Szám: 400-11/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 27-én
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, Bognár Sándor,
Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László, dr. Feledi Éva, dr.
Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz Zsolt, Keczeli Jenő, Kékkői
Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter, Kovács István, dr. Marenics
János, Maretics József, Miklós József, Müller Gábor, Nagy Attila,
Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita, Polics József, Prettl János,
Rang Henriett, Rács Zoltán, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Szekó
József, Székely Gábor, Szubotics Miklós, dr. Temesi Erika, Weisz
Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: Bédy István, Fábos Pál, Kustos Roland, Pávkovics Gábor, Sohonyai
István, dr. Tusnádi Tamás közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a társszervek vezetői, a szakszervezetek képviselői, Czakó Imre, a Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosa, Leikauf Tibor, a Baranya Megyei Kéményseprők Ipartestülete elnöke, az önkormányzat hivatalának dolgozói, 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 34 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a napirend meghatározására térve a napirendi javaslatra felvenni
indítványozza 17. pontként „A komlói Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása című
pályázathoz kapcsolódó megállapodások jóváhagyása” című előterjesztést, 18.
pontként a „Pályázat benyújtása a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben című pályázati kiírásra” című előterjesztést.
Az előterjesztések napirendre vételére vonatkozó javaslattal összefüggésben a
képviselők részéről észrevétel, illetve további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztések napirendre vételére
vonatkozó indítványát.
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A közgyűlés a javasolt előterjesztések napirendre vételével 29 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az elfogadott változtatások figyelembevételével a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 29 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.

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi
háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…) Kgy. rendelete a
Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2008. (…..) Kgy. rendelete a
megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2009. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. évi munkaterve
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9.

A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált testnevelés- és sportkoncepciója
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

10. Személyi ügyek
a) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) gazdasági vezetője
megbízásához fenntartói egyetértés
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak
(Görcsöny) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Otthona
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11. A Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a cigány tanulók továbbtanulási esélyeiről Baranya megyében
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
14. Szakvélemény többcélú kistérségi társulások közoktatási intézkedési tervéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
15. „Baranyai Élménykörút” című pályázat II. fordulóra történő benyújtása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása
a) A 2008. évi Építészeti pályázatok bírálata
Előterjesztő: dr. Marenics János, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke
b) A „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása
Előterjesztő: dr. Marenics János, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke
17. „A komlói Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása”
kapcsolódó megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

című

pályázathoz

18. Pályázat benyújtása a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben” című pályázati kiírásra
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.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője szól arról, hogy a pénzügyi, illetve az
azon túllépő gazdasági világválság miatt új helyzet van, ugyanakkor Magyarországon
─ ellentétben más országokkal ─ a két meghatározó politikai erő szembenállása
nem változik, ma is kibékíthetetlen. Baranyában közel egy éve, hogy a politikai
erőknek néhány, a Pécs városának és a megyének fontos kérdésben ─ az
egészségügyi integráció folytatásában, az EKF projekt sikerének minden eszközzel
történő előmozdításában, a megyei önkormányzat kötelező feladatai minél
hatékonyabb ellátásában ─ sikerült megállapodnia. E példák szerint nem lehetetlen
a szembenálló felek között az együttműködés. Javasolja, hogy a Baranya Megyei
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Önkormányzat Közgyűlése hívja fel az ország politikai erőit az együttműködésre, az
értelmetlen ellenségeskedés megszüntetésére. Be kell látni, a válságra való
reagálást főként az nehezíti, hogy nincs közeledés a szembenálló felek között. Az
elengedhetetlen reformokban/reformokhoz azonnali megegyezésre van szükség.
Kompromisszum kell az államszervezeti, az önkormányzati, az oktatási és az
egészségügyi reformokhoz. Több ciklusra vonatkozóan, előremutatóan kellene
megegyezni, erre ma esélyt adhat, hogy az országos választások valószínűleg csak
kettő év múlva lesznek. A reformok politikai következményei kettő, esetleg hat évre
előre nem kiszámíthatóak, tehát nem lehet megjósolni, hogy azok következményei
mely politikai erőnek használnak, vagy ártanak jobban.
Az MSZP frakció ennek szellemében tett javaslatokat a mai ülésen szereplő napirendi pontokhoz. Ezek: a hátrányos helyzetű baranyai települések, kistelepülések
segítése a megyei költségvetés lehetőségei szerint; az intézményrendszer
feladatellátásának hatékonyabbá tétele; az egészségügyi integráció felgyorsítása; a
kórház működési feltételeinek javítása; a sporttevékenységek támogatása.
Javaslataikat a közgyűlés elnöke, a 2009. évi költségvetési koncepció előterjesztője
befogadta, ez is azt példázza, hogy különböző politikai erők is tudnak együttműködni.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint, képviselőtársa elsődlegesen a
parlamenti politizálást minősítette. Vezető tisztségviselőként úgy gondolja, a megyei
közgyűlés életében nem kell feltétlen követni az országgyűlés politizálási stílusát.
A nagyon nehéz gazdasági környezetben is törekszik arra, hogy a frakciók közötti
együttműködés lehetőségét megteremtse. Véleménye és tapasztalata szerint a
megállapodás, amely az MSZP frakcióval és a civil szervezettel közel egy éve
köttetett, jól szolgálja Baranya megye és az önkormányzat által fenntartott
intézmények érdekét ebben a nehéz helyzetben.
Dr. Marenics János képviselő örül dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője
kezdeményezésének, de megjegyzi, a kormány ─ jó szándéka ellenére ─ sokat
hibázott az elmúlt évek során, ami miatt Magyarország ebbe a helyzetbe került. A
képviselőtársa által megfogalmazott szándékot tisztességesnek, követendőnek tartja.
Örömét fejezi ki azért is, hogy a regionális fejlesztési pénzek nem pártpolitikai
hovatartozás figyelembevételével kerültek elosztásra, s így jutott forrás a megyei
önkormányzat Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programjára, a siklósi vár,
valamint a Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ felújítására is. Véleménye szerint
áttörni látszik a fal, és nem pártpolitikai színek, hanem szakmai programok,
fejlesztési lehetőségek mentén, érdekében születnek döntések.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a megye jövője tekintetében nagyon
fontosnak tartja, hogy az említett nyertes pályázatok megvalósuljanak. Hangsúlyozza, a megyei önkormányzat szempontjából a neheze csak ezután jön, hiszen a
Régészeti Múzeum felújításának 1 milliárd forintos programja 200 millió forintos
önerőt igényel, a megvalósítás során a megyének előfinanszíroznia kell, erre a 2009.
évi költségvetés összeállításakor külön figyelemmel kell lenni.
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:

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

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a kiegészítő előterjesztés módosított
határozati javaslatot tartalmaz, továbbá, hogy az előterjesztés mellékletei
kiegészültek az Alpok-Adria Munka-közösség Elnöki Testületének Klagenfurt, 2008.
november 10-ei üléséről, valamint az Alpok-Adria Munkaközösség Pamhagen, 2008.
november 21-ei plenáris üléséről, továbbá az Európai Régiók Gyűlésének 2008.
november 13-15 között tartott közgyűléséről szóló beszámolókkal. Kéri képviselőtársait, a döntéshozatal során azokat is vegyék figyelembe.
Az előterjesztéssel összefüggésben a közgyűlési tagok részéről kérdés, hozzászólás
nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
113/2008. (XI. 27.) 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, továbbá a kiegészítő előterjesztést a
mellékletekkel elfogadja;
2. a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervét
módosítja az alábbiak szerint:
1. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szabályszerűségi
és teljesítmény ellenőrzése helyett a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona pénzügyi rendszerének ellenőrzésére, valamint az intézmény működtetés szabályszerűségének
ellenőrzésére kerül sor;
2. A pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjának átalakítására vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzésre tárgy évben nem kerül sor;
3. A közérdekű adatok közzétételének kötelezettségét vizsgáló
szabályszerűségi ellenőrzés törlésre kerül a 2008. évi belső
ellenőrzési tervből;
Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
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3. a „Beszámoló a Pécs-pogányi repülőtér fejlesztéséről” című
előterjesztést – a 2008. évi munkatervben foglaltaktól eltérően –
2009. februári ülésén tárgyalja meg;
Határidő: 2009. február 26.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést az országos költségvetési adatok rendelkezésre állásakor
tárgyalja meg;
Határidő: 2009. február 26.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás ellátásának célvizsgálatáról készült szakminisztériumi jelentés tapasztalatait tudomásul veszi. Megállapításait mindenkori költségvetésének tervezése során lehetőségeinek figyelembe vételével figyelembe veszi. A közgyűlés
felkéri elnökét, hogy a határozatról tájékoztassa az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályát;
Határidő: 2008. december 10. (a tájékoztatásra)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
6. tudomásul veszi, hogy az alábbi pénzügyi források felhasználása
mellett folytatja a Baranya Megyei Önkormányzat a „Baranya
Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért”
megnevezésű - az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által
meghirdetett - a „Foglalkoztatási paktumok tovább-működésének
és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatása” című
pályázaton nyertes projektjét.
A program teljes költsége: 11. 759 e. Ft. Saját erő: 1. 764 e. Ft.
OFA forrás: 9. 995 e Ft;
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. tudomásul veszi a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontra vonatkozó használati, üzemeltetési, fenntartási és
költségviselési szerződést.
2. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a közgyűlés valamennyi állandó
bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és véleményezte azt a könyvvizsgáló és a
Pénzügyi Bizottság. Elmondja, a takarékos gazdálkodás eredményeként likviditási
problémák nélküli, kiegyensúlyozott teljesítésről szól a tájékoztató.
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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:
114/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…)
Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi
átmeneti gazdálkodásának szabályairól
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a közgyűlés valamennyi
állandó bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és véleményezte azt a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság. Jelzi, az előterjesztéshez módosított rendelettervezet készült, mert az első oldal lap-közepén egy bekezdés meghivatkozásakor
számelírás történt.
A közgyűlés elnöke ─ kérdés, hozzászólás nem lévén ─ szavazásra bocsátja a
módosított rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
14/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett módosított rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a közgyűlés valamennyi
állandó bizottsága, valamint az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta az előterjesztést, véleményezte azt a Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló. A Baranya
Megyei Német és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat elfogadta a koncepciót, a
Baranya Megyei Cigány Önkormányzat kívánalmait fogalmazta meg annak kapcsán.
Jelzi, az Egészségügyi Bizottság módosító indítványa kivételével a beterjesztett
módosító indítványokkal egyetért, azokat befogadja a határozati javaslatba. Az
Egészségügyi Bizottság az indítványában a Baranya Megyei Kórház részére a
koncepcióban figyelembe vett fejlesztési kiadásokon felül 250 millió forintot projektek
megvalósításához, és további 200 millió forintot integrációs feladatok teljesítéséhez
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javasol támogatásként biztosítani. A koncepció szintjén ezeknek a tételeknek az
elfogadásával nem ért egyet, az indítványt szavazásra fogja bocsátani.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványa kapcsán, a frakció nevében kéri a közgyűlés elnökét, hogy a konkrét
összegek megjelölése nélkül, a célokkal értsen egyet.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke ilyen tartalmi korrekcióval, ebben az értelmezésben egyetért az indítvánnyal.
Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője szerint az egyes halmozottan hátrányos
helyzetű kistelepüléseket, kistérségeket a pénzügyi válság kilátástalan helyzetbe
sodorhatja. A már elnyert több százmilliós, esetleg milliárdos beruházások esetében
előfordulhat, hogy a bankok az önrészre vonatkozó támogatásaikat visszavonják.
Fontosnak tartja a frakció, hogy ilyen okból beruházás ne maradjon el; hogy a
megyei önkormányzat erejéhez mérten, lehetősége szerint segítse azon hátrányos
helyzetű településeket, ahol esetlegesen a szükséges önerő mértékét, a 10 %-ot
sem tudják biztosítani. A forrásteremtés irányaként a koncepció szintjén az
intézmények működésének hatékonyabbá tételét jelölik meg, szükségesnek tartják
vizsgálni az intézmények működtetésének esetleges átszervezését. A frakció
véleménye szerint egy szolid mértékű támogatásnak forrása lehet az önkormányzat
árfolyam-politikájával realizálódott összeg is.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke az elhangzottak tekintetében kulcskérdésként
jelöli meg a majdani pályázati rendszer kritériumait, az elbírálás módját,
szempontjait. Baranya megye kilenc kistérségéből három tartozik a leghátrányosabb
helyzetű kistérség kategóriába; a javaslatba hozott célra közel 80 millió forint
tervezhető az önkormányzat 2009. évi költségvetésében. Széleskörű egyeztetésre
lesz szükség annak eldöntésére, hogy milyen módon történjen az elbírálás. Végig
kell gondolni azt is, hogy az önerőhöz, vagy egyfajta likviditási segítségként nyújt
támogatást a megye a településeknek, és azt milyen garanciák elvárásával teszi.
Németh Mária képviselő, az Egészségügyi Bizottság elnökeként nyilatkozza, vissza
nem vonják módosító indítványukat, de tudomásul veszik, hogy az előterjesztő a
koncepció szintjén az összegek meghatározás nélkül egyetért az általuk javasolt
célokkal. A bizottság szándéka az volt, hogy felhívja a figyelmet a továbblépés
irányára, és kérje a közgyűlést, vegye számításba ezeket az igényeket.
Dr. Marenics János képviselő ─ visszautalva a gazdálkodás háromnegyed éves
teljesítéséről szóló tájékoztatóra ─ köszönetet mond az önkormányzat fegyelmezett
működtetéséért.
Aggódását fejezi ki ugyanakkor a Baranya Megyei Kórház helyzete, jövője miatt,
amely nagy terhet jelent, veszélyt hordoz az önkormányzat költségvetése
tekintetében. Funkcionális, strukturális változtatásokban kell gondolkodni. Dönteni
kell arról, hogy a kiigazító intézkedések, amelyekre eddig sor került elegendőek-e,
vagy szükség van új megoldásokra. Városában, Siklóson magántőke bevonásával
mentették meg a kórházat. További forráskivonással kell számolni az
egészségügyben, illúzió azt gondolni, hogy reformok nélkül, a magántőke bevonása
nélkül az ágazat helyzete rendbe tehető.
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Szekó József képviselő fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a 2009. év igazi
vesztesei a közszférában dolgozók lesznek. Jövőre reálértékben mintegy 5
százalékkal kevesebb forrást kapnak az önkormányzatok a központi költségvetésből,
mint kaptak 2008-ban. Béremelésre nem lesz forrás, és megvonásra kerülnek a 13.
havi illetmények a köztisztviselői és a közalkalmazotti szférában.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint is lehet szerepe a magántőkének az
egészségügyi feladatok ellátása biztosításában. A megyei önkormányzat is élt már
ezzel a lehetőséggel, például amikor az urulógiai ellátás területén kötött megállapodást az URO-Clin Kft-vel. Véleménye szerint a magántőke az egészségügyben ne
jusson meghatározó szerephez, de nagyon fontos bevonása a jobb, korszerűbb
feltételek, körülmények megteremtéséhez. Ezzel a jövőben is élni fog az
önkormányzat, hiszen a kórház működtetése tekintetében eddig hozott intézkedések
csak az adósságállomány elszabadulásának fékezésére, a szállítói tartozások
kordában tartására voltak elegendőek.
Dr. Marenics János képviselő ─ Szekó József képviselő szavaira visszautalva ─
emlékezteti a testület tagjait arra, hogy 2002-ben a 100 napos programmal a
közalkalmazottak körére meghirdetett 50 százalékos béremelés és a 13. havi juttatás
nagyon népszerűek voltak, akkor kezdődött az a folyamat, amelyet most korrigálni
szükséges. A tendencia ma már nem tartható, mint ahogy az várható is volt, de ez
nem fogható a világgazdasági válságra. A költségvetéssel akkor túl vállalta magát a
politikai elit, azt most ki kell igazítani, még ha nem is oly népszerű ez az intézkedés.
A múlt meg nem alapozott döntéseire a normatíva nem nyújt fedezetet, a forrást
kigazdálkodni pedig egyre nehezebb.
Szalai Ottó képviselő leszögezni kívánja, a Baranya Megyei Kórház jelentős
adósságállománya nem 2006 óta keletkezett. A siklósi példa követését, ami a
magántőke bevonásának hatékonysága kapcsán került felemlítésre, nem javasolja.
Ennek alátámasztására negatív példákat sorol a kórház működésének mai
gyakorlatából, jelezve ezzel azt is, nem tekinthetők mintának az ott történtek.
Véleménye szerint a költségvetési koncepcióban prognosztizált keretek tarthatók, a
célok megvalósíthatók lesznek, ezért a testületnek elfogadásra ajánlja az
előterjesztést.
Nagy Atilla képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke szól arról, hogy a Pénzügyi
Bizottság áttekintette a kórház adósságállománya alakulását, s megállapítható, hogy
az jelentősen növekedett az elmúlt két évben is. A testületnek a megoldást kell
keresnie, az adósságállományt „lebontani” a keletkezés idejére és a pártpolitika
színezetére nem vezet sehova. Köszöni, hogy a közgyűlés elnöke befogadta a
bizottságok koncepcióhoz benyújtott módosító indítványát. Véleménye szerint a
települési pályázati önerő támogatására szolgáló keret elkülönítésével
megvalósulhatnak olyan beruházások, fejlesztések, amelyek az adott térség életét
jelentősen befolyásolják.
Bánkuti Ferenc képviselő véleménye szerint Magyarországon a bérek alacsonyak
az előállított tőkejövedelemhez képest; kettő millió embert foglalkoztatnak minimálbérért. A vásárlóerő alacsony szinten tartása is gátja tud lenni a fejlődésnek.
Weisz Péter képviselő, gyakorló polgármesterként mondja, alaposan vizsgálni kell
majd, hogy melyik település, mikor és mennyi támogatást kapjon a pályázati önerő
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pótlására. Sok esetben a hátrányos helyzetű települések makacsul ragaszkodnak a
múltbéli foglalkoztatási szokásokhoz. Példaként elmondja, egy általa ismert önkormányzat 6 gyermek óvodai ellátását biztosítja egy csoportban, nem veszik
tudomásul, hogy a normatívával legalább 20 gyermek csoportos ellátása esetén
lehet a legoptimálisabban gazdálkodni. Az említett önkormányzat évi nyolc millió
forintos költségvetéssel tartja fenn az óvodai rendszerét. Minden esetben meg kell
tehát nézni, miért is mínuszos, miért is hátrányos helyzetű az adott település.
A kórház helyzetére térve, az integráció fontosságát képviseli, de úgy érzi, mintha a
kórházak is fékeznék az integráció folyamatát. Nem tudja milyen érdekeltség húzódik
meg a háttérben, de az integrációról született döntés után elvárhatónak tartja minden
érintett, a szaktárca és a hatóságok részéről is, hogy előtérbe helyezzék a folyamat
megvalósítását.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint a 2001-2002-es évek felelőtlen politikája vezette ebbe a helyzetbe az országot. Ez év nyarán az államháztartási hiány
11,6 százalékos volt, azt a kormány csökkentette ugyan az elmúlt hónapok során, de
az Amerikából elindult pénzügyi válság így is egy sok gonddal terhelt gazdasági
környezetre gyakorol hatást.
A megyei önkormányzat a központi megszorításokon túl nem tervez ilyen irányú
intézkedést. A koncepció szintjén létszámleépítéssel nem, a dologi kiadások
tekintetében inflációkövetéssel számoltak az előterjesztés készítői. Továbbra is
takarékosan kell gazdálkodni, az intézményeket biztonságosan kell működtetni, az
elhatározott fejlesztésekhez a saját erőt elő kell teremteni, segíteni kell a megyei
önkormányzat erejéhez mérten a hátrányos helyzetű településeket, a „nagypolitikát”
nem kell behozni a testület munkájába.
A kórház jövője tekintetében követendő irányként az integráció folytatását,
megvalósítását jelöli meg. Köszöni Weisz Péter képviselőtársa támogató, megerősítő
gondolatait, a közösen elhatározott döntések mellett kell kiállni, azokat végre kell
hajtani a megvalósulás érdekében. A legutóbbi döntés szerint a tüdőszanatóriumot
2009 január végéig ki kell üríteni; ezt a döntést a kórház vezetésével egyetértésben
hozta a testület, ezen nem változtatott senki. Ezt végre kell hajtani, s akkor Pécs
városával együttműködve egy piacképes ingatlanhoz jut a közgyűlés, mely által a
kórház közel 2 milliárdos tartozását ki lehet egyenlíteni. A tévedések, félreértelmezések elkerülése végett hangsúlyozza, az integráció létrejöttével az adósságállomány még az önkormányzatnál marad.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a befogadott módosító indítványokra
figyelemmel a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
115/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának lehetőségeit. Tájékoztatásul elfogadja – az elkészítésének időpontjában érvényben lévő jogszabályok alapján –
prognosztizált költségvetési mérleget a melléklet szerint;
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2. a változó gazdasági környezetben is alapvető fontosságúnak tartja
a kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának, az intézmények működőképességének biztosítását, vállalt kötelezettségeinek teljesítését, köztük a tervezett beruházások megvalósítását;
3. célul tűzi ki a működési egyensúlyra törekvés mellett a bevételek
lehetőség szerinti bővítését, a kiadások forrás oldalhoz igazított
mérséklését, a hiány növekedésének megállítását, lehetőség
szerinti csökkentését. Ennek érdekében – a gazdasági környezet
és az önkormányzat bevételeire és kiadásaira vonatkozó
szabályozás, valamint a reálgazdasági folyamatok változásainak
figyelemmel kísérése mellett – az alábbi feladatok, intézkedések
megtételét, irányelvek elfogadását tartja szükségesnek:
I. A Baranya Megyei Önkormányzat törekedjen forrás lehetőségeinek
maximális kiaknázására, bevételeinek lehetőség szerinti bővítésére.
Ezen belül:
1. az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait elsődlegesen felhalmozási célú bevételekből finanszírozza, ehhez az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladására meg kell találni a leghatékonyabb vevő felkutatási, legnagyobb bevételt jelentő értékesítési formákat;
2. az önkormányzat tervezett beruházásainak megvalósításához
továbbra is cél a hazai és az Európai Uniós pályázati
lehetőségek kihasználása, bevonása a költségvetésbe. Cél az,
hogy a pályázatok benyújtásáról költségkalkulációk, hatékonysági számítások ismeretében szülessenek meg a döntések, az
önrészen és az utófinanszírozás megelőlegezésén kívül önkormányzati forrást ne igényeljenek. Mindezekkel a lehető legkisebb mértékben terheljék az önkormányzat költségvetését.
A működés fenntarthatóságát, annak kritériumait minden esetben vizsgálni kell;
3. törekedni kell a működési feladatok, szakmai programok
finanszírozásába is minél több pályázati forrás bevonására,
különös tekintettel a központi forrásokon belül egyre nagyobb
arányt képviselő pályázati úton igényelhető forrás növekedésére;
4. keresni kell a működési bevételek növelésének módjait. A lehetőségekhez mérten növelni kell a többcélú kistérségi társulásoktól, régiós kapcsolatokból, települési önkormányzatoktól,
lakosságtól a megyei önkormányzat meglévő kapacitásainak
felhasználásával realizálható többletbevételeket;
5. a kötvény kibocsátásból származó bevételt, annak felhasználásáról szóló döntések meghozataláig, illetve tényleges pénzforgalmi felhasználásáig minél nagyobb bevétel realizálása
érdekében a leghatékonyabban hasznosítani szükséges;
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6. átmeneti működési forráshiányának finanszírozásához, likviditási helyzetének biztosításához az önkormányzat folyószámla
hitelkeretet igényel; ez szolgál fedezetéül az önkormányzat
nagy projektjeihez kapcsolódó, megelőlegezendő források likviditási szükségleteihez is, ehhez a támogatási szerződések
ismeretében az önkormányzatnak a maximális pénzkiáramlás
meghatározására cash-flow tervet kell készítenie.
II. A bevételi lehetőségekhez igazodó kiadási szint és szerkezet
elérése érdekében
1. elsősorban és elsődlegesen a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra kell fedezetet biztosítani;
2. a Baranya Megyei Önkormányzatnak hatékonyan részt kell vennie és szerepet kell vállalnia a pécsi integrált egészségügyi ellátórendszer létrehozására vonatkozó törekvésekben. Uniós pályázatok benyújtása érdekében fel kell gyorsítani a Pécsi
Tudományegyetemmel és Pécs Megyei Jogú Várossal közös
egészségügyi feladatellátás kereteinek a kialakítását.
A Baranya Megyei Kórház esetében meg kell vizsgálni minden
olyan lehetőséget, amely az adósságállomány növekedési ütemét mérsékli, illetve a felhalmozott adósságállomány csökkentését, megszüntetését szolgálhatja;
Továbbá szükséges megvizsgálni – a Baranya Megyei Kórház
részére – a koncepcióban figyelembe vett fejlesztési támogatáson felül projektek megvalósításához, valamint integrációs
feladatok teljesítéséhez kapcsolódó támogatás biztosításának
lehetőségét.
3. az önkormányzat fejlesztési tevékenységében elsődlegességet
jelentenek a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó beruházások,
illetve azok a fejlesztések, amelyek önrészét az önkormányzat
2008. évi költségvetésében biztosította. Ezek megvalósítása
érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat lehetőségei szerint
mindent meg kíván tenni a jövőben is;
4. a beruházások és felújítások esetében (a folyamatban lévő
fejlesztéseken túl) kiemelt fontosságúak az életmentő, a
feltétlenül szükséges vagyonvédelmi, állagmegóvási, akadálymentesítési feladatok. További kötelezettség elsősorban működési kiadáscsökkentő, illetve bevételi többletet hozó fejlesztésekre vállalható;
5. a működési kiadások – a feladatellátás színvonalának lehetőség
szerinti megtartása mellett – csökkentésére kell törekedni,
megvizsgálni egyes területeken a központosított beszerzések,
intézményeken belül egy-egy feladat költségtakarékosabb
megoldással való kiváltásának lehetőségét.
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6. A költségvetés készítése során a közgyűlés elnöke vizsgálja
meg, hogy azokból az önkormányzat által ellátott feladatokból,
amelyek a normatív állami hozzájáruláson felül önkormányzati
saját forrást is igényelnek, kiszervezhetők-e tevékenységi körök
civil, non-profit vagy vállalkozási szférában működő fenntartóknak.
III. Továbbra is figyelemmel kísérni és segíteni kell a Baranya megyei
területi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi tervezett feladatainak
végrehajtását.
Ehhez a megyei önkormányzat – a központi forrásokon túl –
továbbra is anyagi támogatás biztosítását vállalja. A támogatások
nagyságrendjének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az
adott támogatások hatékony, célorientált felhasználására, szem
előtt tartva a 2008. évi támogatási összegek meghatározásának
szempontjait is.
IV. A működőképesség hosszú távú megtartása érdekében törekedni
kell a tartós működési egyensúly megteremtésére úgy, hogy a
költségvetésben lehetőség szerint folyamatos kiadások fedezetére
folyó bevételek szolgáljanak.
V. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
tervezési alapelvei:
1. Az önkormányzat költségvetését mindazon intézkedések figyelembe vételével készíti el, amelyeket a központi költségvetés (a
költségvetési törvényben és a költségvetés megalapozását
szolgáló jogszabályokban) egyensúlyának megteremtése érdekében hoz. Az önkormányzat – forráshiány esetén – olyan
kiadási tételekre, amelyek fedezetét eddig a központi költségvetés tartalmazta, saját forrásainak terhére finanszírozási
kötelezettséget nem vállal.
2. A Közgyűlés a költségvetésben a pénzügyi válság reálgazdaságot érintő – költségvetés készítéskor pontosan még
nem számszerűsíthető tételeire – céltartalékot képez. Továbbá
prioritási listát készít olyan kiadási tételekről, amelyek teljesítésére év közben a tervezetthez képest képződő többletbevételek esetén kerülhet sor.
3. Az önkormányzat által nyújtott támogatások elsődlegesen a
kötelező feladatellátáshoz, illetve a vállalt kötelezettségek
teljesítéséhez kapcsolódjanak.
4. Célszerű a felújításokra és beruházásokra vonatkozó (II./3-5.
pont szerinti) irányelvek alapján kialakított előirányzatok mellett,
az önkormányzat tervezési, előkészítési munkálataira, a vis
major jellegű intézményi felújításokra, karbantartásokra keret
jellegű előirányzatokat elkülöníteni.
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5. Önkormányzati és intézményi pályázatok önrészére (az önrészek kiegészítésére) célszerű legalább a 2008. évivel megegyező nagyságrendű keret elkülönítése.
6. Legalább a költségvetési főösszeg 1,5 %-át kitevő általános
tartalékot célszerű képezni, mértéke meghatározásánál alapvető szempontként kell kezelni, hogy elégséges fedezetet nyújtson
az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem látható események, károk finanszírozásához.
7. A költségvetés készítése során meg kell vizsgálni a költségvetési főösszeg 0,5 %-ának megfelelő nagyságú, a megye
leghátrányosabb települési önkormányzatai pályázati önerejének támogatására szolgáló keret elkülönítésének lehetőségét.
Határidő: az önkormányzat 2009. évi költségvetésének beterjesztése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
5. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2008.
(…..) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási
intézmények 2009. évi gyermekétkeztetési intézményi
térítési díjairól
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja a
15/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2009. évi gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjairól.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
6. napirendi pont:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjának
meghatározása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti Leikauf Tibor urat, a Baranya
Megyei Kéményseprők Ipartestülete elnökét.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
megalkotja a
16/2008. (…..) Kgy. rendeletet
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározásáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
7. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. évi
munkaterve
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a közgyűlés állandó bizottságai
megtárgyalták az előterjesztést. Szól arról, hogy a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat testülete az 59/2008. (XI. 25.) BMCÖ számú határozatában kéri felvenni a
közgyűlés 2009. évi munkatervébe a cigányság helyzetének áttekintését. Ma egy
későbbi napirendi pont keretében a cigány tanulók továbbtanulási esélyeiről szóló
tájékoztató kerül a testület elé. Előterjesztőként javasolja a cigányság foglalkoztatási
helyzetének áttekintését, és a tárgyban készülő előterjesztés napirendre tűzését a
közgyűlés 2009. november 26-ára tervezett ülésén.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el a képviselők részéről.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az általa szóban kiegészített határozati
javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
116/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. A közgyűlés felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit a munkatervben foglaltak végrehajtására.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 14. § (3)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok
alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki,
a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős
számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.
Határidő: 2008. december 15. (a közlésre, egyebekben a munkaterv
szerint)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet az előterjesztés 1. számú melléklete.

16
8. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

A közgyűlés elnöke ─ szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén ─ szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
117/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
9. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált testnevelésés sportkoncepciója
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
118/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei
Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési- és sportkoncepcióját elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogszabályokban
meghatározott, és önként vállalt sportfeladatait a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatalán keresztül látja el. A feladat-ellátásban
együttműködik a megyei sportszervezetekkel, a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei testnevelési- sportkoncepcióban megfogalmazott feladatok ellátásához
az Orfűi Sporttábort biztosítja.
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4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei testnevelési- és sportkoncepcióban megfogalmazott feladatellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetésében biztosítja,
amellyel a területén tevékenykedő sportszövetségek alapvető
működésének feltételeit segíti; a területi versenyrendszerek, illetve
az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását – lehetőségeihez mérten – támogatja.
Határidő: az éves költségvetés elkészítése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
10. napirendi pont: Személyi ügyek
a)

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
gazdasági vezetője megbízásához fenntartói egyetértés
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintett írásban nyilatkozott arról,
hogy az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.
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:
119/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó egyetért
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága gazdasági vezetőjeként
Horváth Emőke magasabb vezetői megbízásával 2009. január 01.
napjától 2013. december 31. napjáig tartó határozott időre.
Határidő: 2008. december 1.
Felelős: dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
igazgatója
A közgyűlés elnöke gratulál Horváth Emőke megbízásához, és eredményes munkát
kíván.
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az érintett írásban nyilatkozott arról,
hogy az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.
A közgyűlés elnöke ─ kérdés, hozzászólás nem lévén ─ szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
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A közgyűlés 29 igen szavazattal, 1ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
120/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Zárol Evelin pályázatát
elfogadja és megbízza 2008. november 28. napjától 2013. november
27. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat
Kastélypark Időskorúak Otthona intézményvezetői feladatainak
ellátásával.
Havi alapilletményét
Magasabb vezetői pótlékát
Idegennyelv-tudási pótlékát
Havi illetményét összesen
állapítja meg.

206.600 Ft-ban
50.000 Ft-ban
10.000 Ft-ban
266.600 Ft-ban

Határidő: 2008. november 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke gratulál Zárol Evelin megbízásához, és eredményes munkát
kíván.
11. napirendi pont: A Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása
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 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
121/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző
Megyei Könyvtár (Pécs) intézmény alapító okiratában a 92312-7
számú „Közművelődési könyvtári tevékenység” szakfeladatnál rögzíti, hogy az intézmény: „végzi a szellemi örökség részét képező
helyismereti saját készítésű, valamint a sokszorosított papíralapú
dokumentumok archiválását, digitalizálását”; „a megyében működő
médiák hangzó- és mozgókép dokumentumait, műsorszámait – a
megyei közgyűjteményi és kulturális intézményekkel együttműködésben – feltárja, gyűjti, archiválja, digitalizálja és közzéteszi,
figyelemmel a szerzői jogi törvény szabályaira, amellyel előkészíti a
Baranyai Audiovizuális Archívum, Média DigiTár létrehozását”, egyúttal a melléklet szerinti módosított alapító okiratot jóváhagyja.
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt intézmény alapító okiratát a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar
Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje
meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
12. napirendi pont: Tájékoztató a cigány tanulók továbbtanulási esélyeiről Baranya megyében
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a téma a Baranya Megyei Cigány
Önkormányzat javaslatára került a közgyűlés napirendjére. Az egyes részkérdések
kidolgozásában a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat folyamatosan képviseltette
magát. A megyei cigány önkormányzat két alkalommal ─ munkaanyagként is ─
tárgyalta a tájékoztatót. Az elkészült anyagot nagyon színvonalasnak minősítették,
egyben köszönetüket fejezték ki a hivatal közreműködő munkatársainak.
Szatyor Győző képviselő, mint polgármester is örült a tájékoztatónak, mely által
megyei szintű betekintést nyert a cigánytanulók továbbtanulását segítő integrációs
pedagógiai programokba. A megyében 36 általános iskolában dolgoznak ilyen
programmal, köztük az ő településén, Drávafokon is. Fontosnak tartja, hogy a
cigányság identitását, kultúráját ne veszítse el miközben alkalmazkodik a többségi
társadalomhoz.
Az előterjesztéssel összefüggésben további 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:
122/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a cigánytanulók
továbbtanulási esélyeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központját, hogy továbbképzési programjai során törekedjen a
roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges
ellátásában közreműködő szakemberek attitűdformáló, kompetencia- növelő képzésére. Szakmailag támogassa, segítse a hátrányos helyzetű (cigány) tanulók integrált keretek között megvalósuló hátránykompenzáló iskolai oktatását, nevelését. Kísérje
figyelemmel a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat, a szo-
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ciális kompetenciák fejlesztését. Nyújtson támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztésének megvalósításához, és ehhez szükséges egyéni fejlesztési tervek szakszerű elkészítéséhez. Fordítson figyelmet a cigány tanulók pályaválasztására, egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadására.
Határidő: 2008. november 30. (a felkérésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya
Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a pályázatok kiírásánál fordítson fokozott
figyelmet a cigánytanulók tekintetében az általános iskola és a
középiskola közötti átmenet megsegítését célzó, valamint a lemorzsolódást csökkentő módszertani pályázatok kiírására.
Határidő: 2008. november 30. (a felkérésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
fenntartású közoktatási intézmények vezetőit, hogy fokozott
figyelemmel támogassák a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
pályaorientációját, továbbtanulását. Javasolja, hogy a feladatellátás
során működjenek együtt a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok
és Szakmai Szolgáltatások Központjának szakembereivel. A
feladatellátásról az éves intézményi beszámoló keretében tájékoztassák az illetékes szakbizottságot.
Határidő: a 2008/2009. tanév intézményi beszámolói
Felelős: megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetői
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűnt Collegium Martineum Kollégiumból átvett tanulók felzárkóztatásának
segítésére 1 fő státuszt biztosít a Nagy László Gimnázium, Szakközép-, és Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumának,
amennyiben az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja az
Arany János kollégiumi program elindítását az intézmény kollégiumában.
Határidő: az Arany János Programirodával kötendő támogatási
szerződés aláírása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke a testület munkájában 10 perc szünetet rendel el; a testület a
szünet után folytatja munkáját.
13. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztéshez 3. számú melléklet,
módosított határozati javaslat, majd módosított I. határozati javaslat készült. Módosító indítványt nyújtott be az Egészségügyi Bizottság, továbbá közös módosító
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indítványt a Pénzügyi Bizottság a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal, azokat
az előterjesztő befogadja.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke, előterjesztő szól arról, hogy az Egészségügyi
Bizottság módosító indítványa c) pontjával azonos tartalommal készült már a I.
módosított határozati javaslat.
Jelzi, az integrációs folyamat során történt valamennyi egyeztetést számba véve,
csak az elmúlt évben 20 alkalommal folyt tárgyalás például a Pécsi
Tudományegyetem képviseletét ellátó féllel. Az azokról készült emlékeztetőket átadja
Németh Mária képviselőasszonynak, a szakbizottság elnökének. Hangsúlyozza, az a
fajta kockázat, amit a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a
módosító indítványában megfogalmazott, az mindenki számára kockázat, éppen
ezért közös érdek, hogy minél előbb megoldás szülessen az integráció
vonatkozásában.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a I. módosított határozati javaslatot a
befogadott módosító indítványok figyelembevételével.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
123/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint – a Baranya Megyei
Kórház főigazgatója által összeállított – pénzügyi beszámolót
tudomásul veszi, de továbbra is a legszigorúbb, legtakarékosabb működtetést rendeli el az intézményvezetés részére;
Határidő: folyamatos (a takarékos működtetésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei
főigazgatója

Kórház

b) felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságrendezési eljárása során 2008. évben keletkezett pénzügyi
kötelezettségeket az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
összeállításánál vegye figyelembe;
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítése
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
c) felkéri alelnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság következő soros ülésére olyan
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előterjesztés készüljön, amely a Baranya Megyei Kórház
működésével kapcsolatos jövőbeli elképzeléseket tartalmazza.
A bizottságok álláspontja szerint Baranya Megyei Kórház
működése „nagy kockázatot” hordoz magában a mai napig.
Határidő: következő, soros bizottsági ülések
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a
fenntartásában működő Baranya Megyei Kórháztól 70 HBCS/hó
határozatlan időre szóló átadásához az URO-Clin Kft. részére,
egyben felkéri elnökét, valamint a kórház főigazgatóját, hogy a
határozat mellékletébe foglalt megállapodást a Közgyűlés,
illetve az egészségügyi szolgáltató nevében írják alá, és azt a
Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak küldjék meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 10 álláshely
megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor;
b) nyilatkozik arról, hogy
- a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél
a meglévő üres, az előreláthatólag megüresedő, 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: - 2009. február 1. (a munkáltatói döntések előkészítésére)
- 2009. december 31. (a munkáltatói intézkedés
foganatosítására)
- jogszabály szerint (a kifizetésekre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
4. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 110/2008. (IX.
18.) Kgy. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a) a Közgyűlés 40 krónikus ágyat a hozzátartozó területi
ellátási kötelezettséggel együtt, feladatátadási szerződéssel
– 2009. január 1-vel – működtetésre átad a Betegápoló
Irgalmasrend Pécsi Házának;
Határidő: 2009 .január 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) a Közgyűlés jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat,
valamint a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házának a 40
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. december 5.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy az Egészségügyi Bizottság a Pécsi Tudományegyetem
rektorával folytatott, az integrációt előkészítő tárgyalásokról
kapjon írásbeli tájékoztatást, továbbá az egészségügyi döntések előkészítésébe aktívan vonják be a Bizottság tagjait.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
14. napirendi pont: Szakvélemény többcélú kistérségi társulások közoktatási
intézkedési tervéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
124/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a
Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Terve a megyei önkormányzat közoktatásfejlesztési tervével összhangban van.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve
a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
15. napirendi pont: „Baranyai Élménykörút” című pályázat II. fordulóra történő
benyújtása
Előterjesztő: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, az előterjesztéshez kiegészítő előterjesztés készült, mely módosított határozati javaslatot tartalmaz. Szól arról, hogy a
módosított határozati javaslatban a Baranyai Élménykörút projekt nettó önrésze
szerepel 682.547 ezer forint összegben. A költségvetési rendelet soron következő
módosításakor természetesen a bruttó összeg átvezetése történik meg, az ÁFA
értéke 281.962 ezer forint. Ennek figyelembe vételével az Aquapark összköltségvetése 1.505,1 millió forint, a Viziturisztikai Központé 186,7 millió forint.
Dr. Gulyás Emil képviselő nagyon fontosnak tartja, hogy az aquapark üzemeltetése
hosszútávon gazdaságos legyen, nem tekinti elfogadhatónak, hogy az önkormányzat
évente több tízmillió forinttal támogassa majd a működést. Ezt a beruházást energetikai szempontból, valamint a nyújtott nyitva tartással, a kapcsolt vendéglátással, a
termálvíz bekapcsolásával úgy kell megvalósítani, hogy gazdaságos legyen az üzemeltetés. A hőigényt, az energiaigényt nem gázzal, hanem valamilyen megújuló
energiaforrással, valamint termálvízzel kell biztosítani; a termálvíz biztosításával
válhat csak teljessé a beruházás. A megvalósulásra konzorciumot kell létrehozni.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke egyetért az elhangzottakkal, a fenntarthatóság
szempontjából foglalkozni szükséges a felvetett kérdésekkel. Jelzi, holnap
konzorciumi egyeztetésre kerül sor, melyre meghívja képviselőtársát dr. Gulyás
Emilt, az MSZP frakció vezetőjét.
Az aquapark a „Baranyai Élménykörút” projekt része, annak eleme még a bikali
reneszánsz vár, a mecseknádasdi borfalú és a Pécs-Orfű kerékpárút. Az együttes
megvalósíthatóság érdekében az előkészítés során törekedtek a partnerek bevonására. Azt be kell látni, hogy az aquapark ebben a fázisban minden igényt nem tud
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kielégíteni, ebben az első ütemben nincs lehetőség a termálfürdő kialakítására. Egy
aquapark kerül most megépítésre a pályázati kiírásnak megfelelően. A pályázati
anyag jobbá tétele érdekében minden jószándékú kritikát szívesen fogad. A pályázat
benyújtását követően Orfűn, társadalmi fórum keretében kerül ismertetésre a
tervanyag. Reményei szerint a fenntartható és működtethető rendszer átadására
2010. június 16-án sor kerül. Reméli azt is, hogy Pécs Város Önkormányzata is
tervez turisztikai forrást biztosítani Orfűre, s idővel egy fedett fürdő is megvalósulhat.
Dr. Marenics János képviselő véleménye szerint az aquaparkok működtetése sehol
nem eredményes a szezonális nyitva tartás miatt; de fontosabbnak tekinti a
komplexitásra törekvést a megyei turisztika kínálat tekintetében. Számos nem
kötelező feladatot támogat a megye és más városok is, egy ilyen idegenforgalmi
látványosság megér annyit, mint egy közepes szintű futballcsapat. Ez egy „lökés”
lesz Orfű és térsége látogatottsága tekintetében, hosszabb távon meg fog térülni ez
a beruházás.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megismétli, ez a program egy csomag része,
biztos, hogy nem fog annyi pályázati pénz jutni a beruházásra, mint amennyi ideális
lenne. A melegvíz biztosítása egy következő lépés kell legyen, de ahhoz további
pályázati pénzeket kell felkutatni és elnyerni. Nem a pillanatnak épül a beruházás,
további fejlesztéseket fog gerjeszteni, így visszaforgatható hozadékával is lehet
számolni.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 31 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
125/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat fő kedvezményezettként pályázatot
nyújt be „Baranyai Élménykörút” címmel a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökséghez a DDOP-2007-2.1.1/A pályázati kiírás II.
fordulójára.
Határidő: 2008. november 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Baranyai
Élménykörút” projekt – az Orfűi Aquapark és az Orfűi Aktív
Víziturisztikai Központ projektelem –- megvalósításához a Baranya
Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében összesen
682.547.000 Ft önrészt a céltartalékban elkülönít, egyben felkéri
elnökét, hogy az önrész összegének elkülönítését a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
Határidő: 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a
„Baranyai Élménykörút” című pályázat II. fordulójához szükséges
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. napirendi pont: A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása
a)

A 2008. évi Építészeti pályázatok bírálata
Előterjesztő: dr. Marenics János, a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

dr. Marenics János, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
elnöke, előterjesztő jelzi, a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslattételt. Ezeket
a kicsi összegeket is nagyon fontosnak tartják, de ha csak néhány százezer forinttal
is növelni tudná a keretet a közgyűlés a jövő évi költségvetés elfogadásakor, annak
további látható hozadéka lenne az építészeti hagyatékok megőrzése és a kulturált
környezet megteremtése tekintetében, utal ezzel a b) pontban tárgyalandó „Virágos
Baranyáért” verseny értékelésére, díjazására is.
A közgyűlés elnöke, az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
126/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése összességében
eredményesnek minősíti a 2008 évi építészeti pályázatokat és
elismerését fejezi ki valamennyi pályázónak.
A költségvetésben biztosított 3.000.000,- Ft kereten belül – az
egyes pályázatok – a 33/2008. (III. 6.) Kgy. határozatban jelölt
összegét, és a dologi költségét az alábbiak szerint használja fel:
a) „A kulturált települési környezetért”
A pályázatban megjelenített és elvégzett kulturált környezetet
alakító és fenntartó munkáért a közgyűlés az alábbi településnek ítél oda, összesen 400.000.- Ft pénzdíjat az első díjjal
együtt, és ad elismerő oklevelet:
Első díj a bronz plakettel:
Pogány község Önkormányzata
400.000,- Ft.
A teljes település megújításáért és új részeinek kialakításáért.
b) A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében 1.200.000,- forint támogatásban:

27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Újpetre Kossuth L. u. 112. rk plébánia épület
120.000.-Ft
Nagynyárád Táncsics M. u. 19. lakóház
120.000.-Ft
Nagynyárád Táncsics M. u. 15. lakóház
120.000.-Ft
Palkonya Fő u. 52. lakóház
70.000.-Ft
Palkonya Fő u.45. gazdasági épület
60.000.-Ft
Ivánbattyán Petőfi S. u. 18. lakóház
120.000.-Ft
Ivánbattyán Ságvári u.25. üzlet, kocsma, teleház 70.000.-Ft
Ivánbattyán Ságvári u. 14. lakóház
120 .000.-Ft
Ivánbattyán Ságvári u. 12. lakóház
120.000.-Ft
Palkonya Fő u. 77. lakóház
120.000.-Ft
Kisjakabfalva Fő u. 67. lakóház, gazdasági épület 100.000.Ft
12. Márok Kossuth u. 87. lakóház kerítés
60.000.- Ft
c)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi és dologi költségekre, (bronzplakett, oklevél) és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására – a pályázati kiírásnak megfelelően biztosított összeget – összesen 600.000.forintot fordít. Felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1/
a pontban odaítélt díj későbbi időpontban történő átadásáról,
valamint az 1/b pontban megállapított támogatások
átutalásáról.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése fontosnak tartja,
hogy a 2008. évi pályázatok részletes eredményét megismerjék a
megye valamennyi településén, ezért felkéri elnökét, hogy gondoskodjon azok a Diskurzus című folyóirat útján történő ismertetéséről.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b)

A „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése
és díjazása
Előterjesztő: dr. Marenics János, a Területfejlesztési,
Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
127/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat
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1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyt eredményesnek, a települési önkormányzatok
által megvalósított célkitűzések teljesítését magas színvonalúnak
értékeli.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése
-

a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, és Informatikai Bizottság
javaslata alapján, a „Virágos Baranyáért” 2008. évi megyei
környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyben részt
vett települési önkormányzatok részére adományozható
pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg:
-

1 db fődíj, 300.000 forint,
5 db kategória díj, településenként egységesen 200.000
forint,
- 12 db 100.000 forint,
- 20 db 50.000 forint összegű pénzdíj.
Mindösszesen: a 38 díjazott részére 3.500.000 forint;
-

a pénzdíjak kifizetéséhez 3,5 millió forintot a Baranya Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.)
Kgy. rendeletében meghatározott a speciális célú támogatásokból biztosít;
A díjazott települési önkormányzatok felsorolását az 1. számú
melléklet tartalmazza.

-

felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési
önkormányzatokkal a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat kösse meg, és az elnyert támogatások címzettek
részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a
„Virágos Baranyáért” 2008. évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit
a megrendezendő megyei „díjátadó ünnepség” keretében oklevél átadása mellett tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt
pénzdíjakról.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
17. napirendi pont: A komlói Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása című
pályázathoz kapcsolódó megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
128/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDOP-20073.1.2./2F az „Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központjai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó módosított
együttműködési megállapodás Közbeszerzési eljárásokra” vonatkozó 1/b számú mellékletet jóváhagyja, egyben felhatalmazza
elnökét annak aláírására. (A határozat 1. számú melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDOP-20073.1.2./2F az „Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központjai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó „Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt
megvalósítására” vonatkozó 2. számú mellékletet jóváhagyja,
egyben felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
18. napirendi pont: Pályázat benyújtása a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati
kiírásra
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
129/2008. (XI. 27.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat a „TÁMOP- 3.1.4./08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” című pályázatot benyújtja az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához, és egyben
felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya
Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját, hogy
a pályázathoz a nevelési-oktatási intézmény típusának megfelelő
feladatok vonatkozásában, feladatellátási helyenként, a „szolgáltatói kosár” szakmai tervezési segédlet figyelembe vételével,
készítse el szakmai programját. Készítse el továbbá a szakmai
feladattervhez kapcsolódóan a pályázat részletes költségvetését és
annak szöveges indoklását is feladatellátási helyenként és
összesítve.
Határidő: 2008. december 12.
Felelős: Rendeki Ágoston, az intézmény igazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranyai
Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját, hogy a pályázathoz szükséges komplex intézményi,
információs és kommunikációs technika (IKT) helyzetelemzést készítse el a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiumára vonatkozóan.
Határidő: 2008. december 12.
Felelős: Lassan Éva, az intézmény igazgatója
19. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, december 18-ára soron kívüli ülést fog
összehívni egy az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán döntést igénylő
ügyben, de további napirendi pont előkészítése is folyamatban van már.
Megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját, az ülést bezárja.
K. m. f.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

