Szám: 400-7/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. május 29-én
10.00 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, Keczeli Jenő, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter,
Kovács István, 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, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: Kustos Roland, dr. Marenics János, Szekó József, dr. Tusnádi
Tamás közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a dekoncentrált szervek vezetői, a
társszervek vezetői, Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei
Horvát Önkormányzat elnöke, a szakszervezetek képviselői,
Nagy Annamária, a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
titkárság vezetője, 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 képviselői jelenlét megállapítására szolgáló
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 40
közgyűlési képviselőből 36 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a napirend meghatározására térve
– indítványozza a testületnek a meghívóban 7. pontként feltüntetett „Új néprajzi és
helytörténeti múzeum (Mohács) pályázatának benyújtása” című előterjesztés
levételét a napirendi javaslatról. Indokolásként elmondja, a pályázati kiírás szerint
a pályázók a dél-dunántúli régió városi jogállású önkormányzatai lehetnek, ezért
a pályázatot Mohács város nyújtotta be. A tervezett múzeum megvalósításában
Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat együtt kíván
működni, ha az együttműködési megállapodás tervezete elkészült, az
előterjesztés a testület elé kerül;
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– jelzi, a 2. napirendi pont – Személyi ügyek – tárgyában csak bizottsági tagok
választásáról szól az előterjesztés, a meghívóban jelzett, gazdasági társaságokba
történő delegálásra vonatkozó javaslatot nem tartalmaz az anyag;
– kezdeményezi a tárgyalási sorrend változtatását. A testületi munkát „A Baranya
Megyei Önkormányzat pályázata az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok programjára (Régészeti Múzeum épületének felújítása)” című
előterjesztés megvitatásával javasolja kezdeni; a tárgyban prezentáció tartására
felkért dr. Bachmann Zoltán professzor úr további elfoglaltságára figyelemmel.
A javaslatokkal és a tájékoztatással összefüggésben a képviselők részéről észrevétel
nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendről történő
levételére, valamint a tárgyalási sorrend változtatására vonatkozó javaslatát.
A közgyűlés 32 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 módosítások figyelembevételével.
A közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok programjára (Régészeti Múzeum épületének felújítása)
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

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

3.

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

4.

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

5.

A Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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b) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7.

Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési
és fejlesztési tervének kiegészítése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9.

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

10. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezése szerint – a napirend tárgyalása előtt lehetőséget biztosít a közgyűlést
alkotó pártok és szervezetek képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást
adjanak, vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye
lakosságát érintő kérdésekről.
Szatyor Győző lépviselő a reneszánsz éve kapcsán megemlékezik az európai
művészet stíluskorszakáról. A kor magyar képviselői közül szól Vitéz János és Janus
Pannonius munkásságáról; a két magyar humanista magas egyházi és politikai
rangra emelkedve szervezője és irányítója volt a magyar kultúra fejlődésének,
európai szintre emelésének. Véleménye szerint nemcsak a reneszánsz év okán, de
ideje van a megújulásnak, az új gondolatoknak. Az Európa Kulturális Fővárosa
program városi és megyei tervei kapcsán reméli, a testületek képesek lesznek
„reneszánsz módon” gondolkodni, és önzetlen összefogással képesek lesznek a
megújulásra. Erőt kell tudni meríteni az évszázadok során értéket teremtő elődöktől,
meg kell őrizni az ország kulturális örökségét.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a kormány jelentős forrást
biztosított a reneszánsz év programjaihoz az állami költségvetésben. Kéri képviselőtársait, vigyék hírét lakóhelyük önkormányzatához a forrásszerzés lehetőségének, éljenek, gazdagodjanak a települések ezáltal.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programjára (Régészeti Múzeum épületének felújítása)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Bachmann Zoltán professzor
urat, Kossuth díjas építészt, majd felkéri prezentációja megtartására.
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Dr. Bachmann Zoltán professzor, építész véleménye szerint ez a koncepció a
Régészeti Múzeum – régi, polgári palota épület – felújításával egy új kulturális
funkció létrehozását célozza meg. Az épület a belváros szívében, a világörökségi
helyszínek szomszédságában, közel a „múzeum utcához” áll, könnyen bekapcsolható a turisták látókörébe.
Az épület mélypince rendszerében kiállítótér kerülhet kialakításra az eddig a
nagyközönség által még nem látott és a legújabb régészeti tárgyak, leletek
bemutatására. A projekt megvalósítása fontos előrelépés a szakmai munka
korszerűsítése irányába, a látogatói létszám emelése tekintetében, a hatékony
tudásközvetítés érdekében.
A földszint, az emelet és a belső udvar felújításával, fejlesztésével létrejövő komplex
kiállítási rendszer országos látvánnyá tehető, szimbóluma lehet a térségnek.
Az új kulturális funkció jól illeszkedik Pécs város, a megye, a dél-dunántúli régió
múzeumi-, műemlékvédelmi tevékenységéhez, szellemi életéhez. A ház „kínálja”
magát az Európa Kulturális Fővárosa programokba való csatlakozásra; a pályázatot
a testületnek támogatásra ajánlja.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól a pályázat előkészítésének lépéseiről,
az együttműködő partnerekkel folytatott egyeztetésekről. A program közel 300 millió
forint önerővel valósítható meg, ebben az esetben nem csak felújítási, hanem
bővítési munkák is megvalósulnak.
Jelzi, a frakcióvezetői egyeztetés megtörtént a pályázat benyújtásáról.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
62/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a
megyei önkormányzat pályázatot nyújt be az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus program második elbírálási
szakaszára a fenntartásában működő Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi
tér 12.) épületének teljes felújításával és új funkciókkal való
felruházása címmel.
Határidő: 2008. június 16.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázati
összköltség, 1.067.063.511 Ft, valamint a pályázat kiírójától kért
pályázati támogatás, 768.750.000 Ft ismeretében, a pályázathoz
szükséges önrészt, 298.313.511 Ft-ot a Baranya Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendeletében az „Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt,
valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére,
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intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére”
elkülönített céltartalék kötelezettséggel még nem terhelt, szabad
felhasználású kerete terhére biztosítja.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy az önrész elkülönítését a költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vezesse át.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a
közgyűlés előkészítése, a frakcióvezetőkkel és a tanácsnokokkal történő egyeztetés
a szervezeti és működési szabályzatban rögzített, a frakciók által kötött megállapodás szerint történt.
Jelzi, a II. kiegészítő előterjesztés módosított II. határozati javaslatot tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke – a határozatképesség megállapítását követően – szavazásra
bocsátja a módosított II. határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
63/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a II.
kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja;
2. a Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark”
Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi munkájáról szóló
30/2008. (III. 6.) Kgy. határozat 2. pontjának határidejét 2008.
szeptember 30-ra módosítja;
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Zárol Evelin, megbízott igazgató
3. a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani
Otthona (Görcsöny) igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálásáról szóló 60/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat 1. pontjának
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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4. a TIOP 2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése Mohács Város
Kórházában SO2, (és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás)”
című pályázatot támogatja;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. a Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma (Komló) 2003-2008. évi munkájáról szóló 53/2008.
(IV. 17.) Kgy határozat 2. pontjának határidejét 2008. június 30-ra
módosítja;
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
az intézmények igazgatói
6. a Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)
2003-2008. évi munkájáról szóló 55/2008. (IV. 17.) Kgy határozat
2. pontjának határidejét 2008. június 30-ra módosítja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
az intézmények vezetői
3. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a bizottsági struktúra áprilisi
ülésen történt módosítását követően a Szocialista frakció a bizottságok személyi
összetétele tekintetében változtatást kezdeményezett. Kéri, a tisztségek betöltéséről
a határozati javaslat szerint döntsön a testület.
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot – a határozatképesség megállapítását követően –.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
64/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
– a Költségvetési Bizottságba Nagy Attila helyett Koltai Pétert,
– a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságba Sohonyai István helyett Müller Gábort,
– a Pénzügyi Bizottságba Maretics József helyett Sohonyai
Istvánt,
– a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságba Németh Mária
helyett Maretics Józsefet
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy az érintetteket a személyi változásokról a határozat-kivonat
megküldésével értesítse.
Határidő: 2008. június 10.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. 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 az ülés előkészítésekor bízott abban, hogy a
pályázati kiírás ismeretében dönthet ma a testület a regionális könyvtár és
tudásközpont megvalósításához kapcsolódó kérdésekről. A kormány azonban a
kulcsprojektre még nem iratta ki a pályázatot, ezért a konzorciumi együttműködési
megállapodás nem tekinthető véglegesnek. Egyes pontjai változhatnak, azokat korrigálni kell majd a pályázati kiírás, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
döntésének ismeretében.
Szól a tulajdoni arányok változásáról, annak az önerő biztosításával való összefüggéséről. A Baranya Megyei Önkormányzat 51%-os többségi tulajdoni hányaddal
fog rendelkezni; ezt a minimális többségi tulajdont elegendőnek, elfogadhatónak
tartja a hosszú távú kulturális célú hasznosítás mentén.
Tájékoztatásul elmondja, elképzelhető, hogy a Pécsi Tudományegyetem 49%-os
tulajdoni hányada a tárgyalások során az állam tulajdonába kerül, megjegyzi, szívesen fogadná azt a helyzetet, mert az államot „erősebb” partnernek tekinti. Jelzi, Pécs
Megyei Jogú Város – a legutóbb képviselt álláspont szerint – nem tart igényt tulajdoni
hányadra.
Megerősíti, továbbra is határozott a szándék a megyei és a városi könyvtár
integrációjára, de az időpont tekintetében változás körvonalazódik, a város az
összevonás korábbi, 2009. január 1-jei időpontjával szemben most 2010 januárját
szorgalmazza.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. és 2. pontját, miután
megállapította, hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés a határozati javaslat 1. és 2. pontjával 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontjának „A”
alternatíváját.
A közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjának „A” alternatívájával 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett e g y e t é r t.
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A közgyűlés a tárgyban adott szavazataival a következő határozatot hozza:
65/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása
érdekében előkészített melléklet szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért, felhatalmazza
elnökét annak aláírására.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző
Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációja érdekében intézményfenntartói társulás létrehozásával egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a
Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár
integrációja érdekében szükséges intézkedések megtételére,
valamint arra, hogy az integrált működést részletesen szabályozó,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő intézményfenntartói társulási megállapodást terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi
ellátási kötelezettségének módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
66/2008. (V. 29.) Kgy.
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Határozat
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a) mint közszolgáltatásért felelős szerv, hozzájárul egészségügyi
területi ellátási kötelezettségének módosításához, az 1. számú
melléklet szerinti megállapodásban foglaltak szerint;
b) felkéri elnökét, hogy a területi ellátási kötelezettség módosítását tartalmazó, a Baranya Megyei Kórház szakellátási
rendszerét érintő megállapodást írja alá, továbbá azt az
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetének, a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak, valamint a Dél-dunántúli Regionális Tanácsnak tájékoztatás céljából küldje meg.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) támogatja, hogy Magyarsarlós felnőtt lakosságának fogászati
alapellátását 2008. július 1-től dr. Kocsis Zoltán fogorvos
helyett, dr. Baumholczer Judit Fogászati Kereskedelmi Bt.,
Kozármisleny lássa el, területi ellátási kötelezettséggel;
b) felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket,
valamint a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat
értesítse.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) mint közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárul a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház finanszírozási
szerződésének mellékletét képező teljesítmény volumen korlát
(TVK) módosításához, a 2. számú melléklet szerinti megállapodásban foglaltak szerint;
b) felkéri elnökét, valamint a kórház főigazgatóját, hogy a 2.
számú mellékletbe foglalt, a Baranya Megyei Kórháztól 70
HBCS/hó átadását az URO-Clin Kft. részére tartalmú megállapodást a közgyűlés, illetve az egészségügyi szolgáltató
nevében írják alá, és azt a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak küldjék meg.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
6. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
67/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1.
napjától a
a) Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratában
– az iskolai évfolyamok számát az „1-8. évfolyam +4 szakiskolai évfolyam” helyett „1-8. évfolyam +4, 5 szakiskolai
évfolyam” szövegezésben határozza meg;
– a
szakmacsoportok
felsorolását
a
Vendéglátásidegenforgalom szakmacsoporttal kiegészíti;
– az óvodai maximális létszámot 8 fő helyett 10 főben, a
speciális szakiskolai létszámot 80 fő helyett 90 főben
határozza meg;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 1. számú melléklete.)
b) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézmény alapító okiratában
– a Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő
összetett iskola esetében a szakmacsoportokat a „szociális
szolgáltatások” szakmacsoporttal kiegészíti;
– az intézmény feladatai között „a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt
szakiskola” megjelölést feltünteti;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 2. számú melléklete.)
c) Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és
Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézmény alapító okiratában
– az intézmény típusát az a) pont esetében összetett iskola
tagintézmény; b) pont esetében kollégium tagintézmény
megszövegezésre pontosítja;
– a maximális tanulólétszám meghatározásnál az „összetett
iskolában” megszövegezést az „összetett iskola tagintézményben” megszövegezésre javítja;
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– az intézmény telephelyén (Mohács, Szent István u. 18-20.)
a) ponttal jelöli a szakközépiskolai képzést, feltünteti a
szakképzési évfolyamokat (1/13. évfolyam, 2/14. és 3/15.
évfolyam), és a szakmacsoportok felsorolását az informatika; kereskedelem- marketing; üzleti adminisztráció;
ügyvitel szakmacsoportokkal kiegészíti;
– a Mohács, Szent István u. 18-20. alatt működő telephelyen
b) pont alatt jelölt szakiskolai feladatok ellátását az
alábbiak szerint határozza meg: - általános műveltséget
megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam); nemzeti
és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató
forma 9-10. évfolyam); felzárkóztató oktatás; szakképzési
évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/92/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam); szakmacsoportok: egyéb szolgáltatások; építészet; faipar; gépészet;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; könnyűipar;
közlekedés; mezőgazdaság; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom;
– a „nemzetiségi és kisebbségi nyelvoktató forma (német és
horvát)” megszövegezést „nemzeti és etnikai kisebbségi
oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)” megszövegezésre módosítja;
– az intézmény feladatai között a 80222-5 számú szakfeladatot – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása – feltünteti, egyúttal
„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók
kötelező felvételére kijelölt szakiskola” megjelölést rögzíti;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 3. számú melléklete.)
d) Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,
Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)
intézmény alapító okiratát
– a 80218-8 számú {Sajátos nevelési igényű tanulók
(tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali
rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása};
– a 80215-5 számú {Sajátos nevelési igényű tanulók
(tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali
rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása};
– a 80222-5 számú {Sajátos nevelési igényű (tanulásban
akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása};
– a 80216-6 számú „Gimnáziumi felnőttoktatás (esti munkarend szerint)” szakfeladatokkal kiegészíti;
– az intézmény típusánál „a felnőttoktatási szakközépiskola”
helyett a „felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola”
megjelölést rögzíti;
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– az évfolyamok számánál e) pont alatt a „felnőttoktatási
gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam)” meghatározást rögzíti;
– az intézmény feladatai között a 80222-5 számú
szakfeladatnál „a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési
igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola”
megjelölést feltünteti;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 4. számú melléklete.)
e) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény
– székhelyének címeként a Pécs, Egyetem u. 6. szám
helyett Pécs, Egyetem u. 2. számot jelöli meg;
– a Szigetvár, Szent István lakótelep 3. telephelyet törli és
helyette a Szigetvár, Szent István ltp 2. számot telephelyként rögzíti;
– a Szentlőrinc, Pécsi u. 21. telephelyet törli, helyette a
Szentlőrinc, Templom tér 5. telephelyet rögzíti;
– a 80521-2 szakfeladat számmal jelölt Pedagógiai
szakszolgálat intézményegységei felsorolásából a b)
betűjelű „Nevelési tanácsadó”-t törli és az Egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény alatti felsorolásban a „Nevelési tanácsadó”-t rögzíti, egyúttal az intézményegységek
betűjelét a változtatásnak megfelelően módosítja;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 5. számú melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt intézmények alapító
okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő: 2008. június 7.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
b) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az
előterjesztést, miután megállapította, hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
68/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ alapító okiratában az intézmény telephelyeinek felsorolásánál az „átmeneti otthon (12 fh)” megnevezést
„befogadó otthon (12 fh)” elnevezésre módosítja.
A szakmai egységek irodái közül a Pécs, Hunyadi u. 54. sz. alatti
telephelye megszűnt, ezért törlésre kerül az alapító okiratból.
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító
okirata a határozat melléklete.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyílvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. június 10.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
7. napirendi pont:

Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatásul elmondja, gyakorlatilag
kiürítette a területfejlesztési tanácsok tevékenységi körét a kormány azzal, hogy
minden érdemi hatáskört átszervezett a regionális fejlesztési tanácsokhoz. A múltban
indított programok végrehajtásának követése és kisebb „súlyú” döntések meghozatala történik ma a tanácsban.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést, miután megállapította,
hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
69/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
8. napirendi pont:

Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést,
miután megállapította, hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
70/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye
közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervét a „Kimutatás a települési önkormányzatok
kötelező közoktatási feladatellátásában (óvodai nevelés, alapfokú
nevelés-oktatás) az intézmény székhelyén nyilatkozattal részt
vállaló nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási
intézmények fenntartóiról és intézményeiről” szóló 19. számú
melléklettel kiegészíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke felemlítve a közgyűlés áprilisi ülésén oktatási intézmények beszámolója tárgyában hozott döntéseit, kéri a Baranya Megyei
Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája, Kollégiuma (Komló), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat
Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmények vezetőit a közgyűlési döntések határidőre történő végrehajtására.
9. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén – szavazásra bocsátja az előterjesztést, miután megállapította, hogy a
testület határozatképes.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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71/2008. (V. 29.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja a Baksa-KisdérÓcsárd-Tengeri-Téseny Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
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 Székelyszabar Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését,
miszerint
a
2008/2009. nevelési évtől az óvodáskorú gyermekek nevelésének
feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és
Óvoda Székelyszabar székhelyű tagóvodájában lássa el, 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 Szentlőrinc-KacsótaCsonkamindszent, a Királyegyháza-Gyöngyfa-Sumony, a Bicsérd-Boda-Zók, a Szabadszentkirály-Pécsbagota-Velény-Gerde,
a Bükkösd-Cserdi-Helesfa-Dinnyeberki intézményfenntartó társulások tervezett intézkedését, miszerint 2008. szeptember 1-től a
települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról a Szentlőrinci Kistérségi Közoktatási Társulás által fenntartott Szentlőrinc székhelyű Szentlőrinci Oktatási és Nevelési
Központban, illetve annak helyi tagintézményeiben (Királyegyházán, Bicsérden, Szabadszentkirályon, Bükkösdön) gondoskodnak, 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 tarja ellentétesnek Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a középfokú oktatási intézmények átszervezésére vonatkozó – a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási Bizottsága 43/2008.(05. 16.)
számú állásfoglalásában foglalt – tervezett intézkedéseit, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint 2008. július 1-ei
hatállyal közös igazgatású többcélú közoktatási intézménnyé
szervezi át a Siklós székhelyű Táncsics Mihály Gimnázium és
Szakképző Iskolát, a Batthyány Kázmér Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt és a Kanizsai Dorottya
Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a jogszabályi feltételek megtartása
mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
10. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a főjegyző asszony a
munkaterv szerint 2008. június 19-re tervezett testületi ülés egy héttel, június 26-ra
történő elhalasztására vonatkozó javaslattal fordult hozzá költségvetési ügyekre
hivatkozással.
Németh Mária képviselő tájékoztatja a közgyűlés elnökét arról, hogy Komló város
képviselő-testülete is azon a napon ülésezik.
A képviselők részéről észrevétel, további megjegyzés nem hangzik el a javaslattal
összefüggésben.
A közgyűlés elnöke jelzi, írásban értesíteni fogja képviselőtársait a következő
testületi ülés időpontjáról.
Megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját és az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

