Szám: 400-10/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István,
Bognár Sándor, Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László,
Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz
Zsolt, Keczeli Jenő, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter,
Kovács István, Kustos Roland, dr. Marenics János, Maretics József,
Miklós József, Nagy Attila, Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita,
Pávkovics Gábor, Polics József, Prettl János, Rang Henriett, Rács
Zoltán, Sohonyai István, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Szubotics
Miklós, dr. Tusnádi Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a dekoncentrált szervek vezetői, a
társszervek vezetői, Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei
Horvát Önkormányzat elnöke, Baronek Jenő, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke, a szakszervezetek
képviselői, dr. Fehér Mihály könyvvizsgáló, dr. Sárközi Ferenc,
rendőr dandár-tábornok, főkapitányi biztos, Posta János, a
DREKEF titkára, Hornungné dr. Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára, Kelbert
Zoltán, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető
Fórum elnöke, Magdali Csaba, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársa, Farkas László, a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete főtitkára, 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 36 fő jelen van.
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A közgyűlés elnöke a napirend meghatározására térve jelzi, nem indítványoz
változtatást a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben.
A napirendi javaslattal összefüggésben a képviselők részéről nem hangzik el
indítvány.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő napirendet fogadja el:
1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.

Közmeghallgatás: Az ifjúság helyzete Baranyában, az önkormányzatok ifjúsági
feladatai és a feladatellátás Baranya megyében
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

3.

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

4.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.
7.) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

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

6.

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

7.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

Személyi ügyek
a) Bizottsági tagok választása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranyai Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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10. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. Támogató nyilatkozat „A sürgősségi ellátás fejlesztése a Szigetvári Városi
Kórházban és Rendelőintézetben” című pályázathoz
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei előkészítésének és végrehajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a DREKEF Munkacsoportjainak tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum regionális koordinátora
14. Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
15. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedésekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
17. A nemzetközi „Europe Direct” Információs Hálózat Baranya Megyei Európai
Információs Pontjának 2009-2012 közötti tevékenysége
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
18. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
19. Interpellációk, bejelentések
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezése szerint – a napirend tárgyalása előtt lehetőséget biztosít a közgyűlést
alkotó pártok és szervezetek képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást
adjanak, vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye
lakosságát érintő kérdésekről.
Szatyor Győző képviselő felolvassa gondolatébresztőnek Váczi Mihály: Kell lenni
valahol egy őshazának című versét.
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Bokor Béla közgyűlési tag tájékoztatja képviselőtársait a Baranya megyei, a
kárpátaljai, a Kovászna megyei testvér-települések kapcsolattartása keretében
szervezett nyári gyermektáborokról, csereüdültetésekről. Fontosnak tartja a jövőben
is óvni, ápolni a testvérkapcsolatokat.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 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; majd szól arról, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás alapító okiratát kiegészíteni szükséges, erre figyelemmel módosított II. határozati javaslat is készült.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy Bék János úr, Szászvár nagyközség polgármestere megkeresésére a megyei közgyűlés elnökeként írásos nyilatkozatban a
testület támogatásáról biztosította a település várossá nyilvánítását, illetve az ehhez
szükséges pályázat benyújtását.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. határozati javaslatot.
A testület 30 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
96/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel, valamint a kiegészítő előterjesztést a mellékletekkel elfogadja;
2. felkéri elnökét, kezdeményezzen tárgyalásokat az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával a pécsi Regionális Vérellátó Központ
beruházása megvalósításával kapcsolatban;
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. a 2008. évi munkatervében szereplő „A turisztikai marketing-szervezet kereteinek felülvizsgálata a Pécs2010 Info pont/Tourinform
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Baranya működésére is tekintettel” című előterjesztés megtárgyalását a 2009. február havi ülése napirendjére halasztja;
Határidő: a közgyűlés novemberi ülése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. a Pécs, belterület 46576 hrsz-ú, Pécs Somogy-Vasas, Bencze József
utcai volt mozi ingatlana minimális pályázati árát 6,5 millió forintra
módosítja;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. támogatja a Visegrádi Országok Régióinak V. Fóruma környezetvédelem és megújuló energiaforrások tárgyban született nyilatkozatát;
6. egyetért a Csorba Győző Megyei Könyvtár pályázati szándékával a
TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése
- „Tudásdepó-Expressz” című pályázati felhívásra, és felhatalmazza
a közgyűlés elnökét a fenntartási kötelezettségvállalás támogatásáról
szóló nyilatkozat aláírására;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. a) kinyilvánítja, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
által meghirdetett, Nemzeti Technológiai Platformok támogatása
2.C. pályázat keretében megalakult Települési Energiaracionalizálási Technológiai Platform munkájában részt kíván
venni;
b) felhatalmazza elnökét az erről szóló nyilatkozat aláírására és 1 fő
szakértő tag delegálására;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
8. a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Alapító Okiratának módosításáról szóló 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával
elfogadott Alapító Okiratot – az 1. számú melléklet szerinti tartalmú –
melléklettel egészíti ki.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott 1. számú melléklet mindenben megegyező a módosított
II. határozati javaslathoz csatolt melléklettel, a 2. számú melléklet a jegyzőkönyv 1.
számú mellékletét képezi.
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2. napirendi pont: Közmeghallgatás: Az ifjúság helyzete Baranyában, az önkormányzatok ifjúsági feladatai és a feladatellátás Baranya
megyében
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Hornungné dr. Rauh Edit asszonyt,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkárát, Bodor
Tamás urat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság Gyermek és Ifjúsági Főosztály főosztályvezető helyettesét, Kárpáti
Árpád urat, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. igazgatóját, Kelbert Zoltán urat,
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum elnökét, Borbás Sándor
urat, a Komlói Fidelitas Csoport részéről, Mohar András urat, a Pécsi Ifjúsági
Kerekasztal részéről, Magdali Csaba urat, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda részéről, Volcsányi Gábor urat, a Baranyai Emberekért Szövetség
részéről, Farkas László urat, a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete
részéről, Tasnádiné Hardy Judit asszonyt, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány titkárát, a jelen lévő vendégeket, továbbá az érdeklődő állampolgárokat.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke, a napirendi pont előterjesztője is kiemelten
köszönti Hornungné dr. Rauh Edit szakállamtitkár asszonyt, majd a Közgyűlés
Elnöke meghívását elfogadó, megjelent vendégeket. Megköszöni mindazon civil
szervezetek, korlátolt felelősségű társaságok, közalapítványok munkáját, akik az
önkormányzat által önként vállalt feladat ellátásában részt vesznek. Megítélése
szerint mintaértékű programokról szól ez a tevékenység Baranyában, s ez mindazok
sikere, akik minden nap azzal foglalkoznak, hogy minél jobb helyzetbe kerüljön az
ifjúság.
A pályakezdők jelentős része az iskolarendszerből kikerülve munkanélküliként kezdi
felnőtt életét, ezért a munkahelyteremtést tartja a legfontosabb feladatnak, de
véleménye szerint vég nélkül sorolhatók a társadalomnak a témához szorosan
kapcsolódó szegmensei, mint a szenvedélybetegségek problematikája, a családalapítási nehézségek, a felsőoktatás lehetőségei, stb. Közösnek tekinti a felelősséget
politikán innen és túl.
A közgyűlés elnöke szót ad Kárpáti Árpád úrnak, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
igazgatójának.
Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. igazgatója köszöni, hogy a témát
közmeghallgatás keretében tűzte napirendjére a közgyűlés.
Prezentáció keretében foglalkozik a megyei adottságokkal, a komplex megyei és
városi feladatellátással, végül bemutatja a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tevékenységét.
A közgyűlés elnöke szót ad Kelbert Zoltán úrnak, a Baranya Megyei Gyermek és
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum elnökének.
Kelbert Zoltán, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
elnöke a prezentáció második felében helyzetértékelés formájában szól a fela-
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datellátás negatívumairól és pozitívumairól, végül az önkormányzatok lehetséges
további szerepvállalásáról.
A közgyűlés elnöke szót ad Borbás Sándor úrnak, a Komlói Fidelitas Csoport
elnökének.
Borbás Sándor, a Komlói Fidelitas Csoport elnöke hangsúlyozza, a politikai ifjúsági
szervezetek nagyon fontosnak tartják, hogy a fiatalok is elmondják, elmondhassák
véleményüket. A megyei törekvéseket példaértékűnek nevezi, kéri, a jövőben is
vonják be a fiatalokat tömörítő érdekképviseleti szervezeteket az ifjúságot érintő
kérdések, feladatok megoldásába. Megjegyzi, további szervezeti, intézményi, szemléletbeli változásra van szükség. Legfontosabb feladatnak a munkanélküliség és a
céltalanság helyzetének kezelését tekinti.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatásul elmondja, az önkormányzat
értesítést kapott a Collegium Martineum Alapítvány kuratóriumától arról, hogy a
kollégiumot fizetésképtelenség miatt megszüntetik. Az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet Arany János Programiroda vezetőjével folytatott tárgyalás eredményeként
szeptember közepén 18 hátrányos helyzetű tanuló elhelyezését sikerült megoldani
Komlón a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája Kollégiumában. Kéri Szakállamtitkár Asszony
közbenjárását és szíves intézkedését ahhoz, hogy ez a program a szakközépiskolába átkerülhessen és folytatódhasson a szükséges források finanszírozása
mentén.
A közgyűlés elnöke szót ad Volcsányi Gábor úrnak, aki a Baranyai Emberekért
Szövetség nevében és részéről jelezte hozzászólási szándékát.
Volcsányi Gábor, a Baranyai Emberekért Szövetség képviseletében ─ bükkösdi
lakosként ─ a vidéken, a kistelepüléseken élő fiatalság helyzetéről, lehetőségeiről
szól, amivel ő maga is nap, mint nap szembesül.
Az iskoláztatás, az iskolai nevelés és az ifjúság életmódja között szoros összefüggés
van, a települési iskolák bezárása miatt fokozott problémává vált a helyi kötődés, az
identitás „megkopása”. A városba járó tanulónak az iskola és a lakóhely közötti
utazás során sok ideje veszik kárba. A fiatal sem a lakóhelye, sem az iskolája által
szervezett közösségi programokon nem tud részt venni, ugyanakkor sok időt tölt
buszpályaudvarokon, vasútállomásokon, vagy azok környékén, a mindenki által jól
ismert, kulturálatlan körülmények között. Ez leginkább a középfokú iskolarendszerben tanulók körében jellemző és fokozódó probléma. Kéri, foglalkozzon a
testület a tanulóifjúság hasznos időtöltéséhez szükséges közösségi terek kialakítása
és finanszírozása kérdésével.
A közgyűlés elnöke szót ad Magdali Csaba úrnak, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda vezetőjének.
Magdali Csaba, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetője szól
az országosan meghirdetett ─ „Fiatalok lendületben” program, Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram ─, valamint a Regionális Ifjúsági Tanács gondozásában meghirdetett
programok forrásszerzési lehetőségeiről. Nagyon sokatmondónak tartja, hogy a
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régióban elnyerhető források 51 %-a került Baranyába 2002 és 2008 között. Ez
többek között annak az átfogó, komplex hálózati munkának is köszönhető, amit a
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. végez a megye ifjúságáért. Majd minden
településén jelen van a hálózat, megyeszerte számos programot nyújtanak a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tevékenységéhez szorosan
kapcsolódva. Ilyen módon a kistelepüléseken élő fiatalok otthoni környezetben
gazdagodhatnak élménnyel, tapasztalattal a programok során.
Az Ifjúsági Pont hálózatának köszönhetően a 17 partner iroda ambiciózus szakmai
törekvésekkel és viszonylagos stabilitással működik a megyében, letéteményese a
helyi, a térségi ifjúsági munkának. Hasonló, látványos eredményt a szomszéd
megyék már sajnos nem tudnak felmutatni.
Szól arról, hogy a Kft. szakmai, módszertani műhelyként funkcionál, munkamódszerüket mintaprojektként tartja számon a szakminisztérium.
Bízik abban, hogy hosszú távon mind szélesebb társadalmi rétegek vállalnak felelősséget szűkebb és tágabb környezetük alakításában.
A közgyűlés elnöke megköszöni az értékes hozzászólásokat, a szót átadja
Hornungné Rauh Edit szakállamtitkárnak.
Hornungné Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi
szakállamtitkára köszöni a meghívást, örül a személyes találkozás lehetőségének. A
megyei ifjúsági, egyetemi szervezetekkel jó kapcsolatot ápol, ezen intézmények
együttműködése a mindenkori minisztériummal zavartalan.
Egyetért azzal, hogy a társadalom minden szegmense, minden alrendszere érinti az
ifjúságot valamilyen módon, előbb, vagy utóbb. Egyetért azzal is, hogy
szemléletváltozásra van szükség, mert az ifjúságra nem mint problémára, hanem
mint erőforrásra kell gondolni. A mindenkori politikusok és szakemberek felelőssége,
hogy a felnövekvő ifjúság képes legyen a társadalomba integrálódva élni, a
közügyekbe tudjon bekapcsolódni, hogy tudja megfogalmazni céljait, szükségleteit.
Az országgyűlés jelentése ugyanazokra a problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek
itt is elhangzottak a hozzászólásokban; sajnos az országos és a megyei mutatók
nagyon hasonlóak a munkanélküliség, az oktatás, a szakképzés vonatkozásában, a
családalapítás és a karrierépítés tekintetében.
Meg kell akadályozni a fiatalok elvándorlását a falvakból, a kistérségekből. Nagyon
fontos a fiatalok részvétele a közéletben, a demokrácia építésében lehetőséget kell
kapniuk, részt kell venniük. Az önkormányzatoknál kötelezővé kell tenni az ifjúsági
feladatok koordinálásáért felelős munkatárs alkalmazását. A céltalanságot, a kiúttalanságot meg kell akadályozni, csak ez vezethet a deviáns magatartás megakadályozásához.
Elismeréssel szól a megyei önkormányzat és az ifjúság érdekeit képviselő,
érvényesítő szervezetek együttműködéséről, munkamegosztásáról, az aktív
programszervező és forrásszerző tevékenységről. Példaértékűnek tartja azt a
kohéziós erőt, amely sok fiatalt, és nagyszámú felnőtt lakosságot is megmozgat, és
sikerre viszi a programokat. Dicséretes, hogy sok a modellprogram a megyében.
A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a szakminisztérium megalapította az egyetem berkein belül a Társadalmi Befogadás
Szakkollégiumot, amely nagy érdeklődésre tart számot, sok szakember követi
figyelemmel működését építő véleményükkel segítve azt. Nagyon fontos, hogy a fia-
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talok szükségesnek érzik segíteni azokat, akikre a társadalomnak nagyobb
figyelemmel kell lennie, akiket segíteni kell az önálló életvitelük kialakításában.
Az előterjesztésből kiolvasható, hogy a baranyai fiatalok szeretnének részt venni a
közéletben. Számukra a bekapcsolódáshoz lehetőséget kell biztosítani, mert ahhoz,
hogy fontosnak tartsák a saját településüket, a helyi közösséget, be kell őket vonni a
döntések előkészítésébe, végrehajtásába.
A közösségi terek hiánya tekintetében a kormánynak is vannak feladatai, de
megítélése szerint helyi szinten lehet ezen elsődlegesen változtatni.
Tájékoztatásul elmondja, a Szociális és Munkaügyi Miniszter tegnap aláírta azt a
címet, amelyet a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft-nek adományoz, s amely 5 millió
forint támogatással jár. Az érintetteknek gratulál.
Szól arról, hogy november 8-án egy 50 fős arab delegáció érkezik a városba két
napra. Az öböl-menti országok ifjúsági vezetői úgy döntöttek, hogy az uniós országok
közül Magyarországra irányítják elsőként a delegációt, amelynek tagjai útjuk során
az ifjúsági szervezetek működésével ismerkednek. A delegációnak a
szakminisztérium Pécs városát javasolta felkeresni.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke az értékes hozzászólásokat, az ifjúsági
feladatokat ellátó szervezetek munkáját megköszöni, véleménye szerint az itt hallott
imponáló statisztikai mutatók is az eredményes munkát igazolják. Az ifjúság érdekeit
képviselő hozzászólók ma valamennyien „igazi” közszereplőként szólaltak meg.
Véleménye szerint a közgyűlés meggyőződhetett arról, hogy az önkormányzat
ifjúsági feladat-ellátásában ezt a hálózatszerű működést fenntartani és ösztönözni
szükséges, ahogy az a határozati javaslatban megfogalmazásra került.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el; a közgyűlés elnöke
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
97/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogszabályokban
meghatározott, illetve önként vállalt ifjúsági feladatait továbbra is
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon
és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon
keresztül kívánja ellátni. A feladat-ellátásban együttműködik Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal és a helyi
ifjúsági (civil) szervezetekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei ifjúsági
koncepcióban és cselekvési tervben megfogalmazott feladatok
ellátásának pénzügyi fedezetét minden évben az adott év
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költségvetési kondíciói függvényében a megyei önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
Határidő: az éves költségvetés elkészítése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megbízza a
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,
hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia elfogadását követően készítse
elő a megyei ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosítását. A
módosított ifjúsági koncepció és cselekvési tervet – szakmai
fórumokon történő egyeztetéseket követően – terjessze jóváhagyásra a közgyűlés elé.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
A közgyűlés elnöke megköszöni a vendégek aktív közreműködését, megtisztelő
figyelmét.
3. napirendi pont:

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

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
98/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása
érdekében 100.000.000,-Ft támogatást nyújt a Pécsi Tudományegyetem részére a határozat mellékletét képező megállapodás szerint, és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: a költségvetést módosító rendelet hatályba lépését
követően azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a
megállapodás 1.) pontjában szereplő támogatás összegét költségvetésében céltartalékként kezeli, és a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendeletében az „Európa Kul-
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turális Fővárosa” projekt, valamint az önkormányzat kiemelt
fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére” előirányzott összeg részeként a
„PTE önerejének támogatása” címen különíti el.
Határidő: azonnal (a költségvetési rendelet módosítására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projektnek a Baranya
Megyei Önkormányzatra eső önerejét, 465.050.352-Ft-ról
557.147.248,- Ft-ra módosítja. A 92.096.896,-Ft-os növekmény
fedezete az Áfa bevétel.
Határidő: azonnal (a költségvetési rendelet módosítására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi
Bizottság 33/2008. (VII. 24.) JÜB határozatának 5. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
- törli a „nettó 4.090.649.018,-Ft értékhatárig” szövegrészt,
- az eljárás megindítására vonatkozó határidőt 2008. október 31re változtatja.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
4. 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 azt a Pénzügyi
Bizottság és a könyvvizsgáló. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szeptember 3-án,
a Horvát, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat szeptember 4-én döntött
költségvetési előirányzatainak módosításáról. Az erről szóló határozatokat a
kiegészítő előterjesztés segédletei tartalmazzák, döntéseikre figyelemmel történt
rendelet módosításának előkészítése.
Felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy a módosított határozati javaslat
elfogadásával a közgyűlés a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító
okiratát is módosítja.
Tájékoztatja képviselőtársait az önkormányzat folyamatban lévő devizaügyleteiről,
jelzi, az önkormányzatnak eddig mintegy 200 millió forintos eredménye született
ebből a pénzpiaci tevékenységből. Szól arról is, hogy az Országgyűlés Költségvetési
Bizottsága legutóbbi ülésén, egy kérdés kapcsán az Állami Számvevőszék
igazgatója, az államháztartásról szóló törvény megfelelő szakaszaira hivatkozva
kifejtette, nem törvénysértő az önkormányzatok ebbéli tevékenysége.
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A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított II. rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
11/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben egyező az előterjesztéshez csatolt módosított II. rendelettervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 30 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
99/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézménynél 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására
kerüljön sor;
b) nyilatkozik arról, hogy
-

a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél
a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;

-

a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a
megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha –
önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik;

c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok
hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására,
tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók
körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló
foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos
intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;
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d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét biztosítja;
Határidő: 2008. szeptember 19. (a munkáltatói döntések előkészítésére)
2008. december 31. (a munkáltatói intézkedés foganatosítására)
a kifizetésekre: jogszabály szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Rendeki Ágoston intézményvezető
2. a) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító
okiratának módosítását 2008. szeptember 18-i hatállyal az
alábbiak szerint jóváhagyja:
A „Telephelyei” között a „XIV. Kanizsai Dorottya Múzeum
(Csatatörténeti Kiállítás Mohács, Szerb u. 2.)” törlésre kerül.
Emellett a „Szakágazat 910300” helyébe a „Szakágazat
910200” lép;
(A módosított alapító okirat a határozat 1. számú melléklete.)
b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága (Pécs) módosított alapító okiratát a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje
meg;
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
3.

elrendeli, hogy kerüljenek átadásra a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala mérlegében, analitikájában nyilvántartott tárgyi-, valamint üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak és tárgyi
eszközök – beleértve a kisértékű tárgyi eszközöket is – a
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága
részére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
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5. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a Pénzügyi, valamint a
Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság azonos tartalmú módosító
indítványt nyújtott be, előterjesztőként azt befogadta, arra figyelemmel készült a
módosított rendelet-tervezet.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
12/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett módosított rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szól arról, hogy a napirenden 8. pontként szereplő „Személyi
ügyek” a) pontjának megtárgyalását meg kell előzze a szervezeti és működési
szabályzat módosításáról szóló rendelet kihirdetése. Kéri a hivatal munkatársait,
készítsék el a közlönyt, és gondoskodjanak annak közzétételéről.
6. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ─ szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén ─ szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
13/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
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7. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
100/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja, és felhatalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a szabályzatot adja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy rendelkezik,
hogy a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
projekt közbeszerzési eljárásai során a Közbeszerzési Szabályzat
rendelkezéseit a Jogi és Ügyrendi Bizottság 33/2008. (VII. 24.)
JÜB határozatának 1. pontjával elfogadott Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
A közgyűlés elnöke megismétli, a napirenden 8. pontként szereplő „Személyi ügyek”
a) pontjának megtárgyalását meg kell előzze a szervezeti és működési szabályzat
módosításáról szóló rendelet kihirdetése. Jelzi, a hivatal munkatársai közreműködésével a közlöny készítése még folyamatban van, ezért a közgyűlés munkájában szünetet rendel el.
─ SZÜNET ─
A Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye az önkormányzat honlapján közzétételre
került, ezáltal a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet
kihirdetése megtörtént; a testület folytatja munkáját.
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8. napirendi pont:

Személyi ügyek
a)

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a frakciók egyeztettek a bizottságok
összetételéről, konszenzusra épül az előterjesztés.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
101/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
- az Oktatási és Kulturális Bizottságba a már meglévő tagok
mellé Szubotics Miklóst,
- a Költségvetési Bizottságba a már meglévő tagok mellé Prettl
Jánost, külső tagjává a már meglévő tagok mellé Hohn
Krisztinát és Roll Miklóst,
- a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső tagjává a már
meglévő tagok mellé Kutas László Krisztiánt,
- a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
külső tagjává a már meglévő tagok mellé Volcsányi Gábort
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kárpáti Árpád, az
Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagja megbízatásáról való
lemondását tudomásul veszi.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy az érintetteket a személyi változásokról a határozat-kivonat
megküldésével értesítse.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A bizottságokba külső tagnak megválasztott Hohn Krisztina, Kutas László Krisztián,
Roll Miklós és Volcsányi Gábor a képviselőtestület előtt esküt tesz az egyes közjogi
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény előírása
szerint, majd aláírásával igazolja az esküokmány átvételét és az eskütételt.
A „Jegyzék” a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
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b)

A Baranyai Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a frakciók között egyetértés van a képviselet ellátására szóló delegálás kérdésében; szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztéshez.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció frakcióvezetője, az érintettekkel történt
egyeztetés után indítványozza, hogy a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány
Felügyelő Bizottságába dr. Feledi Éva képviselő helyett Nyúlné Zátonyi Zita képviselőt delegálja a közgyűlés.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás, további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke előterjesztőként a javaslattal egyetért, annak figyelembevételével
bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
102/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
- az Alpok-Adria Munkaközösség Turizmus Munkacsoportjába
Popovics Gábor helyett Kárpáti Árpádot delegálja,
- az Alpok-Adria Munkaközösség Területfejlesztési Szakértői
Csoportjába Apró Antal Zoltán mellé Szarka Elemért delegálja,
- az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése Borszakmai Tanácsába
Tiffán Zsolt és Sarkadi Eszter mellé Czigler Jánost delegálja,
- a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
tagjává dr. Hargitai János helyett dr. Csörnyei Lászlót választja
meg,
- a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács tagjává Horváth
Zoltán helyett Nyúlné Zátonyi Zitát választja meg,
- a Regionális Egészségügyi Tanács Felügyelő Bizottsága tagjai
sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán megüresedett
helyére dr. Feledi Évát delegálja,
- a Pécsi Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum tagjává dr. Feledi
Évát választja meg,
- a Dél-dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság tagjává
Rács Zoltán helyett Maretics Józsefet választja meg,
- a PANNON Szakképzési Szervezési Társulásnak állandó
meghívottként Bokor Bélát javasolja,
- a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Kuratóriumi tagjává dr. Hargitai János lemondás folytán
megüresedett helyére Horváth Sándornét választja meg,
- a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány
Kuratóriumi tagjai sorába Bokor Bélát választja,

18
-

-

a Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma tagjai sorába
Weisz Pétert választja,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán
Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Kuratóriuma
tagjai sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán megüresedett
helyére dr. Feledi Évát választja meg,
a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
tagjai sorába dr. Feledi Éva lemondás folytán megüresedett
helyére Nyúlné Zátonyi Zitát választja meg,
a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai sorába 2008. október 1. napjától dr. Tusnádi Tamást
delegálja,
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Felügyelő
Bizottsága tagjai sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán
megüresedett helyére dr. Gulyás Emilt delegálja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
-

a Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 8. pont első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8. A Közalapítvány kezelő szerve a 14 tagú Kuratórium, mely
általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerv.”

-

a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány
alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 8. pont
második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Kuratórium létszáma: 12 fő”.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy
az érintetteket a személyi változásokról értesítse, valamint, hogy a
változások bírósági nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont:

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, véleményezte azt a Pénzügyi Bizottság és a
könyvvizsgáló. A tájékoztató kiegyensúlyozott gazdálkodásról szól; szóbeli kiegészítést nem fűz az előterjesztéshez.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
103/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
10. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
104/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a megyei önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához. Felkéri elnökét az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal
kötendő
„Csatlakozási
Nyilatkozat”,
a
„Nyilatkozat az on-line adatbázis használatáról” és a hozzá
tartozó „MEGÁLLAPODÁS” aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30. (a „Csatlakozási Nyilatkozat”
aláírására)
2008. szeptember 30. (a „Nyilatkozat az on-line
adatbázis használatáról” aláírására)
2008. november 10. (a „MEGÁLLAPODÁS” aláírására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatási rendszeréhez a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6 millió Ft támogatást biztosít. Felkéri elnökét, hogy
az összeget a 2009. évi költségvetés tervezése során vegye
figyelembe.
Határidő: a 2009. évi költségvetés előkészítése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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11. napirendi pont: Támogató nyilatkozat „A sürgősségi ellátás fejlesztése a
Szigetvári Városi Kórházban és Rendelőintézetben” című
pályázathoz
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ─ szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén ─ szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
105/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a
Szigetvár Városi Önkormányzat által benyújtott a TIOP 2.2.2/08/2F
„Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2, (és ezen belül
gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázatot.
A közgyűlés támogatja a pályázatban leírtak megvalósulását, mert
úgy ítéli meg, hogy a Szigetvári Városi Kórház és Rendelőintézetben
a Sürgősségi Betegellátó Osztály, az építészeti és a tárgyi eszközök
fejlesztése javítja a térség lakosságának egészségügyi ellátását,
valamint
kedvezően
hat
az
intézményfinanszírozásra,
a
működőképesség fenntartására is.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
12. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai
uniós forrásból támogatott projektjei előkészítésének és
végrehajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
106/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. tudomásul veszi és elfogadja az európai uniós forrásból
támogatott szakmailag befejezett projektekről szóló tájékoztatót;
2. tudomásul veszi a folyamatban lévő, illetve tervezett projektek
végrehajtásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót;

21
3. kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részt vesz – a megyei
önkormányzat költségvetése teherbíró képességének figyelembevétele mellett – a Baranya megye gazdaság fejlesztését
szolgáló, a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatainak jobb és hatékonyabb ellátását biztosító
pályázatokban, projektekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. napirendi pont: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a DREKEF
Munkacsoportjainak tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum regionális koordinátora
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Posta János urat, a Dél-Dunántúli
Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkárát.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
107/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
14. napirendi pont: Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi képviselőtársainak, hogy az előterjesztés 3. oldalán, az utolsó előtti bekezdés végén elírás történt: 50 krónikus ágy
átvételéről, s ahhoz kapcsolódó 10 millió forint bevételkiesésről szól a mondat, holott
20 krónikus ágy átvételéről, s ahhoz kapcsolódóan 4 millió forint bevételkiesésről van
szó. Kéri pontosítani és így figyelembe venni a számokat.
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Németh Mária képviselő, az Egészségügyi Bizottság elnöke szól arról, hogy az új
rehabilitációs koncepció aktív ágyhoz köti a korai rehabilitációs ellátás végzésének
lehetőségét. A „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. aktív ággyal
nem rendelkezik, ha nem végezhet ilyen tevékenységet, kiesik a programból.
Jelenleg az országban három rehabilitációs szakkórház van, az egyik a harkányi, de
aktív ágy hiányában nem maradhat régiós rehabilitációs központ. A kórház jövőképe
szempontjából kiemelten fontos tehát, hogy aktív ágyhoz jusson az intézmény. Erre
figyelemmel kéri az országgyűlési képviselőket, hogy minden lehetséges módon,
minden fórumon képviseljék Harkány érdekeit, ahogy a tisztségviselők is a regionális
szintű és az egyetemmel folytatott tárgyalások, egyeztetések során.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke arra kéri Kerécz Tamást, a „Zsigmondy
Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatóját, hogy erről a kérdésről
írásban adjon tájékoztatást és muníciót a megye országgyűlési képviselői számára a
kívánatos helyzet képviseléséhez.
Dr. Marenics János képviselő kéri a közgyűlés elnökét, adjon szót Kerécz
Tamásnak, a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatójának,
hogy tájékoztathassa a testületet a psoriasis program állásáról. Ezt a programot az
elmúlt évben a Regionális Fejlesztési Tanács nem tudta kiemelt programként kezelni,
szeretné megtudni, az elmúlt hónapokban milyen lépések történtek az ügyben.
Harkány, de mondhatni a kistérség jövője szempontjából is meghatározó szerepet
tölthetne be ez a program a gyógy-turizmus alakulásában.
Kerécz Tamás, a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
bevezetésként szól arról, hogy az érintett betegek köre Európában közel 3, 5 millió
fő, Magyarországon 230-250 ezer fő. Ez a betegség ─ a pikkelysömör ─ bizonyos
ultraibolya sugárzás hatására enyhül.
A harkányi víz klinikai vizsgálata befejeződött, a szakmai kollégium elismerte a
harkányi víz adottságait, az eredmény hivatalosan képviselhető. A betegség
gyógyszerrel a világon bárhol gyógyítható. A harkányi víznek az a különlegessége,
hogy a szteroidok használatát 25-30 %-ra teszi lehetővé csökkenteni, így nem
károsodnak oly mértékben a belső szervek, s a ma használatos eljárásoknak kb.: 40
%-ába kerül a gyógyítás. Ez a kezelési metodika a Holt-tengernél épült ki, oda
viszont a veszélyeztetett közbiztonság miatt nem szívesen utaznak a betegek,
Európában sehol nem gyógyítanak ezzel az eljárással.
A pályázat előkészítéséhez a Fejlesztési Ügynökség felajánlotta segítségét, a projekt
október hónapban kerül a Regionális Fejlesztési Tanács elé. A pályázatot Harkány
Város Önkormányzata, a Harkányi Gyógyfürdő Rt. és a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi
Gyógyfürdőkórház Kht. együtt nyújtja be, a projekt főösszege 3,6 milliárd forint. Az
érintettek a szükséges tanulmány-előkészítési munkákat, az ügynökség az előzetes
kontrollokat elvégezték, a szakmai támogatottság adott amennyiben a Regionális
Fejlesztési Tanács rendelkezésére álló pénzügyi alapokból a 2009-11 évek kerete
terhére biztosítható a 40 %-os támogatás, azaz kb.: 1,6 milliárd forint.
A közgyűlés elnöke megköszöni a tájékoztatást.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
108/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
15. napirendi pont: Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
109/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pontjában és a helyi
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló
15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet alapján a Baranya Megyei
Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására
tervezett központosított előirányzat igénylésére.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Kórház létszámkerete 16 fővel csökken, 913
főről legalább 897 főre, ehhez a központi forrásból igényelt
összeg 28.624.691 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és
Gyermekotthona Mohács intézmény létszámkerete 2 fővel
csökken, 88 főről legalább 86 főre, ehhez a központi forrásból
igényelt összeg 2.000.939 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és
Szakiskolája, Kollégiuma Mohács intézmény létszámkerete 7
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fővel csökken, 150 főről legalább 143 főre, ehhez a központi
forrásból igényelt összeg 2.451.182 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,
Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma
Komló intézmény létszámkerete 2 fővel csökken, 147 főről
legalább 145 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg
3.086.582 forint;
a központosított forrásból – a megpályázható helyi szervezési
intézkedések egyszeri többletkiadásaira – az önkormányzat által
igényelt összeg összesen: 36.163.394 forint, melyből 4.115.683
forint kifizetése áthúzódik 2009. évre.
3. A végleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására – a munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása
nélkül – nincs lehetőség, a megszüntetett álláshelyek 5 évig nem
kerülnek visszaállításra.
16. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói
intézkedésekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy dr. Ruzsa Csaba úrral, a
kórház főigazgatójával folytatott tárgyalásokra figyelemmel az előterjesztéshez
módosított határozati javaslat készült.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
110/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) területi ellátási kötelezettségének biztosítása mellett a Baranya
Megyei Kórház Pécs, Ángyán J. u. 2. szám alatti telephelyének
(Tüdőszanatórium) kiürítését továbbra is elsődleges feladatnak
tekinti a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei
Kórház működőképességének fenntartása érdekében;
b) a 110 krónikus (70 krónikus és 40 kardiológiai rehabilitációs)
ágy elhelyezése céljából ingatlan felújítását, szüneteltetett
ágyak rendszerbe állítását nem támogatja, erre költségvetési
forrást nem biztosít;
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c) utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a
krónikus ágyakat a központi telephelyen, valamint a Tüdőszanatórium felújított 3. emeletén (egy szinten) működtesse, és
ezzel egy időben vizsgálja felül és dolgoztassa ki a feladat
csökkenéshez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket;
Határidő: 2008. október 5.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
d) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját
a Pécsi Tudományegyetemmel való tárgyalások folytatására,
kardiológiai rehabilitációs ágyak elhelyezése céljából;
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
e) a Baranya Megyei Kórház Ángyán J. u. 2. szám alatt működő
16 aktív pszichiátriai ágyából 10 ágy aktív belgyógyászati ággyá
történő átminősítését elfogadja, és felkéri elnökét, hogy az erre
irányuló kérelmet terjessze a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elé;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
f) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját,
hogy a Baranya Megyei Kórház 16 aktív pszichiátriai ágyából 6
pszichiátriai ágy működtetésének átadásáról (a hozzátartozó
területi ellátási kötelezettséggel együtt) kezdeményezzen tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetemmel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Kórház 20 krónikus ágya
szüneteltetésének feloldását kéri az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete
Egészségügyi Igazgatási Osztályától;
Határidő: 2008. szeptember 20.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) dönt továbbá arról, hogy a 20 krónikus ágyat új telephelyen, a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. telephelyén
(Harkány, Zsigmondy Vilmos sétány 1. szám) alatt kívánja
működtetni;
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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c) a Baranya Megyei Kórház alapító okiratában az intézmény
„telephelyei” szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„Telephelyei: Pécs, Ángyán J. u. 2., Pécs, Dr. Veress E. u. 2.,
Pécs, Nyár u. 8. (Mentalhigyénis Intézet), Harkány, Zsigmondy
sétány 1.” és a Baranya Megyei Kórház fentiek szerint
módosított – a határozat 1. számú mellékleteként csatolt –
alapító okiratát 2008. október 1-i hatállyal jóváhagyja;
d) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Kórház
módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóságának küldje meg;
Határidő: 2008. szeptember 25.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
e) felkéri dr. Ruzsa Csabát, a Baranya Megyei Kórház, valamint
Kerécz Tamást, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatóját, hogy a 20 krónikus ágy működtetésére vonatkozó közreműködői szerződést kössék meg,
amely nem keletkeztet a Baranya Megyei Kórháznál hiányt, és
azt az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének a
módosítási kérelméhez csatolják.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója,
Kerécz Tamás, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) 30 krónikus ágyat a hozzátartozó területi ellátási kötelezettséggel együtt, feladatátadási szerződéssel – 2009. január 1vel – működtetésre átad a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi
Házának;
Határidő: 2009. január 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a
Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házának a 30 krónikus ágynak
és a hozzátartozó területi ellátási kötelezettségnek az átadásához szükséges – a határozat 2. számú melléklete szerinti –
feladatátadási szerződést, egyben felkéri elnökét annak
aláírására.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
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17. napirendi pont: A nemzetközi „Europe Direct” Információs Hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontjának 2009-2012
közötti tevékenysége
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
111/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) egyetért azzal, hogy a nemzetközi Europe Direct Információs
Hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontja 2009–2012
közötti időszakban a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság szervezeti keretei között folytassa
tevékenységét, és felhatalmazza elnökét az erről szóló –
melléklet szerinti – megállapodás aláírására;
Határidő:
Felelős:

2009. január 1.
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója

b) megbízza a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot, hogy a Baranya Megyei Európai Információs Pont
2009–2012 közötti tevékenységéhez, működtetéséhez, programjaihoz pályázat útján forrásokat szerezzen az Európai
Bizottságtól.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 29. (a pályázat benyújtására)
Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy
nyertes pályázat esetén a 2009–2012 közötti időszakban
társfinanszírozásként évente 4.000.000,- Ft összegű támogatást
biztosít éves költségvetéseiben a Baranya Megyei Európai
Információs Pont tevékenységéhez a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
Határidő: évente a költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját a 2009–2012 közötti működési támogatási keret-
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megállapodás, illetve az
megállapodások aláírására.

éves

egyedi

működési

támogatási

Határidő: az Európai Bizottság által megküldésre és aláírásra került
megállapodások beérkezését követő 30. nap
Felelős: Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét,
hogy az Európai Bizottság részére nyilatkozatot tegyen a Baranya
Megyei Európai Információs Pont tevékenységének 2009-2012
közötti támogatására vonatkozóan.
Határidő: 2008. szeptember 29. (a pályázat benyújtására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
18. napirendi pont: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről
szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított
határozati javaslatot tartalmaz.
Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
112/2008. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek a Csele-völgye
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tervezett intézkedését a
Szebény községben működő egycsoportos óvoda megszüntetésére vonatkozóan. A település óvodáskorú gyermekei a társulás által fenntartott Palotabozsok, illetve Véménd székhellyel
működő óvodákban vehetik igénybe a közoktatási szolgáltatást.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek tartja, hogy a 2008/2009.
tanévtől a Baksa, Kisdér, Ócsárd, Tengeri és Téseny községek
intézményi társulása által fenntartott óvoda, valamint az általános
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iskola szervezeti összevonásával, és feladatának bővítésével (a
könyvtári feladat ellátásával) Általános Művelődési Központként
működjék.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek tartja, hogy a 2008/2009.
tanévtől az Egyházasharaszti Általános Iskola Alsószentmárton
telephelyen működő tagintézmény 1-4. évfolyamos tanulói tankötelezettségüket a székhelyintézményben teljesítsék.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek tartja, hogy a 2008/2009.
nevelési évtől az Alsószent-márton székhellyel működő egycsoportos óvoda a Siklósnagyfalu székhellyel működő „Asta Pentru
Noi” óvoda tagintézményeként működjék.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek tartja, hogy a 2008/2009.
nevelési évtől az Alsószentmárton székhellyel működő egycsoportos óvoda megszűnjön, ha a beiratkozott gyermekek
száma nem éri el a 15 főt. A feladatellátás a Siklósnagyfalu
községgel kötött megállapodás alapján a Siklósnagyfalu székhellyel működő „Asta Pentru Noi” óvodában történhet, ha a
gyermekek utaztatásáról a jogszabályi feltételeknek megfelelően
gondoskodnak.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével
nem ellentétes, hogy a Babarc székhellyel, 1-4. évfolyammal
működő általános iskola a 2008/2009. tanévtől a Bóly Mikrokörzeti Közoktatási Intézményi Társulás keretében, a Bóly székhelyű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagiskolájaként működjék.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével
a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás a 2008-2012 szóló
kistérségi intézkedési terve megegyezik.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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8. A Baranya Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével
megegyezik, hogy a Gödre székhellyel, működő óvoda a
2008/2009. nevelési évtől két óvodai csoporttal működjön.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével
a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési
Terve összhangban van.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
10. A Baranya Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Terve összhangban van.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
19. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Kiss Ferenc képviselő Szécsi Margit író, költő 1977-ben megjelentetett kötete, egy
társadalmi problémákkal foglalkozó, biblikus keretbe foglalt „jövendöléséből” idéz,
felhívva képviselőtársai figyelmét a társadalom alapjára a családra, a családi
nevelés, az erkölcsi nevelés fontosságára.
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy
október 16-17-én az „Európában a megye” című konferenciának lesz házigazdája az
önkormányzat. Jelzi, a meghívó a részletes programmal a következő hetekben kerül
postázásra. Kéri a közgyűlés tagjait, hogy minél nagyobb számban legyenek
részesei a tudományos konferenciának.
Jelzi, a munkaterv szerint november 20-án tartja következő ülését a testület;
megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, majd az ülést bezárja.
K. m. f.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző
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1. A költségvetési szerv megnevezése:

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT

2. A költségvetési szerv székhelye:
Telephelye:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Regionális Társulás Speciális Gyermekotthona
Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2 (16 fh)

3. A költségvetési szerv alapító szervei: Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7624 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.
Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Csatlakozó önkormányzatok:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1. )

4. A
költségvetési
alapításának éve:

szerv

2005.

5. A költségvetési
területe:

működési

A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási
területe

szerv

6. A költségvetési szerv feladata:

A társult települések összehangolt fejlesztése, közös
területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések
megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös
ellátása

7. A költségvetési szerv fenntartója
(székhelye):
Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.

8. A költségvetési szerv felügyeleti
szerve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a Társulási Megállapodásban meghatározott módon

33
9. A költségvetési szerv jogállása:

Jogi személyként működő önkormányzati költségvetési
szerv

10. A költségvetési szerv gazdálkodása: Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező költségvetési
szerv. Gazdasági-, pénzügyi feladatokat megbízási
megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat
Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz., mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
11. A költségvetési szerv típusa:

Egyéb társulás

12. A költségvetési szerv alapvető 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
szakágazati tevékenysége:
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
13. Alaptevékenysége: (szakfeladatai)

75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok
85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
- súlyos pszichés tüneteket mutató
gyermekek szakellátása gyermekotthonban

14. A költségvetési szerv vállalkozási A
költségvetési
tevékenységi köre, mértéke:
tevékenységet
15. A költségvetési szerv vagyona:

szerv

nem

végez

vállalkozási

A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy

16. A költségvetési szerv vagyona
felett rendelkező szerv:
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás Társulási Tanácsa
17. A költségvetési szerv képviselete:

A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással tagjai
sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának
segítésére
elnökhelyetteseket
választ.
Az
elnök
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot
tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább
egynegyedének
szavazata
szükséges.
Az
elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte
vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a
Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes
feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata állapítja meg.

18. A költségvetési szerv vezetője:

A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki.

19. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás
adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Társulás munkaszervezete
látja el. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv
vezetője gyakorolja.
A Speciális Gyermekotthon munkavállalói közalkalmazotti jogállásúak.
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A Speciális Gyermekotthon munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője
gyakorolja.
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló többször módosított
2008. július 01-ei keltezésű Társulási Megállapodás, valamint a Társulás Alapító Okirata
rendelkezéseit a Speciális Gyermekotthon vonatkozásában értelemszerűen alkalmazni kell.
20. A költségvetési szerv megszűnése: A költségvetési szervet a Társulás tagjai a Társulási
Megállapodás VII. 3-5. pontjaiban meghatározott módon jogosultak megszüntetni.

Pécs, 2008. szeptember 18.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás módosított alapító okiratát a 96/2008. (IX. 18.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

2. sz. melléklet
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