Szám: 400-8/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 26-án
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, Maretics József, Miklós József,
Müller Gábor, Nagy Attila, Németh Mária, Polics József, Prettl
János, Rang Henriett, Sohonyai István, Szalai Ottó, Szatyor Győző,
Szekó József, Székely Gábor, Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika,
Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: dr. Marenics János, Nyúlné Zátonyi Zita, Pávkovics Gábor, Rács
Zoltán, 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, az egyházak képviselői, Sárosácz Mihály,
a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat elnöke, a szakszervezetek képviselői, Szűcs Edit, a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete elnöke, a többcélú kistérségi társulások vezetői, dr. Fehér Mihály könyvvizsgáló, 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 ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 40
közgyűlési képviselőből 35 fő jelen van.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője indítványozza „A PécsPogányi Repülőteret működtető Kft. szolgáltatási szerződésének áttekintése” című
előterjesztés napirendről való levételét. Véleménye szerint a közgyűlés elé
terjesztéshez további egyeztetésre van szükség a megye és Pécs város
tisztségviselői között.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke előterjesztőként respektálja képviselőtársa
véleményét, majd a napirend meghatározására térve az előterjesztés napirendről tör-
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ténő levételét javasolja. Indítványozza továbbá a testületnek
–

1. pontként megtárgyalni a „Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 2007. évi tevékenységéről ” című előterjesztést Feigli Ferenc úr, a DélDunántúli Fejlesztési Tanács elnöke jelenlétére, illetve további elfoglaltságára
figyelemmel,

–

2. a) és b) pontként megtárgyalni a meghívóban 8. és 15. pontként, a
„Személyi ügyek” cím alatt feltüntetett előterjesztéseket,

–

3. pontként megtárgyalni a meghívóban 16. pontként szereplő, „Kitüntető díjak
adományozása” című előterjesztést,

–

4. pontként megtárgyalni az „Ingatlan kijelölése értékesítésre”
előterjesztést, mely a meghívóban 17. pontként szerepel,

–

a napirendi javaslatban 7. pontként feltüntetett, az Európa Kulturális Fővárosa
Program megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést a
költségvetés módosítása előtt megtárgyalni,

–

12. pontként napirendre venni az „Intézményi struktúra változtatása a Baranya
Megyei
Önkormányzat
Komló
székhelyen
fenntartott
közoktatási
intézményeiben” című előterjesztést, melynek előterjesztője Horváth Zoltán, a
közgyűlés alelnöke,

–

16. pontként napirendre venni „A „Térségi Integrált Szakképző Központok
létrehozása” című támogatási szerződés módosítása” című előterjesztést,
melynek előterjesztője Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke.

című

Az előterjesztések tárgyalási sorrendje változtatására, a napirendre vételekre,
továbbá a napirendről való levételre vonatkozó javaslattal összefüggésben a
képviselők részéről vélemény, további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslat
változtatására vonatkozó indítványokat.
A közgyűlés a meghívó szerinti napirendi javaslat változtatására vonatkozó
indítványokkal 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r
t.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az elfogadott
változtatásokra figyelemmel az ülés napirendi javaslatát.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő napirendet fogadja el:
1.

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Feigli Ferenc, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
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2.

Személyi ügyek
a) A Baranyai Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranyai Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) igazgatói állására
beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
c) A Baranyai Megyei Levéltár (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
d) A Baranyai Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) igazgatói álláshelyének betöltése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
e) A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3.

Kitüntető díjak adományozása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

Ingatlan kijelölése értékesítésre
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

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

6.

Pályázat benyújtása bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítésére
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy rendelet módosítása és a kapcsolódó intézkedések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás létrehozása (Pannon Térségi Integrált
Szakképzési Központ átalakítása)
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításához
kapcsolódó döntések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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10. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.
7.) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő, közoktatási feladatot
ellátó intézmények alapító okiratainak (technikai) módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
12. Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló
székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
13. a) Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2007. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Szőke Éva, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetője
b) A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Szőke Éva, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetője
14. Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
15. Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
16. A „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása” című szerződés
módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
17. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
18. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a
személyi ügyek keretében „A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói
állására beérkezett pályázatok elbírálása”, valamint „A Baranyai Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma
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(Komló) igazgatói álláshelyének betöltése” című előterjesztéseket zárt ülésen
tárgyalja a testület az érintettek írásba foglalt nyilatkozatára figyelemmel.
Szól arról, hogy az Ötv. rendelkezése szerint zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés a
„Kitüntető díjak adományozása” című előterjesztést.
Javasolja zárt ülés elrendelését az „Ingatlan kijelölése értékesítésre” című
előterjesztés tárgyalása idejére, az önkormányzat gazdasági érdekeire
hivatkozással. Kéri képviselőtársait, támogassák indítványát, majd szavazásra
bocsátja azt.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
72/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. június
26-ai ülése napirendjén szereplő, „Ingatlan kijelölése
értékesítésre” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja
meg.
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 közgyűlési tag a Zsoltárok könyvéből vett idézettel szól
képviselőtársaihoz. Véleménye szerint, akik valamilyen formában küldetést vállalnak
embertársaikért, azoknak hittel, hivatástudattal kell cselekedniük, mondandójukat az
igazsághoz kell formálniuk. 2008 a reneszánsz év jegyében telik, de ugyanakkor a
biblia éve is. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezte,
hogy az egyháztól elidegenedett és sokféle szempont által vezérelt közéletben
szólalhasson meg a kereszténység alapüzenete. A világban ma sajnos nem
figyelnek egymásra az emberek, önző módon élnek. Mindenkinek őszintén kellene
szembenéznie saját magával, hogy jobbá, igazabbá váljon. Reményik Sándor
„Kegyelem” című verséből vett idézettel zárja hozzászólását.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Feigli Ferenc, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Feigli Ferenc urat, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács elnökét, társelőterjesztőt, majd szólásra ad neki
lehetőséget.
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Feigli Ferenc, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke hangsúlyozza
az önkormányzatokkal és a kistérségekkel való jó együttműködés fontosságát. A DélDunántúli Régió sajnos a leszakadó régiók sorában van, ezért mindent el kell követni
annak érdekében, hogy a források a leggyorsabban és a legjobb helyre kerüljenek.
Kiemeli az egyeztetések fontosságát arra tekintettel, hogy minden érintett szereplő –
pólus központok, városok, települések, hátrányos helyzetű térségek – más és más
lehetőségek mentén dolgozik.
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elkezdte az Akcióterv készítését a régió térségi és szakmai szereplőinek széleskörű
bevonásával. A tervezésben való eredményes együttműködés a források mielőbbi
lehívása tekintetében fontos, a „hovatartozás színezete” nélkül kívánatosak a sikeres
pályázatok.
Bízik az Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósulásában, hiszi, Pécs sikere a
régió sikere is lesz. Ehhez kíván jó munkát, eredményes együttműködést.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a munkakapcsolat korrekt és
gördülékeny a Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat között.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megköszöni Feigli Ferenc úr tájékoztatóját, majd miután
megállapította a határozatképességet, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
73/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2. napirendi pont:

Személyi ügyek
a)

A Baranyai Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós
Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács)
igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – a határozatképesség megállapítását
követően – szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 30 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
74/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Vajdicsné
Gubritzky Magdolna pályázatát és megbízza 2008. augusztus 16.
napjától 2013. augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei
Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája,
Kollégiuma (Mo-hács) igazgatói feladatainak ellátásával.
Havi alapilletményét:
Magasabb vezetői pótlékát:
Kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését:
Havi illetményét összesen:
állapítja meg.

275.300 Ft-ban,
50.000 Ft-ban,
27.000 Ft-ban,
352.300 Ft-ban

Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke megköszöni Vajdicsné Gubritzky Magdolna munkáját, ismételt
megbízásához gratulál, munkájában további sok sikert kíván.

b)

A Baranyai Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) igazgatói állására
beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, miután megállapította a
határozatképességet.
A közgyűlés 23 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
75/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma
(Komló)
intézményvezetői
állására
kiírt
pályázat
eredménytelenségét. Felkéri a közgyűlés elnökét a pályázat
ismételt kiírására az intézmény magasabb vezetői álláshelyének
betöltésére.
Határidő: 2009. január 31. (a pályázat kiírására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Rendeki Ágostont
megbízza 2008. augusztus 16-tól 2009. augusztus 15. napjáig a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma
(Komló) igazgatói feladatainak ellátásával.
Havi alapilletményét:
magasabb vezetői pótlékát (250 %):
kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését:
havi illetményét összesen:
állapítja meg.

287.300 Ft-ban,
50.000 Ft-ban,
6.000 Ft-ban,
343.300 Ft-ban

Határidő: 2008. augusztus 16.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke megköszöni Rendeki Ágoston munkáját, megbízásához gratulál,
munkájában további eredményességet kíván. Kéri az intézményvezetőt, munkájával
segítse a megyei önkormányzat által Komlón fenntartott közoktatási intézmények
előtt álló struktúra átalakítást.
c)

A Baranyai Megyei Levéltár (Pécs) igazgatói állására
beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a
képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke miután megállapította a határozatképességet, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 29 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
76/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja dr. Ódor
Imre pályázatát és megbízza 2008. július 21. napjától 2013. július 20.
napjáig a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatói feladatainak
ellátásával.
Havi alapilletményét:
magasabb vezetői pótlékát:
tudományos pótlékát:
nyelvpótlékát
egészségügyi veszélyességi pótlékát:
havi illetményét összesen:
állapítja meg.
Határidő: 2008. július 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

327.900 Ft-ban,
55.000 Ft-ban,
10.000 Ft-ban,
10.000 Ft-ban,
20.000 Ft-ban,
422.900 Ft-ban
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A közgyűlés elnöke megköszöni dr. Ódor Imre munkáját, ismételt megbízásához
gratulál, munkájában további sok sikert kíván.
A közgyűlés elnöke jelzi, a testület a korábbi döntése és az Ötv. vonatkozó
rendelkezése szerint zárt ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülésről a 400-9/2008. számú jegyzőkönyv készül.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a nyilvános ülésen ismerteti a zárt ülésen
hozott határozatokat:
Tárgy: A Baranyai Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) igazgatói álláshelyének
betöltése
77/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézményvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenségét. Felkéri a közgyűlés
elnökét a pályázat ismételt kiírására az intézmény magasabb
vezetői álláshelyének betöltésére.
Határidő: 2009. január 31. (a pályázat kiírására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekasné Visnyei
Irmát megbízza 2008. augusztus 16-tól 2009. augusztus 15.
napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) igazgatói
feladatainak ellátásával.
Havi alapilletményét:
magasabb vezetői pótlékát (260 %):
gyógypedagógiai pótlékát (35 %)
kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését:
havi illetményét összesen:
állapítja meg.

323.300 Ft-ban,
52.000 Ft-ban,
7.000 Ft-ban,
15.750 Ft-ban,
398.050 Ft-ban

Határidő: 2008. augusztus 16.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Tárgy: A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
78/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek és
Irodalom Háza igazgatója, Bozóky Anita közalkalmazotti
jogviszonyát 2008. július 20-i hatállyal közös megegyezéssel
megszünteti.
Határidő: 2008. július 20.
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Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kőhalmi Andrea
pályázatát fogadja el és megbízza 2008. július 21. napjától 2013.
július 20. napjáig a Művészetek és Irodalom Háza (Pécs)
igazgatói feladatainak ellátásával.
Havi alapilletményét:
magasabb vezetői pótlékát:
havi illetményét összesen:
állapítja meg.

197.500 Ft-ban,
55.000 Ft-ban,
252.500 Ft-ban

Határidő: 2008. július 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Tárgy: Ingatlan kijelölése értékesítésre
80/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre
kijelöli a Komló külterület 0129 hrsz-ú, kivett tűzoltóság
megnevezésű 1 ha 6055 m2 térmértékű ingatlanát, és minimális
pályázati árát 15.000.000 forintban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. 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 jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított
határozati javaslatot tartalmaz, továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság üléséről készült
feljegyzés az ülést megelőzően került kiosztásra.
Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a határozatképesség megállapítását követően szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
81/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a
kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja;
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2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 2008-ban létrejövő Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás működésének tapasztalatait és
a DDOP-2007. 3.1.2./2F jelű pályázat eredményét figyelembe
véve tekintse át a megyei fenntartású középfokú közoktatási
intézményeket érintő racionálisabb és hatékonyabb működési
lehetőségeket.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ellátási
kötelezettségének módosításáról szóló 66/2008. (V. 29.) Kgy.
határozat 1/ b. pontjának határidejét 2008. július 10-re módosítja;
Határidő: 2008. július 10.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Közgyűlésének
az 1. számú melléklet szerinti 15/2008.(VI. 2.) – 36/2008. (VI. 2.)
DRET határozatait elfogadja;
Határidő: azonnal (a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanács értesítésére)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Diáksport
Tanács közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja,
egyúttal felkéri a közgyűlés elnökét a 2. számú melléklet szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
6. napirendi pont:

Pályázat
benyújtása
bentlakásos
gyermekvédelmi
intézmények korszerűsítésére
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:
82/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ – a Társadalmi
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Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt TIOP 3.4.2-08/1
számú pályázati felhívásra – bentlakásos gyermekvédelmi
intézmények korszerűsítésére pályázatot nyújtson be.
Határidő: 2008. szeptember 21.
Felelős: dr. Bogács Ernő igazgató
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges önerőt, legfeljebb 12 millió Ft-ot a Baranya Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendeletében a céltartalékban elkülönített intézményi
pályázati keret terhére biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy.
rendelet módosítása és a kapcsolódó intézkedések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, miután megállapította, hogy a testület határozatképes.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
9/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben egyező 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:
83/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat Ügyrendje (hivatali szmsz) 1. számú melléklet
szerinti módosítását jóváhagyja
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága
(Pécs) alapító okiratának módosítását 2008. július 1-jei hatály-
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lyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
Az „Alaptevékenysége (szakfeladatai).” között a „70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása” szakfeladat alatt
„Az intézmény használatába adott vagyon üzemeltetésével
kapcsolatos gondnoki feladatok ellátása” szövegrészt törli,
– a közgyűlés és hivatalának működési feltételeinek
biztosításához az intézmény használatában lévő vagyon
üzemeltetése helyébe „A közgyűlés és az önkormányzat
hivatala működési feltételeinek biztosítása, az Igazgatóság
és a hivatal használatában lévő vagyon üzemeltetése.”
szövegrész lép,
– az intézmény használatába adott vagyon számviteli és
más jogszabályok előírása szerinti nyilvántartása
szövegrészt törli.
A feladatok felsorolását kiegészíti
– „Az
Igazgatóság
használatában
lévő
ingatlanok
hasznosítása.
– Az
ingatlanokkal
kapcsolatos
szerződéskötések
előkészítése,
pályázati,
közbeszerzési
eljárások
lefolytatása.
– A vagyoni állapot, a vagyongazdálkodás hatékonyságának
folyamatos elemzése, értékelése, prognózisok, javaslatok
készítése.
– Az intézményi használatban lévő vagyonhoz kapcsolódó
egyes
feladatok
(vagyonvédelem,
tűzvédelem,
munkavédelem) ellátása, az ingatlanok rendeltetésszerű
használatának ellenőrzése, központosított közbeszerzési
feladatok ellátása.
– A vagyonbiztosítás megyei feladatainak teljes körű
ügyintézése.
– Közreműködés az intézményeket érintő vagyonváltozással
kapcsolatos átadás-átvételi eljárásokban.”
szöveggel.
(A módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 2. számú melléklete.)
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.
Határidő: 2008. július 8.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott alapító okirat mindenben egyező az előterjesztéshez
csatolt alapító okirattal.
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8. napirendi pont:

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás létrehozása (Pannon Térségi Integrált Szakképzési Központ átalakítása)
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a
megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

határozati

javaslatot,

miután

A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
84/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, Bóly Város Önkormányzatával, Siklós Város
Önkormányzatával és Sásd Város Önkormányzatával létrehozza
a Pannon Szakképzés Szervezési Társulást. Felhatalmazza a
közgyűlés elnökét az 1. számú melléklet szerint társulási
megállapodás és a 2. számú melléklet szerinti alapító okirat
aláírására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás törzskönyvi nyilvántartásba
vétele érdekében a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóságánál eljárjon.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás:
– Társulási Tanácsába dr. Hargitai Jánost, helyetteseként
Horváth Zoltánt;
– Pénzügyi Bizottságába Horváth Csillát;
– Szakképzési és Koordinációs Bizottságába Vajdicsné Gubritczky Magdolnát delegálja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás részére, a társulás
megalakulásához egyszeri vagyoni hozzájárulásként 1.900 ezer
forintot biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendeletben
meghatározott általános tartalék terhére.
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Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
9. 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, előterjesztő szól arról, hogy a Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása érdekében elkészült a
végleges konzorciumi együttműködési megállapodás, mely a pályázat mellékletét kell
képezze. Ebben rögzítésre kerültek a végleges tulajdonosi arányok ─ Baranya
Megyei Önkormányzat 65 %, Pécsi Tudományegyetem 35 % ─ , ehhez igazodva kell
majd a saját erőt biztosítani.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja
megállapította a határozatképességet.

a

határozati

javaslatot,

miután

A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
85/2008. (VI. 26.) 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: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás 28. pontja szerint a Baranya
Megyei Önkormányzatra eső, a pályázat benyújtásához
szükséges önerőt, 607.982.300,- Ft-ot a Baranya Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendelet céltartalékában az „Európa Kulturális Fővárosa
projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek
önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok
fedezetére” elkülönített keretből biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2008. (03.
28.) ÖTM rendelet az „Önkormányzatok és jogi személyiségű
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társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének 2008. évi támogatásának rendje” alapján
igényelhető 202.660.767,-Ft önerő kiegészítésre vonatkozó
pályázat benyújtásával egyetért, felhatalmazza elnökét a pályázat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés hozzájárul ahhoz,
hogy a Konzorciumi tagként pályázatot nyújt be a DDOP-20084.1.3. „A pécsi EKF 2010 program kiemelt projektjeinek
megvalósítása” című felhívás értelmében a Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy
a) a Baranya Megyei Önkormányzat a 1038/2006. (IV. 7.) számú
Kormányhatározat, valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésére hivatkozással, az Európa Kulturális Fővárosa
2010 program nagyberuházásának, nevezetesen a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt magas
színvonalon történő, sikeres megvalósítása, érdekében
kezdeményezi a – megosztás után kialakításra kerülő – Pécs
belterület 40712/3 hrsz-ú, 18.267 m2 nagyságú ingatlan
térítés mentes önkormányzati tulajdonba vételét a Nemzeti
Vagyonkezelő
Zrt-nél.
Az
ingatlan
tulajdonjogának
megszerzése az önkormányzat fejlesztési programjával
összhangban áll;
b) vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő
esetleges eljárási költségeket megtéríti, és az ingatlan
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott
bármely követeléséről. Az ingatlanok önkormányzati
tulajdonba adása érdekében esetlegesen felmerülő költségek
fedezetét a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala dologi
kiadási előirányzata terhére biztosítja;
c) felkéri elnökét, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél – a szükséges dokumentumok és kérelem megküldésével –
kezdeményezze az ingatlan önkormányzati tulajdonba
adásához szükséges eljárás lefolytatását;
d) felhatalmazza elnökét, hogy az ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal (a kérelem előterjesztésére)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben egyező az előterjesztéshez csatolt
melléklettel.
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
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a közgyűlés valamennyi
állandó bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, véleményezte a könyvvizsgáló és
a Pénzügyi Bizottság.
Jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított rendelet-tervezetet tartalmaz, a kiegészítő
III. előterjesztés módosított III. 9. számú mellékletet és módosított III. 3. számú
segédletet tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el az előterjesztéssel
összefüggésben.
A közgyűlés elnöke miután megállapította a határozatképességet, szavazásra
bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
10/2008. (.….) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben egyező a kiegészítő előterjesztéshez csatolt rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
86/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat
számlavezető bankjának kiválasztására – a bankszámlavezetésifolyószámla hitelnyújtási szolgáltatásra vonatkozó határozatlan idejű
szerződés megkötésére – nyílt közbeszerzési eljárást indít.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Pávkovics Gábor, a Költségvetési Bizottság elnöke,
dr. Csörnyei László, a Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke
11. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása
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a) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő,
közoktatási feladatot ellátó intézmények alapító
okiratainak (technikai) módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a
közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
87/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1.
napjától a
a) Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratában a
80122-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladatnál a
„Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált
oktatása” helyett a „középsúlyos értelmi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált
oktatása” megszövegezést rögzíti;
80112-6Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
szakfeladatnál
rögzíti
a
„középsúlyos
értelmi
fogyatékos, halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és
szegregált oktatása” szövegrészt rögzíti;
80222-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)
szakfeladatot kiegészíti a „halmozottan fogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű
tanulók integrált és szegregált oktatása” szöveggel;
80225-2Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
iskolai
oktatása (szakképzési évfolyamokon) szakfeladatot
kiegészíti a „halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és
szegregált oktatása” szöveggel;
55132-6Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára szakfeladatot
kiegészíti
a
„középsúlyos
értelmi
fogyatékos,
halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált
ellátása” szöveggel;
80521-2Pedagógiai szakszolgálat szakfeladat esetében
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a Nevelési Tanácsadó alatt feltünteti „a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra
visszavezethetően
tartós
és
súlyos
rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása”
megszövegezést;
az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,
egységes konduktív pedagógiai intézmény esetében a
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás feladat alatt feltünteti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók szegregált
oktatása” megszövegezést;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 1. számú melléklete.)
b) Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény alapító
okiratában a
80122-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladatnál a
„Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált
oktatása”
helyett
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
integrált és szegregált oktatása” megszövegezést
rögzíti;
80112-6Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
szakfeladatnál
rögzíti
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
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miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált és
szegregált oktatása” szövegrészt;
80222-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)
szakfeladatot
kiegészíti
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált és
szegregált oktatása” szöveggel;
80225-2Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
iskolai
oktatása (szakképzési évfolyamokon) szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók integrált és szegregált oktatása”
szöveggel;
55132-6Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
enyhe
értelmi
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra nem visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók integrált és szegregált ellátása” szöveggel;
80521-2Pedagógiai szakszolgálat szakfeladatnál az Egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes
konduktív
pedagógiai
intézménynél
feltüntetett
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás feladatot kiegészíti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
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rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
szegregált ellátása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 2. számú melléklete.)
c) BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)
intézmény alapító okiratában a
80122-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása
szakfeladatnál a „látássérült tanulók nevelése,
oktatása”
helyett
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók integrált és szegregált oktatása”
megszövegezést rögzíti;
80222-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakiskolai
nevelése-oktatása
(9-10.
évfolyam)
szakfeladatot
kiegészíti
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók integrált és szegregált oktatása”
szöveggel;
80225-2Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
iskolai
oktatása (szakképzési évfolyamok) szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, enyhe értelmi
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra nem visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók integrált és szegregált oktatása” szöveggel;
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55132-6Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, enyhe értelmi
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra nem visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók integrált és szegregált ellátása” szöveggel;
55136-0Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
szakfeladatot
kiegészíti
az
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók szegregált oktatása” szöveggel;
80521-2Pedagógiai szakszolgálat szakfeladatnál az Egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes
konduktív
pedagógiai
intézménynél
feltüntetett
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás feladatot kiegészíti az „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók szegregált oktatása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 3. számú melléklete.)
d) Baranya
Megyei
Önkormányzat
Általános
Iskolája,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona (Old) intézmény alapító okiratában a
80122-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
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fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű
tanulók szegregált oktatása” szöveggel;
80222-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. csoport)
szakfeladatot kiegészíti a „középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista beszédfogyatékos sajátos nevelési
igényű tanulók szegregált oktatása” szöveggel;
80225-2Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatása (1113. csoport) szakfeladatot kiegészíti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű
tanulók szegregált oktatása” szöveggel;
55132-6Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelésű
igényű gyermekek, tanulók számára szakfeladatot
kiegészíti a „középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű tanulók szegregált ellátása” szöveggel;
80521-2Pedagógiai szakszolgálat szakfeladatnál a Fejlesztő
felkészítés feladatot kiegészíti az „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók
szegregált ellátása” szöveggel;
55136-0Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
szakfeladatot kiegészíti az „autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók szegregált
ellátása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 4. számú melléklete.)
e) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma
(Komló) intézmény alapító okiratában
55132-6Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
szakfeladatot
kiegészíti
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált
ellátása” szöveggel;
80222-5Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása szakfeladatot kiegészíti
a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi
fogyatékos (látás- és hallássérült), enyhe értelmi
fogyatékos tanulók integrált ellátása” szöveggel;
80225-2Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
iskolai
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oktatása szakfeladatot kiegészíti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált
ellátása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 5. számú melléklete.)
f) Baranya Megyei Önkormányzat
Élelmiszeripari Szakiskolája és
intézmény alapító okiratában

II. Béla Középiskolája,
Kollégiuma (Pécsvárad)

80218-8Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
(tanulásban
akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása szakfeladatot
kiegészíti a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása”
szöveggel;
80215-5Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
(tanulásban
akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű
gimnáziumi nevelése, oktatása szakfeladatot kiegészíti
az „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi
fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók integrált oktatása” szöveggel;
80222-5Sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozottak
integrált oktatása) nappali rendszerű szakiskolai
nevelése,
oktatása
szakfeladatot
kiegészíti
a
„beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása”
szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 6. számú melléklete.)
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g) Baranyai
Pedagógiai
Szakszolgálatok
Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény

és

Szakmai

80521-2Pedagógiai szakszolgálat szakfeladat alatt c) ponttal
jelölt
Egységes
gyógypedagógiai
módszertani
intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
tekintetében a:
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás esetében kiegészíti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látásés hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók szegregált
oktatása” szöveggel;
– fejlesztő felkészítés esetében kiegészíti a „testi
fogyatékos (mozgáskorlátozott), súlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók
szegregált ellátása” szöveggel;
– nevelési tanácsadó esetében kiegészíti az „enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók szegregált
ellátása” szöveggel;
55136-0Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
szakfeladatot
kiegészíti
a
„testi
fogyatékos
(mozgáskorlátozott), autista, halmozottan fogyatékos,
tanulók szegregált ellátása” szöveggel;
80591-5Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat, fejlesztő
iskolai oktatás feladatot kiegészíti a „testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott), autista, halmozottan fogyatékos,
tanulók szegregált ellátása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 7. számú melléklete.)
h) Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
(Bóly) intézmény alapító okiratában
80521-2Pedagógiai szakszolgálat (OM azonosító: 200391)
szakfeladatnál a korai fejlesztés és gondozás feladatot
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kiegészíti a „középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása”
szöveggel, egyúttal a „fejlesztő felkészítést” rögzíti a
következő a „testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos tanulók szegregált ellátása” szöveggel;
80591-5Oktatási célok és egyéb feladatok (OM azonosító:
200391) szakfeladatnál
– a tanköteles korú ellátottak fogyatékosságuktól függő,
egyéni és csoportos habilitációs, fejlesztő célú
felkészítése,
képzése
és
foglalkoztatása
megszövegezést kiegészíti az „a középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók
szegregált ellátása” szöveggel;
– fejlesztő iskolai oktatás feladatot kiegészíti az „testi
fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók
szegregált ellátása” szöveggel;
(Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat 8. 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. július 10.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
b) A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark”
Módszertani Otthona alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
88/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat
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1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1.
napjától a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény alapító okiratában
– az intézmény nevét a „Baranya Megyei Önkormányzat
„Kastélypark” Módszertani Otthona” helyett „Baranya Megyei
Önkormányzat
Kastélypark
Időskorúak
Otthona”
szövegezésben határozza meg;
– az intézmény alaptevékenysége körében a 85317-0 Ápológondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
szakfeladat leírását Görcsöny vonatkozásában a „demens
betegek ápolása, gondozása” meghatározással egészíti ki;
– a „85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai” szakfeladatot
törli.
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
határozat melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása értelmében
gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Zárol Evelin, megbízott igazgató
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben egyező az előterjesztéshez csatolt
melléklettel.
12. napirendi pont: Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei
Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási
intézményeiben
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, miután megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
89/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat
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1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) a 2008/2009.
tanévtől biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált
nevelését, oktatását a 9. és a 10. évfolyamokon és szakképzési
évfolyamokon csak a számítógép kezelő-használó és a bolti
eladó szakmák oktatását végzi, a más szakmát választó tanulókat
az intézmény átirányítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy
László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája,
Kollégiuma
(Komló)
speciális
szakiskolai
tagozatára.
Határidő:azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Fazekasné Visnyei Irma igazgató
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus
31. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény
alapító okiratában a szakmacsoportok felsorolásából törli a nyomdaipart és a könnyűipart.
Határidő:azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma
(Komló) a 2008/2009. tanévtől a Szakközépiskola és Szakiskola
intézményegység szegregáltan oktató-nevelő speciális szakiskola
tagozaton a 10. évfolyamot, valamint a szakképző évfolyamokat
(11. és 12. évfolyam) indítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Fazekasné Visnyei Irma igazgató
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus
31. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma (Komló) alapító okiratában a Komló, Ságvári E. u. 1.
szám alatti telephelyen működő összetett iskola esetében a
szakmacsoportok
közül
a
„szociális
szolgáltatások”
szakmacsoportot törli. A Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti
telephelyen működő összetett iskolában, a c) pont alatt az
„általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai
évfolyamok (9. 10. évf.)” szövegrész helyére az „általános
műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok: a
2008/2009. tanévben 10. évfolyam” szöveg rész kerül, egyúttal a
szakiskolai évfolyamok „(1/9., 2/10. évf.)” szöveg részt törli.
Továbbá a c) pont alatt a szakmacsoportok felsorolásánál az
„egyéb szolgáltatások” szakmacsoportot törli és a „szociális
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szolgáltatások”
és
a
„vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportot rögzíti. A 80221-4 számú „Nappali rendszerű
szakiskolai nevelés, oktatás” szakfeladat alatt az „előkészítő
évfolyamot” rögzíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya
Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) igazgatóját, hogy a
közgyűlés
döntésének
megfelelően
az
intézményi
dokumentumokat módosítsa (nevelési program, helyi tanterv,
szervezeti és működési szabályzat, intézményi minőségirányítási
program, házirend), jóváhagyásra az intézmény fenntartójának
nyújtsa be.
Határidő: 2008. szeptember 10.
Felelős: Fazekasné Visnyei Irma igazgató
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya
Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló)
igazgatóját, hogy a közgyűlés döntésének megfelelően az
intézményi dokumentumokat módosítsa (nevelési program, helyi
tanterv, szervezeti és működési szabályzat, intézményi
minőségirányítási program, házirend), jóváhagyásra az intézmény
fenntartójának nyújtsa be.
Határidő: 2008. szeptember 10.
Felelős: Rendeki Ágoston igazgató
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy a 2. és 4. pontban megjelölt intézmények, 1. és 2.
számú melléklet szerinti módosított alapító okiratait a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. július 10.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
13. napirendi pont: a) Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás 2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Szőke
Éva,
a
Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás
vezetője
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Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Szőke Éva asszonyt, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetőjét, társelőterjesztőt.
Az előterjesztők részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke megállapítja, a közgyűlés határozatképes, majd szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
90/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a Társulás működése 2007.
évben is megfelelt a megalakulásakor kitűzött céloknak.
b) A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Társulási Megállapodásának és alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Szőke
Éva,
a
Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás
vezetője
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, miután megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
91/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás Alapító Okiratának 7. pontját
„Telephelye: Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2 (16 fh)”; 13.
pontját a „853147 Nevelőotthon és nevelő intézeti ellátás – súlyos
pszichés
tüneteket
mutató
gyermekek
szakellátása
gyermekotthonban” szövegrésszel kiegészítve az 1. számú
melléklet szerint, a Társulási Megállapodás módosítását a 3.
számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a
közgyűlés elnökét a 2. és 4. számú melléklet szerinti módosított
Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
14. napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének
végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványa befogadásával módosított határozati javaslat készült.
Németh Mária képviselő emlékeztet arra a közgyűlési döntésre, mely szerint a több
telephelyen történő kórház-működtetést minél előbb meg kell szüntetni a veszteség
csökkentése érdekében. Döntött a testület a Pécs, Dischka Gy. utcai épület
kiürítéséről is, majd oda később a véradó állomás költözött, de az épületegység
nincs teljes egészében kihasználva. A tüdőszanatórium Pécs, Ángyán J. utcai
telephelyének kiürítése szükségszerű, de az ágyak elhelyezése problémát okoz.
Ennek kapcsán az Egészségügyi Bizottság ülésén fölvetődött a Dischka Gy. utcai
volt kórház-épületben való ágyelhelyezés lehetősége. Ehhez az épületben felújításra
lenne szükség, ennek felmérését, gazdaságossági számítás készítését kérte a
bizottság. Az ingatlan állaga rohamosan romlik a költséges temperáló fűtés mellett is.
Mindezekre a körülményekre is figyelemmel merült fel 80-100 krónikus ágy
elhelyezésére hely biztosítása a Dischka Gy. utcai kórház-ingatlanban.
Határozatában kérte a szakbizottság a közgyűlés tisztségviselőit, folytassanak
tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetem, Pécs Megyei Jogú Város, valamint a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. vezetőivel az ágyak
működtetésének átadásáról-átvételéről.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke tájékoztatásul elmondja, az önkormányzat
jelenleg 100 krónikus ágy működtetését szünetelteti, ezt továbbra is ellátási
probléma okozása nélkül teheti, mert a városok – Siklós, Mohács, Komló – kórházai
krónikus ággyal terheltek.
Szól arról is, hogy a Pécsi Tudományegyetem által elfogadott szakmai koncepció
szerint a krónikus ellátás központja a Honvédkórház telephelye. Vizsgálni kell tehát
azt is, nem keresztezi-e ezt a szakmai koncepciót a Dischka Gy. utcai épület
esetleges felújítása, bölcs döntés-e abban gondolkodni. Jelzi, a közgyűlés
szeptemberi ülése napirendjére kerül majd a kérdés.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, miután
megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
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A közgyűlés 30 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
92/2008.(VI. 26.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény Ángyán
J. utca 2. szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium)
kiürítésére, a 275 krónikus ágy működtetésére/elhelyezésére
vonatkozó módosított javaslatát elfogadja;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját,
hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi
Tudományegyetemmel,
a
Zsigmondy
Vilmos
Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht-val, valamint Pécs Megyei Jogú Város
polgármesterével a krónikus ágyak működtetésének átadásához
szükséges tárgyalásokat folytassa le, valamint ezzel egy időben
100-120 krónikus ágynak a Pécs, Dischka Gy. utca 6. szám alatti
ingatlanban történő (esetleges) elhelyezése céljából az épület
átalakításához szükséges funkció vizsgálatot és a költségbecslést
készíttesse el, és azt a feladatátadási/bérleti szerződéstervezetekkel együtt terjessze jóváhagyás céljából a közgyűlés
elé;
Határidő: 2008. szeptember 18.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
c) utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy készítsen
részletes kimutatást az intézmény Ángyán J. utca 2. szám
(Tüdőszanatórium) alatti telephelyének kiürítése, valamint a
működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágynak az 1.
számú melléklet szerinti működtetésének várható gazdálkodásipénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt hatásairól;
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
d) felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 1/c.
pontban
meghatározott
feladatai
teljesítéséről
készített
beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. szeptember 18.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Kórház Ángyán J. utca 2. szám alatt működő
16 aktív pszichiátriai ágy 16 aktív belgyógyászati ággyá történő
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átminősítését elfogadja, és elrendeli, hogy 8 ágy az egységes
irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai Mátrix
Osztályon, 8 ágy a 0201-1-3002 kódszámú Bel-Anyagcsere
Osztályon kerüljön elhelyezésre;
Határidő: azonnal (az egészségügyi szakhatóság engedélyét
követően)
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
b) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját,
hogy a Baranya Megyei Kórház 16 aktív pszichiátriai ágyának 16
belgyógyászati aktív ággyá történő átminősítése iránti kérelmet
terjessze a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) az önkormányzati biztosnak a Baranya Megyei Kórház
adósságállománya szerkezetének javítására vonatkozó 2. számú
melléklet szerinti javaslatát elfogadja, és felhatalmazza elnökét a
Fenntartói nyilatkozat aláírására;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szállítói
tartozások átütemezésével kapcsolatos megkeresésekről köteles
egyeztetni a Közgyűlés elnökével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben egyezőek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
15. napirendi pont: Baranya
Megye
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a
megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

határozati

javaslatot,

miután

A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
93/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

34
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye
felülvizsgált és aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját
elfogadja.
16. napirendi pont: A „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása”
című szerződés módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
A közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, a határozatképesség megállapítását követően.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
94/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a „Térségi
Integrált Szakképző Központok létrehozása” (HEFOP/2005.3.2.2)
című támogatási szerződés módosításához, egyúttal felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a melléklet szerinti 3. számú szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben egyező az előterjesztéshez csatolt
melléklettel.
17. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a kiegészítő II. előterjesztés módosított
határozati javaslat II-t tartalmaz.
Nagy Attila képviselő elmondja, a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként
nyilatkozott arról, hogy megállapodást köt a Drávafok, Bogdása, Markóc települési
önkormányzatok által fenntartott Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
átszervezéséről. Jelzi, a közoktatási megállapodás nem született meg, valószínűsíti,
hogy a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulási Tanács véleményére figyelemmel az
nem is fog létrejönni.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. határozati javaslatot, a
határozatképesség megállapítását követően.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
95/2008. (VI. 26.) Kgy.

Határozat

35
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Erdősmecske Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését,
miszerint
a
2008/2009. tanévtől az 1-6. évfolyamos tanulók nevelésénekoktatásának feladatát a Mecseknádasd székhelyű Liszt Ferenc
Általános Művelődési Központ Erdősmecske székhelyű
tagiskolájában lássa el, 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 Szalánta,
Babarcszőlős, Bisse, Bosta, Garé, Siklósbodony, Szava és
Szilvás települési önkormányzatok tervezett intézkedését,
miszerint a fenntartásukban lévő Szalánta székhelyű Általános
Iskolát a Szalánta székhelyű Aprajafalva Óvodával összevonja,
és az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai nevelésoktatás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben,
szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa
el 2008. szeptember 1-től, 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 Szava Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését,
miszerint
a
2008/2009. nevelési évtől az óvodáskorú gyermekek nevelésének
feladatát a Szalánta székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szava
székhelyű tagóvodájában lássa el, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Hidas Község
Önkormányzata tervezett intézkedését, miszerint a 2008/2009.
nevelési évtől az általa fenntartott Hidas székhelyű Óvodában a
sajátos nevelési igényű gyermekek közül 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)

36
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Komló Város
Önkormányzata tervezett intézkedését, miszerint a 2008/2009.
tanévtől az általa fenntartott Komló székhelyű Gagarin Általános
Iskolában a megismerő funkciók vagy/és a viselkedés
fejlődésének organikus és nem organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő (dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia zavarban szenvedő) sajátos nevelési igényű
tanulókat; a Kenderföldi Általános Iskolában a sajátos nevelési
igényű tanulók közül az enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban
akadályozott) tanulókat, valamint a megismerő funkciók vagy/és a
viselkedés fejlődésének organikus és nem organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia zavarban szenvedő, illetve
mutista) sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljeoktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Görcsöny, Ócsárd,
Regenye és Szőke települési önkormányzatok tervezett
intézkedését, miszerint a 2008/2009. nevelési- és tanévtől
─ az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pellérd
székhelyű
Általános
Művelődési
Központ
görcsönyi
tagóvodájában,
─ az 1-6. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát
a Pellérd székhelyű Általános Művelődési Központ görcsönyi
tagiskolájában,
─ a 7-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát
a Pellérd székhelyű Általános Művelődési Központban
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek a Települések
Oktatási
Társulása
(Sásd,
Bodolyabér-FelsőegerszegMagyarhertelend-Me-ződ-Oroszló-Palé-Tarrós-Varga-Vázsnok)
és Sásd Város Önkormányzatának tervezett intézkedését,
miszerint a fenntartásukban lévő Sásd székhelyű Óvodát, az
Általános Iskolát, a Zeneiskolát, valamint a Művelődési Központ
és Könyvtár intézményt összevonja, és az óvodai nevelést, az
általános iskolai nevelést-ok-tatást, a pedagógiai szakszolgálati
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feladatokat
(gyógytestneve-lés,
logopédia),
alapfokú
művészetoktatást, a könyvtári és közművelődési feladatokat
2008. július 1-től a Sásd székhelyű Általános Művelődési
Központban,
szervezetileg
és
szakmailag
önálló
intézményegységekben lássa el, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács, Bár,
Homorúd, Sátorhely és Székelyszabar települési önkormányzatok
tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásukban lévő
közoktatási intézményeket átszervezik, és 2008. szeptember 1-től
─ Mohács Város Önkormányzata az óvodáskorúak nevelésének
és az általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának
feladatát a Mohács Térségi Általános Művelődési Központban
lássa el;
─ Bár Község Önkormányzata az óvodáskorúak nevelésének
feladatát a Park Utcai Óvoda Bárban működő tagóvodájában,
az általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának
feladatát a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ
Park utcai telephelyén lássa el;
─ Homorúd Község Önkormányzata az óvodáskorúak és az
általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a
Mohács Térségi Általános Művelődési Központ Völgyesi Jenő
Általános Iskola és Óvoda tagóvodában, illetve tagiskolában
lássa el;
─ Sátorhely Község Önkormányzata az óvodáskorúak és az 1-4
évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a
Sátorhelyi Általános Iskola és Óvodában, mint a Mohács
Térségi Általános Művelődési Központ tagintézményben, az 58. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a
Mohács Térségi Általános Művelődési Központ Brodarics téri
telephelyén lássa el;
─ Székelyszabar Község Önkormányzata az óvodáskorúak
nevelésének feladatát a Székelyszabari Óvodában, mint
Mohács
Térségi
Általános
Művelődési
Központ
tagintézményében, az általános iskolás tanulók nevelésénekoktatásának feladatát a Mohács Térségi Általános Művelődési
Központ Brodarics téri telephelyén lássa el
a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Komló Város
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Önkormányzatának
tervezett
intézkedését,
miszerint
a
fenntartásában lévő alapfokú nevelési-oktatási intézményeket,
nevezetesen:
─ a Gagarin Általános Iskolát, a Sallai Utcai Óvodával, a
Körtvélyesi
Óvodával,
az
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálattal
és
az
Erkel
Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel összevonja és „Kökönyösi
Oktatási Központ”-ként működtesse;
─ a Szilvási Általános Iskolát, a Felsőszilvási Általános Iskolával,
a Szilvási Óvodával, a Felsőszilvási Óvodával és a Szilvási
Bölcsődével összevonja és „Szilvási Oktatási Központ”-ként
működtesse;
─ a Kenderföldi Általános Iskolát, a Tompa M. U-i Óvodával, a
Mecsekjánosi Óvodával és a Hunyadi U-i Óvodával
összevonja
és
„Kenderföldi
Oktatási
Központ”-ként
működtesse;
─ a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolát, a Belvárosi
Óvodával, a Gesztenyési Óvodával összevonja és „Belvárosi
Oktatási Központ”-ként működtesse
a 2008/2009. nevelési- és tanévtől, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mánfa Község
Önkormányzatának
tervezett
intézkedését,
miszerint
a
2008/2009. nevelési- és tanévtől az óvodáskorú gyermekek
nevelésének, valamint az általános iskolás tanulók nevelésénekoktatásának
feladatát
a
Komló-Mánfa-Mecsekpölöske
Intézményfenntartó Társulásban működtetett Komló székhelyű
Kökönyösi Oktatási Központban lássa el, a jogszabályi feltételek
megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mecsekpölöske
Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a
2008/2009. nevelési- és tanévtől
─az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Magyarszéki
Intézményfenntartó Társulásban működtetett Magyarszék
székhelyű Napköziotthonos Óvodában;
─az általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának feladatát
a
Komló-Mánfa-Mecsekpölöske
Intézményfenntartó
Társulásban működtetett Komló székhelyű Kökönyösi Oktatási
Központban
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lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Bogádmindszent,
Hegy-szentmárton és Ózdfalu települések önkormányzatainak
tervezett intézkedését, miszerint a 2008/2009. nevelési- és
tanévtől az óvodáskorú gyermekek nevelésének, valamint az
általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a
Sellyei Többcélú Kistérségi Társulásban működtetett Vajszló
székhelyű Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda
bogádmindszenti tagiskolájában, illetve tagóvodájában lássa el, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Bogádmindszent,
Hegy-szentmárton és Ózdfalu települések önkormányzatainak
tervezett intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik
ellátásáról 2008. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú
Társulás
keretében
gondoskodnak,
amennyiben
a
feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak
megfelelően biztosítják.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
14. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Almamellék, Ibafa,
Csebény, Horvát-hertelend, Mozsgó, Szulimán, Almás-keresztúr,
Csertő,
Somogyhárságy
és
Magyarlukafa
települések
önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a kötelező
közoktatási feladataik ellátásáról 2008. július 1-től a SzigetvárDél-Zselic
Többcélú
Kistérségi
Társulás
keretében
gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagypeterd,
Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa, Bánfa,
Katádfa és Szentdénes települések önkormányzatainak tervezett
intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik
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ellátásáról 2008. július 1-től a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú
Kistérségi Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a
feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak
megfelelően biztosítják.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Baranyajenő és
Szágy települések önkormányzatainak tervezett intézkedését,
miszerint az általuk fenntartott Baranyajenői Általános Iskolát
megszüntetik, amennyiben a 2008/2009. tanévtől az általános
iskolás tanulók nevelés-oktatás feladatellátását – megállapodás
útján – a Települések Oktatási Társulásában fenntartott Sásd
székhelyű Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában
biztosítják, a jogszabályi feltételek megtartása mellett és oly
módon, hogy a közoktatási szolgáltatások igénybe vétele a
tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Magyaregregy és
Kárász települések önkormányzatainak tervezett intézkedését,
miszerint az általuk fenntartott Magyaregregy székhelyű Napközi
Otthonos Óvodát megszüntetik, amennyiben a 2008/2009.
nevelési évtől az óvodáskorú gyermekek nevelésének
feladatellátását – megállapodás útján – a Szászvár székhelyű
Általános Művelődési Központ Hársvirág Óvodájában biztosítják,
a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Orfű és Abaliget
települések önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint
az általuk fenntartott Orfű székhelyű Fekete István Általános
Iskola és Óvoda intézményt átszervezik, és a 2008/2009. nevelési
- és tanévtől
– Orfű Község Önkormányzata az óvodáskorú gyermekek
nevelésének, és az általános iskolás tanulók nevelésénekoktatásának feladatát a Pécs székhelyű Mecsekaljai
Iskolaközpont orfűi tagintézményében;
– Abaliget Község Önkormányzata az óvodáskorú gyermekek
nevelésének feladatát a Pécs székhelyű Mecsekaljai
Iskolaközpont abaligeti tagintézményében
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lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
19. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Drávafok, Bogdása és
Markóc települési önkormányzatok tervezett intézkedését,
miszerint az általuk fenntartott Drávafok székhelyű Körzeti
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményt
átszervezik, és a 2008/2009. nevelési- és tanévtől
– az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a
fenntartásukban
működtetett
Drávafok
székhelyű
Napköziotthonos Óvodában;
– az általános iskolás tanulók nevelésének-oktatásának
feladatát a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulásban
működtetett Sellye székhelyű Kiss Géza Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
20. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek a Szigetvár-Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi Társulás tervezett intézkedését, miszerint az
általa fenntartott Nagydobsza székhelyű Általános Művelődési
Központot, a Somogyapáti székhelyű Általános Művelődési
Központot, és a Szentlászló székhelyű Általános Iskola és Óvoda
intézményeket 2008. július 1. napjától jogutódlással megszünteti,
és az intézményekben ellátott közoktatási feladatokról
a
fenntartásában lévő Szigetvár Óvodái, Általános Iskolái és
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Tinódi Lantos Sebestyén
Általános Iskola és Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben, annak Nagydobsza, Somogyapáti és Szentlászló
székhelyeken működő tagintézményeiben gondoskodik, a
jogszabályi feltételek megtartása mellett.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési tervével összhangban levőnek tartja Hetvehely,
Szentkatalin és Okorvölgy Községek Önkormányzatainak
tervezett intézkedé-sét, miszerint a 2008/2009. nevelési, illetve
tanévtől a Hetvehely székhellyel működő óvoda és általános
iskola fenntartását átadja a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának.

42
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
18. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy ebben az évben az
augusztus 20-ai megyei ünnepség Villányban kerül megrendezésre, jelzi, a meghívót
aktuális időben postázzák majd a hivatal munkatársai. Jelzi továbbá, hogy a
munkaterv szerint szeptemberben tartja következő ülését a testület, addig jó
pihenést, kellemes nyarat kíván mindenkinek. Megköszöni képviselőtársai és a
hivatal munkatársai munkáját, az ülést bezárja.
K. m. f.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

