaságfejlesztői közösségeket segíteni szükséges.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke hangsúlyozza, a megyei önkormányzatnak
kevés olyan eszköz van a kezében, amellyel aktív résztvevője lehet a
foglalkoztatáspolitika helyi szintű alakításának. Ez a kevés lehetőség azonban rejt
magában tartalékot. A foglalkoztatási paktumok az elmúlt időszakban aktív
szereplőivé váltak a foglalkoztatáspolitika helyi szintű alakításának. A megyei
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önkormányzat a foglalkoztatási paktum folytatására az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványhoz benyújtott pályázatával 10 milliós nagyságrendű összeget nyert.
A határozati javaslat szerint 1 millió forinttal támogatni kívánja a közgyűlés a
regionális foglalkoztatási paktum létrehozását elősegítő projektet. Valós lehetőség
rejlik a magyar-horvát határon átnyúló foglalkoztatási paktum létrehozásában is,
ebben 4 ezer euró támogatás biztosításával aktívan részt venne a megyei
önkormányzat.
Valós lehetőség az EKF projekt, és valós kitörési pont a Polus program stratégiája az
egészségipar és a kulturális ipar irányába. Ma még nem lehet meghatározni a
kapcsolódó munkaerő igény nagyságát, szakmai összetételét. Önmagában egy
beruházás nem ér semmit, ha nem teremt munkahelyet, ha nem épül be a
rendszerbe.
A megyei önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézmények aktívan
részt vesznek a foglalkoztatási helyzet alakításában. A végzős tanulók
elhelyezkedéséből következtetni lehet a képzési struktúra milyenségére. A
szakképzési törvény átalakítása hat arra, hogy a megyében lévő szakképzési
intézmények egy egységes rendszerben folytassák a szakmai képzést. A megyei
jogú város és a megye a Pannon TISZK rendszer jövőjét egy Baranya térségintegrált
szakképző rendszerben képzeli el, amelyhez várhatóan csatlakozni fog Siklós, Bóly
és Sásd középfokú oktatási intézménye is.
A foglalkoztatáspolitika 2008. évi nagy kérdése a rehabilitációs foglalkoztatás
helyzete, a ma 50%-os, 67%-os rokkantjáradékon élők visszahelyezése a munka
világába. Ehhez minden szereplőnek sok erőt kíván.
Kovács István képviselő szól arról, hogy országos szinten 80-90%-os, és van olyan
falu is, ahol sajnos 100%-os munkanélküliségről kell beszélni a cigányság
vonatkozásában. Ez ellen tenni kell, a megoldást valamilyen szinten ő a munkaügyi
kirendeltségektől várja.
Említésre méltónak tartja, hogy Hegedűs István, a megyei cigány önkormányzat
elnöke a közútkezelő kht-nál, hosszú tárgyalási folyamat eredményeként 200 fő
foglalkoztatását érte el, a Mohács városában működő kirendeltség vezetőjének is
köszönetet mond, ott 25 fő, 1 évig történő foglalkoztatására nyílott lehetőség.
Nagy Attila képviselő tudja, hogy a képzés, a felnőttképzés nagy lehetőség, de
megítélése szerint inkább nagy üzlet. Nem látja az eredményeket, nem látja azokat
az elvárásokat, amiket polgármesterként, kistérségi vezetőként, vagy megyei
képviselőként látnia kellene. Lehet, alkalmasabb lenne egy olyan rendszert felépíteni,
amelyik a vállalkozók támogatására épül.
A központok képeznek 150 szociális gondozót, aztán újabb 100 vagy 150
közmunkára alkalmas embert, de ez csak arra jó, hogy az adó-forintokat „csinált”
közfeladatokra költsék. A probléma már nagyon jól ismert, de a megoldás még nem
látható. Jó erőt, jó munkát kíván ehhez a munkaügyi központnak, a
kirendeltségeknek, akik segítőkész partnerek ebben a feladatban.
Dr. Feledi Éva képviselő szerint ezek a kérdések nem csak a szomorú jelent, hanem
mindenki jövőjét érintik.
Ezek az emberek alapvetően sajnos az alapszükségletek napi kielégítésében
motiváltak. Napi gondjaikkal vannak elfoglalva, enni, aludni, fűteni kell.
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Ami igazán hiányzik a megélhetésükhöz, az a lakhatás biztosítása, amely az összes
alapszükséglet kiinduló pontja. Nagyon fontos, hogy ebben gyors döntést kell hozni,
és akkor ez a réteg ki tud emelkedni, foglalkoztathatóvá, fejleszthetővé tehető, és
később a munkaerő-piaci céloknak is meg tud felelni.
A közép és hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiák nagyon lényegesek.
Véleménye szerint az egészségiparban valóban versenyképes lehet még a megye.
Megjegyzi, Debrecen és Szeged már előrébb tart az integrációban, Baranya
lemaradt ebben a folyamatban, itt most ötlik fel először az, hogy kellene egy
innovációs központ. Nagyon fontos lenne a pontos egyeztetés, és a stratégiák
mentén való fejlesztés. Az egészségipar mellé más innovatív iparágat is be lehetne
építeni a Dél-dunántúl, Baranya jövőképébe.
Kiss Ferenc képviselő a legális gazdaságban ténykedő vállalkozók, az alkalmi
munkavállalókat foglalkoztatók nevében szól. Az ellenőrzések gyakran valóban olyan
stílusban és úgy zajlanak le, hogy a legálisan működők azt érzik, mintha ellenük
irányulna. A szürke gazdaság ellen kell fellépni.
A gyakorlatból ismeri az alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos nyilvántartást. A
bonyolult adatszolgáltatást a munkavállalók igen gyakran nem tudják, vagy
hiányosan töltik ki. A munkáltató vagy megsérti a törvényt, vagy napokig szaladgál a
hiányzó adatok után, és áll a munkával. Hallott arról, hogy hamarosan változni
fognak a foglalkoztatás szabályai. Kéri a munkaügyi központ és a kamara jelenlévő
tisztségviselőit, képviseljék az egyszerűséget és a betarthatóságot az új szabályozás
kidolgozása során.
Dr. Marenics János képviselő lesújtónak nevezi, hogy 20%-kal csökkent a „bekínált”
munkahelyek száma Baranya megyében. A gazdasági élet vezető szereplőivel
közösen kell készíteni munkaprogramot a megyei foglalkoztatásra. Tizenegynéhány
éve éli meg a magyar azt a hatalmas mélyrepülést, amit Baranya megye végigélt a
rendszerváltás óta. Ameddig nincs gazdasági fordulat, nincs más gazdaságpolitika
Magyarországon, addig értelmetlenek az órákon keresztül folytatott beszélgetések.
Ha a magyar gazdaság nem fog változni, ha nem lesz elosztható jövedelem, akkor
egy elbocsátási hullám fog bekövetkezni. Az elemzők szerint hitelképtelen a magyar
gazdaság, nem működik, hitelből finanszírozott. Baranya megyében sem működik a
gazdaság, ezért alacsony a foglalkoztatás. A munkaügyi központ jogalkalmazó, nem
jogalkotó. A gazdasági élet meghatározó szereplői együttműködésével össze kell
rakni a megyében az elméleti és a gyakorlati tudást, és ha csak 2-3%-ot lehet javítani
a közös gondolkodással, akkor lesz értelme ennek a napirendi pontnak. Nem a
diagnózisról, hanem a terápiáról kell beszélni.
Nagy Attila képviselő szerint a „visszanevelésben” eredményes lehet a
közmunkaprogram. Megjegyzi viszont, hogy egy-két év alatt lehet csak
munkavállalókat visszaállítani a munka világába, három hónap alatt nem.
A versenyképes munkavállaláshoz mentális fogadókészség, érettség kell.
Az önkormányzatoknak nincs adóbevételük, "önhikisek", nincs önrészük egy-egy
pályázathoz.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke összefoglalójában megállapítja, hogy
tragikus állapotokra utal az előterjesztés, és azt megerősítik az elhangzott
kiegészítések és hozzászólások.
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Hagyományos módon tudomásul veheti az előterjesztést a testület, de akkor nem
történik semmi, tudva, hogy mennyi kompetenciája van ezekben a kérdésekben a
megyei közgyűlésnek. A kormány meghirdetett egy új programot, amit három szóval
jellemez: tudás, munka, tulajdon. A „munka” része az, amihez kapcsolódhat a
közgyűlés. Ezért javasolja a testületnek, hogy szakítva az eddigi gyakorlattal ennek
az előterjesztésnek legyen utóélete.
A jogalkotás azonnal kezdetét veszi az említett program kapcsán, és bár nem túl
optimista, de talán hasznos volna, ha ez az anyag azonnal az országgyűlési
képviselőkhöz kerül, hogy a gondolkodásukat befolyásolni lehessen.
A munkáját megkezdő Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság a kamarákkal, a munkaügyi központtal
együttműködve
az
országgyűlési
képviselők
irányába
továbbítson
helyzetelemzéseket, információkat.
Azok a térségek, amelyek leszakadtak az 1990-es években, nem tudtak felzárkózni,
a területi különbségek tovább nőttek. Magában a költségvetési szabályozásban, az
adószabályozásban kell érdemleges elmozdulásokat tenni.
A megye országgyűlési képviselői részére, pártállásra való tekintet nélkül olyan
muníciót kell adni, hogy a meghirdetett új programban, a jövendő jogalkotás során,
valamint a költségvetés módosítása kapcsán konkrét javaslatokat mondhassanak el
a vitában.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes, majd szavazásra
bocsátja az előterjesztést a szóbeli kiegészítések figyelembevételével.

A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
41/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye
foglalkoztatási helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi;
2. felkéri elnökét, hogy Baranya megye foglalkoztatási helyzetének
javítása érdekében a regionális foglalkoztatási paktum
létrehozását elősegítő pályázathoz legfeljebb 1 millió forint, a
határon
átnyúló
horvát-magyar
foglalkoztatási
paktum
létrehozását elősegítő pályázathoz legfeljebb 4000 EURO önerőt
biztosítson.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy.
rendelet módosítása
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Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy
a kiegészítő előterjesztés módosított rendelet-tervezetet és módosított határozati
javaslatot tartalmaz.
Szól arról, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője
törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálatot végzett és annak eredményeként
törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívás teljesítésére a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendelet módosítását terjeszti a testület elé. Jelzi, a
módosítás a következő napirendi pont, a közgyűlés szervezetét érintő döntések
meghozatala jogszabályi hátterét is biztosítja.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 38 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az
5/2008. (…) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a kiegészítő előterjesztéshez csatolt módosított
rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 39 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
42/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal hivatalvezetője 12/439/2008.
számú
törvényességi felhívása 1. pontjában foglalt
megállapításait célszerűségi javaslatként értékeli, 2. pontjának
pedig a rendelet-tervezet 1. §-ában foglalt szabályozással
eleget tesz.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, Lászlóné dr. Kovács Ilonát, hogy a közgyűlés
döntéséről a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetőjét a határozat kivonatával és a megtett intézkedések
dokumentumaival tájékoztassa.
Határidő: 2008. április 20.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
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Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az SZMSZ
módosított rendelkezéseire tekintettel felkéri a közgyűlés
elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés kapcsolódó
rendeleteit és szabályzatait – a jogharmonizációt biztosítva –
terjessze elfogadásra, illetve jóváhagyásra a közgyűlés
szeptemberi ülése elé.
Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a szervezeti és működési szabályzat
módosításáról szóló rendelet kihirdetése, a közlönynek az önkormányzat honlapján
történő közzététele idejére szünetet rendel el.
─ szünet ─

6. napirendi pont:

A közgyűlés szervezetét érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a létszám ellenőrzésére szolgáló szavazás
eredményéből megállapítja, a testület határozatképes.
A közgyűlés elnöke ─ mivel szinte valamennyi közgyűlési tag érintett a tárgyban ─
indítványozza, határozzon arról a testület, hogy személyes érintettség okán
képviselőt nem zár ki a döntéshozatalból.
A javaslattal összefüggésben észrevétel, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja javaslatát.
A közgyűlés 37 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
43/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A közgyűlés
szervezetét érintő döntések meghozatala” című előterjesztésre
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vonatkozó döntéshozatalból nem zár ki képviselőt a személyes
érintettség okán.
A közgyűlés elnöke ─ ugyancsak az érintettek nagy száma miatt ─ indítványozza,
hogy a közgyűlés egy szavazással döntsön az új bizottsági és tanácsnoki struktúra
szerinti személyi javaslatról.
A javasolt szavazási eljárással összefüggésben a képviselők részéről észrevétel,
kifogás, további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
44/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról Szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 36. §-ában
és 3. számú mellékletében meghatározott bizottsági, tanácsnoki
szervezet és létszám szerint
─ az Egészségügyi Bizottság
elnökének: Németh Máriát
tagjainak: dr. Feledi Évát
Maretics Józsefet
Käsz Zsoltot
Miklós Józsefet
külső tagjainak: Wagner Antalt
dr. Sáity Borbálát,
─ a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének: dr. Tusnádi Tamást
tagjainak: Kustos Rolandot
dr. Temesi Erikát
Fábos Pált
Horváth Sándornét
Keczeli Jenőt
Prettl Jánost
Polics Józsefet
külső tagjainak: Szőke Attilát
dr. Kőhalmi Lászlót
dr. Popovics Gábort,
─ a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
elnökének: dr. Csörnyei Lászlót
tagjainak: Bognár Sándort
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Sohonyai Istvánt
Polics Józsefet
Székely Gábort
külső tagjainak: Ferenczy Tamást
Folkner Károlyt,
─ a Költségvetési Bizottság
elnökének: Pávkovics Gábort
tagjainak:
Fábos Pált
Keczeli Jenőt
Kovács Istvánt
Czigler Jánost
Nagy Attilát
külső tagjának: Borbás Károlyt,
─ a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének: Weisz Pétert
tagjainak:
Nyúlné Zátonyi Zitát
Sohonyai Istvánt
Szubotics Miklóst
Kovács Istvánt
Rang Henriettet
külső tagjának: Hehl Zoltánt,
─ az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökének:
tagjainak:

Bokor Bélát
Koltai Pétert
Nyúlné Zátonyi Zitát
Ifj. Szalai Ottót
Rang Henriettát
Szatyor Győzőt
külső tagjának: Kárpáti Árpádot,
─ a Pénzügyi Bizottság
elnökének: Nagy Attilát
tagjainak: Bognár Sándort
dr. Tusnádi Tamást
Maretics Józsefet
Ifj. Szalai Ottót
Kékkői Zoltánt
Kiss Ferencet,
─ a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
elnökének: Rács Zoltánt
tagjainak: Horváth Sándornét
Käsz Zsoltot
Miklós Józsefet
Bánkuti Ferencet
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Németh Máriát
külső tagjainak: Amigya Antalt
dr. Habjánecz Tibort
Hegedűs Csillát,
─ a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
elnökének:
tagjainak:

dr. Marenics Jánost
dr. Feledi Évát
Czigler Jánost
Müller Gábort
Bédy Istvánt
Szekó Józsefet
külső tagjainak: Arató Csabát
dr. Ács Imrét
Mester Lászlót,
─
─
─
─

Idegenforgalmi tanácsnoknak Bédy Istvánt,
Kulturális örökségi tanácsnoknak Szatyor Győzőt,
Önkormányzati koordinációs tanácsnoknak dr. Gulyás Emilt,
Társadalmi kapcsolatok tanácsnoknak Bánkuti Ferencet

választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság külső bizottsági tagjává megválasztott dr. Habjánecz Tibort, hogy tegye 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 tagtól, ezt követően átadja
részére az esküokmányt, majd a megbízáshoz gratulál, és sikeres munkát kíván.
Az eskütételt és az esküokmány átvételét igazoló jegyzék a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete.
7. napirendi pont:

Gyermekvédelmi feladatok ellátása
a) A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a határozati javaslat 3.
ponttal történő kiegészítésével ─ dr. Temesi Erika képviselői és Horváth Zoltán
alelnök kezdeményezése szerint ─ egyetértett, erre figyelemmel a tárgyban
módosított határozati javaslat készült.
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A közgyűlés elnöke ─ kérdés, hozzászólás nem lévén ─ szavazásra bocsátja a
módosított határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
45/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét és a
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy
vizsgálják meg, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az
intézmény és telephelyei személyi és tárgyi feltételei
megfeleljenek a határozatlan idejű működési engedély
feltételeinek.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Bogács Ernő, az intézmény igazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy kiemelt
feladatként foglalkozzon a nevelőszülői hálózat további
fejlesztésével, megkeresve a kistérségeket is, hatékony
családgondozással segítse a gondozott gyermekek mielőbbi
visszakerülését saját családjukba, erősítse tovább a megyei
önkormányzat koordináló szerepét a települési gyermekjóléti
szolgálatok, a megyei gyermekvédelmi intézmények és a
gyámhivatalok között.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: dr. Bogács Ernő, az intézmény igazgatója

b) Tájékoztató a speciális ellátást igénylő gyermekek
gondozásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
46/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat
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1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a speciális
ellátást igénylő gyermekek gondozásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat
2008. évi költségvetésében a speciális gyermekvédelmi
feladatok ellátására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás részére további 2.239 e Ft-ot biztosít az általános
tartalék terhére.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat és a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás között létrejött – az 1. sz. mellékletben
foglalt – támogatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 3. pontban
foglalt támogatási szerződés jóváhagyására tekintettel –
megállapítja, hogy a Közgyűlés 36/2005. (III. 24.) Kgy.
határozatával
elfogadott,
a
Bezerédj
Kastélyterápia
Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésben foglalt 2008. évi
fizetési kötelezettsége alól 2008. május 1. napjától 2008.
december 31. napjáig mentesül. Felhatalmazza a közgyűlés
elnökét, hogy az ellátási szerződés – 2. sz. melléklet szerinti –
módosítását írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8. napirendi pont:

A Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási
helyzetének áttekintése, javaslat a kórházi struktúra
átalakítására
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kéri a határozati javaslat támogatását a
testülettől a problémák kezelése, a működőképesség fenntarthatósága érdekében.
Kulcsfontosságúnak tartja a Tüdőszanatórium épületének fokozatos kiürítésére
vonatkozó, továbbá a kórház vezetése felé elrendelni javasolt további döntések
meghozatalát.
Dr. Feledi Éva képviselő szükségesnek tartja az egészségügyi intézmények
integrációjának gyorsítását, melyhez véleménye szerint a jogi, szervezeti alapok
biztosítottak. A felelős tisztségviselő és a szakbizottság tekintse át „hova tart, hol tart”
a folyamat.
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke egyetért a felvetéssel, hangsúlyozza, az
önkormányzat nem fékezi a folyamatot; az új összetételű szakbizottságnak is
rátekintése lesz a történésekre. Az integrációban nagyon is érdekelt az
önkormányzat, de gyorsabban haladni nem lehetett, mert az első körben pályázható
fejlesztési forrás csak az egyetem részére volt elérhető. Az elképzelések egyeztetése
az érintettek körében megtörtént, a második pályázati körben már az önkormányzat
is címzettje a kiírásnak.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja az előterjesztést.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
47/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a
fenntartásában működő Baranya Megyei Kórháznál:
a) 140 krónikus ágy működtetésének szüneteltetése, valamint 2
KAIBO intenzív ágy megszüntetése iránti eljárás
kezdeményezését az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális
Intézete tiszti főorvosánál;
Határidő: 2008. április 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) az Ángyán J. u. 2. alatti telephelyen lévő 135 krónikus ágy
működtetésére vonatkozó javaslat kidolgozását, továbbá a
Tüdőszanatórium épületének fokozatos kiürítését;
Határidő: 2008. május 30. (a működtetésre vonatkozó
javaslat elkészítésére),
2008. október 31. (az Ángyán J. u. 2. alatti
telephely kiürítésére)
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
c) egységes belgyógyászati osztály létrehozását, a Bel-endogasztro- kardiológiai mátrix, valamint a Bel-anyagcsere
osztályok összevonásával.
Határidő: azonnal (az intézkedések megkezdésére)
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a
melléklet szerinti intézkedési terv végrehajtását, valamint további
költségmegtakarítást
eredményező
vezetői
döntések
meghozatalát. Utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját,
hogy az intézkedési terv végrehajtásáról, a további intézkedések
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hatásairól, valamint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási
helyzetéről 2008. évben valamennyi közgyűlésen számoljon be.
Határidő: azonnal (az intézkedési terv végrehajtásának
megkezdésére,
további
vezetői
döntések
meghozatalára)
főigazgatói beszámoló: a 2008. évben valamennyi
közgyűlésen
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának mértéke,
összetétele miatt szükséges az adósság rendezésével
kapcsolatos újabb intézkedések előkészítése.
Határidő: azonnal
(az
intézkedések
előkészítésének
megkezdésére)
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója és az önkormányzati biztos
9. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2008.
(……) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, majd szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
6/2008. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
48/2008. (IV. 17.) Kgy.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Határozat
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1. a) elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a
Baranya Megyei Önkormányzat által 2007. évre biztosított
támogatások felhasználásáról szóló beszámolót;
Határidő:
Felelős:
b)

azonnal (közlésre)
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

javasolja a támogatások még hatékonyabb felhasználása
érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatok 2008. évre
szóló konkrét támogatási összegének egy része felhasználási
célokhoz kötötten kerüljön meghatározásra;
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a
jóváhagyott
pénzmaradvány
összegéről
a
rendelet
elfogadását követően tájékoztassa;
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3.

elrendeli, hogy az intézmények költségvetésében képződött
14.572 ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes
intézmények 2008. évi költségvetésének tervezett maradvány,
eredmény (egyéb kiadás) előirányzatát növelje, amelyből
jutalmazásra átcsoportosítható 9.788 ezer forint;
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

elfogadja a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007.
évi működésére a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht.
részére biztosított támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal (közlésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

10. napirendi pont: A
Baranya
Megyei
Önkormányzat
2008.
évi
költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
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7/2008. (….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyezik a kiegészítő előterjesztéshez csatolt módosított
rendelet-tervezettel.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II.
határozati javaslatot, jelezve, hogy az a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság módosító indítványa befogadásával készült.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
49/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a) a Baranya Megyei Kórház részére 2008. évben 241.100 ezer
forint, 2009. évben 134.750 ezer forint visszatérítendő
támogatást nyújt, az intézmény lejárt tartozásainak részbeni
kiegyenlítésére. A támogatás folyósítása 2008. május hónaptól
kezdődően, 2009. áprilisáig, havi részletekben történik;
Határidő: minden hónap első munkanapja
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) elrendeli, hogy a támogatást a Baranya Megyei Kórház 2009.
május hónaptól 2010. július hónapig havi 10 millió forint, 2010.
augusztus hónaptól 2011. június hónapig havi 20 millió forint,
2011. július hónapban 5,85 millió forint összegben fizesse
vissza, minden hónap 15-ig;
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Ruzsa Csaba,
főigazgatója

a

Baranya

Megyei

Kórház

2. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 16 álláshely
megszüntetését
eredményező
létszámcsökkentés
végrehajtására kerüljön sor;
b) nyilatkozik arról, hogy
– a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;
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– 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, jogszabály által előírt illetmény,
végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét
biztosítja;
Határidő a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2008.
december 31.,
a kifizetésekre: jogszabály szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház
főigazgatója
3. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága
(Pécs) alapító okiratának módosítását 2008. április 17-i hatállyal
az alábbiak szerint jóváhagyja:
Az „Alaptevékenysége (szakfeladatai):” között, az „75115-3
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége” szakfeladaton belül „Az önkormányzat hivatala
működésével kapcsolatos szolgáltatások” meghatározás helyett
„Az önkormányzat, a közgyűlés és az önkormányzat hivatala
működésével kapcsolatos szolgáltatások” szöveg lép.
Emellett az „Ezen belül” felsorolás kiegészül a következő francia
bekezdéssel:
„- az önkormányzat és a közgyűlés működésével kapcsolatos
szolgáltatások,
kommunikáció
és
kommunikációs
kapcsolatok biztosítása”.
A módosított alapító okiratot a határozat 1. számú melléklete
tartalmazza;
b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei
Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága módosított alapító
okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából
a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága
részére küldje meg.
4. a) támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat társfinanszírozó
partnerként történő részvételét a Pécsi Egyházmegye „Az
ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének
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megőrzése” címen – az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázati kiírására – benyújtott
pályázatában.
A Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a 214 000 euronak
megfelelő forintösszegű önerőt, melyet 2008. április 30-ig az
OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett, a projekt önrészének
megfinanszírozása céljából elkülönített számlájára helyezi.
b) felkéri elnökét a 2. számú mellékletben szereplő
Társfinanszírozási szerződés és a 3. számú mellékletben
szereplő Együttműködési keret-megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos (a teljesítésre),
2008. április 30. (az aláírásokra)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott dokumentum mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt dokumentummal.
11. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …../2008.
(….) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
A közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén –
megállapítja, hogy a testület határozatképes, majd szavazásra bocsátja a módosított
rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
8/2008. (….) Kgy. rendeletet
a szociális szolgáltatásokról.
A rendelet mindenben megegyezik a közgyűlés elé beterjesztett módosított rendelettervezettel.

12. napirendi pont: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
50/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai
Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja (Pécs) intézmény alapító okiratát módosítja, a
80521-2 számú „Pedagógiai szakszolgálat” szakfeladatnál,
az „Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,
egységes konduktív pedagógiai intézmény” feladatai között
rögzíti az „iskolapszichológiai szolgáltatás” feladat ellátását.
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okirata a határozat melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
megyei főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt intézmény
alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli
Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. április 25.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
13. napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés a 2007. évben elvégzett vizsgálatokról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a testület határozatképes.

A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
51/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
teljesítés terén a munkatervtől történő eltéréssel, annak
indoklását elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal ellenőrzési
csoportja által végzett ellenőrzések az Ellenőrzési Kézikönyv
előírásai, valamint a pénzügyminiszter által közzétett
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módszertani útmutatók alapján történtek. A 2007. évről szóló
éves ellenőrzési, és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2007.
(IV. 19.) Kgy. határozata 2/b. pontjának első mondatát az
alábbiak szerint módosítja: „elrendeli az önkormányzat által
finanszírozott intézményeknél a belső ellenőrzési rendszer
működésének kidolgozását úgy, hogy a feladatellátást a
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési
Csoportjának kell biztosítania.”
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
14. napirendi pont: Az
M6-M60-as
autóút
(autópályává
fejleszthető
gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalán végzett régészeti
feltáró munkák értékelése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes,
majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
52/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az M6-M60-as
autópálya
baranyai
nyomvonalán
elvégzett
régészeti
feltárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyben
köszönetét fejezi ki a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
szakembereinek az irányító, koordináló és szakmai munkájáért.

15. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája,
Kollégiuma
(Komló)
2003-2008.
évi
munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az előterjesztéshez
módosított határozati javaslat készült.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

32

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes, majd a módosított
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 30 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
53/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) 20032008. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal
megköszöni az intézmény vezetésének és munkatársainak több
éves szakmai munkáját.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló)
igazgatóját, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)
igazgatójával együttműködve a speciális szakiskolai feladatok
területi ellátásához készítsen szakmai és pénzügyi tervet, amelyet
terjesszen a szakmai bizottságok elé.
Határidő: 2008. május 5.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
az intézmények igazgatói
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló)
igazgatóját, hogy
a) az intézmény belső profiltisztítása érdekében a gimnázium és
a szakközépiskola választható óráinak és csoportbontásának
az érettségire koncentráló összehangolását a 2008/2009.
tanévre készítse el;
Határidő: 2008. május 5. (a szakmai program, a helyi tanterv
készítésére)
Felelős: az intézmény igazgatója

b) a gimnázium intézményegységben a négy- és nyolcévfolyamos képzések közötti átjárhatóság biztosítása
érdekében a helyi tanterv módosítását készítse elő;
Határidő: 2008. szeptember 15. (a szakmai program, a helyi
tanterv készítésére)

33
Felelős: az intézmény igazgatója
c) a szakközépiskolai képzés érettségire felkészítő évfolyamainak
egy intézményegységbe szervezését a 2009/2010. tanévre
készítse el;
Határidő: 2008. szeptember 25.
készítésére)
Felelős: az intézmény igazgatója

(a

szakmai

projekt

d) a szakiskolai képzésben a szakmacsoportok folyamatos
kétszintű
kiépítését
a
munkaerő-piaci
igények
felmérése/becslése alapján a 2009/2010. tanévre készítse el.
Határidő: 2008. szeptember 25.
készítésére)
Felelős: az intézmény igazgatója

(a

szakmai

projekt

A közgyűlés elnöke megköszöni az intézmény vezetésének és munkatársainak
munkáját.
16. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti
Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács)
2003-2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, majd kéri, hogy a módosított határozati javaslat szerint döntsön a
testület.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
54/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és
Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) beszámolóját elfogadja,
egyúttal megköszöni az intézmény vezetésének és
munkatársainak több éves szakmai munkáját.
A közgyűlés elnöke megköszöni az intézmény vezetésének és munkatársainak
munkáját.
17. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma
(Komló) 2003-2008. évi munkájáról
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Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
55/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 2003-2008. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni
az intézmény vezetésének és munkatársainak több éves
szakmai munkáját.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) igazgatóját,
hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája,
Kollégiuma
(Komló)
igazgatójával
együttműködve a speciális szakiskolai feladatok területi
ellátásához készítsen szakmai és pénzügyi tervet, amelyet
terjesszen a szakmai bizottságok elé.
Határidő: 2008. május 5.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
az intézmények vezetői
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megköszöni az intézmény vezetésének és
munkatársainak munkáját.
18. napirendi pont: Beszámoló a Művészetek és Irodalom Háza (Pécs)
munkájáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes.

A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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56/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek
és Irodalom Háza 2006-2007. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja. A Közgyűlés az intézmény szakmai
tevékenységét igen magas színvonalúnak minősíti és
megköszöni az intézmény vezetésének és munkatársainak
kiváló munkáját. Egyúttal javasolja a Pécs Európa Kulturális
Fővárosa – 2010 projekt rendezvényeibe a lehető
legszélesebb körben történő bekapcsolódását, amelynek
során törekedjen a projekt menedzsmentjével való
hatékonyabb együttműködésre.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése külön
köszönetét fejezi ki Bozóky Anita igazgató asszonynak a
több éves elhivatott, lelkiismeretes munkájáért.
A közgyűlés elnöke megköszöni az intézmény munkáját, majd külön köszönetet
mond, valamint új munkájában sok sikert kíván az önkormányzattól megválni
készülő, Bozóky Anita igazgató asszonynak.
19. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs Pont
2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az információs pontok
vezető szakembere a Baranyában folyó tevékenységet országosan a
legeredményesebbnek minősítette. Tájékoztatásul elmondja, a szervezet a
közeljövőben a Megyeháza falai közé költözik.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
57/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése a nemzetközi
Europe Direct Információs Hálózat Baranya Megyei Európai
Információs Pontja 2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
20. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított
határozati javaslatot tartalmaz.
Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
58/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Erdősmecske Községi
Önkormányzat tervezett intézkedését, miszerint az általa
fenntartott Erdősmecske székhelyű Óvodában a sajátos nevelési
igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekeket és a
megismerő funkciók vagy/és a viselkedés fejlődésének organikus
és nem organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével
küzdő
(enyhe
értelmi
fogyatékos)
gyermekeket integráltan nevelje, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
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 Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a
fenntartásában lévő Éltes Mátyás Általános Iskolát, Szakiskolát és
Kollégiumot 2008. július 1-ei hatállyal Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és
Kollégiummá szervezi át, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a
fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési
Központ 1. számú és 2. számú óvodai tagintézményeit 2008.
június 30-ai hatállyal jogutódlással megszünteti, és a
megszüntetett óvodai tagintézmények jogutódjául 2008. július 1-ei
hatállyal az intézmény 3. számú óvodai tagintézményét jelöli, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
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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 Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a
fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési
Központ Korai Fejlesztő Központ, Logopédia és Gyógytestnevelési Intézet intézményegységét 2008. július 1-ei hatállyal
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységgé szervezi
át, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Zárt ülés
A zárt ülésről a 400-5/2008. számú jegyzőkönyv készül.

Nyilvános ülés
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat:
Tárgy:

A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
59/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a
Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) intézményvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenségét. Felkéri a közgyűlés elnökét a
pályázat ismételt kiírására az intézmény magasabb vezetői
álláshelyének betöltésére.
Határidő: a pályázat kiírására azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Tárgy:

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona
(Görcsöny) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
60/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a
Baranyai Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) intézményvezetői állására kiírt pályázat

38
eredménytelenségét. Felkéri a közgyűlés elnökét a pályázat
ismételt kiírására az intézmény magasabb vezetői
álláshelyének betöltésére.
Határidő: a pályázat kiírására azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. május
hó 01. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás
betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a
Baranyai Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) igazgatói feladatainak ellátásával Zárol
Evelint bízza meg.
Havi alapilletményét
Magasabb vezetői pótlékát
Módszertani pótlékát
Havi illetményét összesen
állapítja meg.

156.600 Ft-ban
60.000 Ft-ban
40.000 Ft-ban
256.600 Ft-ban

Határidő: 2008. május 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Tárgy:

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre
kijelölt ingatlanok forgalmi értékének áttekintése, a minimális
pályázati árak meghatározása
61/2008. (IV. 17.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2007. (II.
15.) Kgy., és a 133/2007. (XII. 5.) Kgy. határozataival
értékesítésre kijelölt ingatlanok minimális pályázati árát a
melléklet szerint határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy bírálja el a
nyilvános pályázati eljárásra beérkező ajánlatokat.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr.
Csörnyei
László,
a
Gazdasági
Foglalkoztatási Bizottság elnöke

és
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21. 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 ─
június 19-re tervezi összehívni. Az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

