Szám: 400-12/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 18-án
10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István,
Bognár Sándor, Bokor Béla, Czigler János, dr. Csörnyei László,
Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz
Zsolt, Keczeli Jenő, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Koltai Péter, Kustos
Roland, Maretics József, Miklós József, Müller Gábor, Nagy Attila,
Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita, Pávkovics Gábor, Polics József,
Prettl János, Rang Henriett, Rács Zoltán, Sohonyai István, Szalai
Ottó, Szatyor Győző, Székely Gábor, Szubotics Miklós, dr. Temesi
Erika, dr. Tusnádi Tamás, Weisz Péter közgyűlési tagok.
Távol vannak: Kovács István, dr. Marenics János, Szekó József 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, az önkormányzat hivatalának dolgozói, a
hangfelvételért felelős munkatárs.
A TANÁCSKOZÁST HANGSZALAGON RÖGZÍTETTÜK!
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
közgyűlés soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 40
közgyűlési képviselőből 37 fő jelen van.
A közgyűlés elnöke a napirend meghatározására térve a napirendi javaslatra felvenni
indítványozza 3. pontként „A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése” című előterjesztést.
Az előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslattal összefüggésben a képviselők részéről észrevétel, illetve további javaslat nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó indítványát.
A közgyűlés a javasolt előterjesztés napirendre vételével 23 igen szavazattal, 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül e g y e t é r t.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendre vétel figyelembevételével a
meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 31 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 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.

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

3.

A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményvezetője
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

A Baranya Megyei Kórház működésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

5.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programjára a Baranya
Megyei Önkormányzat által beadott pályázat önrészének emelése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6.

A „Kökönyösi Oktatási Központ” Intézményfenntartó Társulás esélyegyenlőségi
tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

7.

Szociális szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

8.

Interpellációk, bejelentések

A közgyűlést alkotó frakciók és szervezet képviselői részéről napirend előtti
felszólalásra nincs igény.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megyében élő kisebbségeket
december 18-a, a Kisebbségek Napja alkalmából.
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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 II. kiegészítő előterjesztés módosított
II. határozati javaslatot tartalmaz. A módosított II. határozati javaslat 6. pontját
kiegészíti azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa)
intézményvezető helyettese által indított fegyelmi ügyben eljáró fegyelmi tanács
tagjainak javasolja Bánkuti Ferenc és Szubotics Miklós képviselőket.
Az előterjesztéssel, a szóban kiegészített módosított II. határozati javaslattal öszszefüggésben a közgyűlési tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kiegészített módosított II. határozati
javaslatot.
A közgyűlés 34 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
130/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és
a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
2. a 125/2008. (XI. 27.) Kgy. határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti
ki:
4. A Baranya Megyei Önkormányzat a „Baranyai Élménykörút”
című, DDOP-2.1.1./A-2008/0007 számú pályázat keretében
megvalósítani kívánt Orfűi Aquaparkot és Aktív Viziturisztikai
Központot az üzembe helyezést követően gazdasági
társaságnak kívánja bérbe adni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. a 129/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat 2. pontjában szereplő szakmai
program, illetve a hozzá kapcsolódó költségvetés elkészítésének
határidejét 2009. január 9-re, a határozat 1. pontjában szereplő
pályázat beadásának határidejét 2009. január 30-ra módosítja;
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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4. a pályázati eljárási rendről és az európai uniós társfinanszírozású
pályázatok megvalósításának módjáról szóló 171/2005. (XII. 15.)
Kgy. határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi, egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a megyei főjegyzővel együtt
az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának
rendjéről szóló szabályzatot megalkossa;
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
5. felhatalmazza a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az országos hatáskörű módszertani nevelőszülői
hálózattá történő kijelölésre és a feladatellátáshoz kapcsolódó
forrás elnyerésére megjelenő meghívásos pályázati felhívásra
pályázatot nyújtson be;
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: dr. Bogács Ernő, az intézmény igazgatója
6. a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményvezető helyettese által indított fegyelmi eljárás vizsgálóbiztosának Rács Zoltán képviselőt, a fegyelmi tanács tagjainak
Szubotics Miklós és Bánkuti Ferenc képviselőket jelöli ki;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. felkéri a kijelölt vizsgálóbiztost és a fegyelmi tanács tagjait, hogy
tevékenységükről és az eljárás eredményéről tájékoztassák a
testületet.
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése
Felelős: az érintett képviselők
2. napirendi pont: Az Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektje, a
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt,
valamint a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) projekt megvalósításához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpont projekt támogatási szerződésében, mely az előterjesztés 2. számú
mellékleteként került csatolásra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. december
17-i közléssel módosítások átvezetését kérte, erre figyelemmel módosított 2. számú
melléklet készült.
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:
131/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont létesítése” projekt
megvalósítása érdekében kötendő, az 1. számú melléklet szerinti
Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal
egyetért, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont létesítése” projekt
megvalósítása érdekében kötendő, a 2. számú melléklet szerinti
Támogatási Szerződésben foglaltakkal egyetért, felhatalmazza
elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy
a „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont létesítése”
projekt önrész összegének évenkénti bontásának – 2009. évben
420.413 ezer forintot, 2010. évben 44.637 ezer forintot – a Baranya
Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.
7.) Kgy. rendelet „Baranya Megyei Önkormányzat többéves
kihatással járó feladatai” című mellékletében történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Nagy Kiállítótér Múzeumutca” projekt megvalósítása érdekében előkészített, 3.
számú melléklet szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért, felhatalmazza elnökét annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4. számú
mellékletben szereplő Vezetői összefoglalót (Megvalósíthatósági
tanulmány eredményeinek összefoglalását) jóváhagyja, és úgy
dönt, hogy Konzorciumi tagként pályázatot nyújt be a DDOP-20084.1.3. „A pécsi EKF 2010 program kiemelt projektjeinek
megvalósítása” felhívás értelmében a „Nagy Kiállítótér Múzeumutca” projekt megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy
a „Nagy Kiállítótér – Múzeumutca” projekt önrészére a Baranya
Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.
7.) Kgy. rendelet céltartalékában elkülönített 433.230 ezer forint
terhére a projekt megvalósításához szükséges módosítások
átvezetéséről gondoskodjon az alábbiak szerint. A projekt önrészét
bruttó 252.993.238 forintra csökkentse, az „ÖKO HÁZ” koncepcióra
143.236.820 forintot céltartalékként különítsen el, a fennmaradó
36.999.942 forintot az „Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt,
valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére,
intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére”
elkülönített előirányzat kötelezettséggel nem terhelt keretébe
csoportosítsa át.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a
DDOP-4.1.3 sz. pályázat keretében megvalósítani kívánt „Nagy
Kiállítótér - Múzeumutca” projekt keretében kialakításra kerülő,
vállalkozási tevékenységként végezhető feladatellátás
céljára
szolgáló ingatlanrészeket bérbeadás útján fogja hasznosítani.
8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs Papnövelde
u. 5. sz. épület „ÖKO HÁZ” koncepció megvalósításának érdekében, a vállalt bruttó 143.236.820 forint többletkiadás csökkentése
céljából, pályázati lehetőség esetén, felhatalmazza elnökét pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás függvényében
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatóságának igazgatóját, hogy készítsen intézkedési
tervet a műtárgyak időszakos elhelyezésével összefüggő feladatokról.
Határidő: 2009. január 15.
Felelős: dr. Fabényi Júlia, az intézmény igazgatója
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező 1., módosított 2., valamint a 3. és 4. számú mellékletekkel.
3. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona
(Helesfa) intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ vezetője december 12-én érkezett megkeresésében Dávid
Zsuzsanna, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa)
igazgatójának végleges áthelyezését kéri. Dávid Zsuzsanna írásban bejelentette,
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hogy a közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel történő megszűntetéséhez
hozzájárul. Mivel az intézményvezető munkáltatója a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, az áthelyezéshez a közgyűlés hozzájárulására van szükség.
Emlékezteti képviselőtársait arra, hogy az igazgatói álláshely betöltésére annak
idején kettő fő pályázott, akkor a közgyűlés Dávid Zsuzsannának adott megbízást.
Az eltelt bő egy év alatt az intézmény működése sajnos „szétesett”, de ehhez az
intézményvezető betegeskedésén kívül számos más körülmény is hozzájárult. A
kialakult áldatlan állapotot kezelni szükséges többek között azzal is, hogy új
igazgatót kell az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízni.
Jelzi, az érintettek az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához
hozzájárultak.
Németh Mária képviselő kéréssel fordul képviselőtársaihoz a tegnapi nap folyamán
a közgyűlés valamennyi tagjához eljuttatott e-mail levél kapcsán. Véleménye szerint
arra figyelemmel meghatározó döntéseket nem szabad hoznia ma a testületnek;
bizottságot kell felállítani a kialakult helyzet vizsgálatára. Tudomása van arról, hogy a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság ülésén egy esetleges fegyelmi eljárás
lefolytatása is felmerült. Szeretné megismerni a szakbizottság álláspontját, az arról
szóló tájékoztatás minden bizonnyal segítené a képviselőket a döntéshozatalban.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az
intézményvezető egyoldalúan is lemondhat közalkalmazotti jogviszonyáról, abban az
esetben a testületnek tudomásul kell vennie azt. Az előterjesztés a közalkalmazotti
jogviszony áthelyezéssel történő megszüntetésére vonatkozik, a fegyelmi eljárásra
nem, azt egyébként sem az önkormányzat indította. A kialakult körülmények között
az intézményben kialakult lehetetlen helyzet kezelése érdekében kell elsődlegesen
határozni.
Rács Zoltán, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke szól arról, hogy a
bizottság ülésén a fegyelmi eljárásról nem tárgyaltak, hiszen az még nem időszerű. A
levelet ─ melyet a képviselők e-mail-en kaptak ─ tartalmilag „zavarosnak” találja, az
abban leírtakat vizsgálni szükséges.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a 2008. évben a belső ellenőrzésen kívül
vizsgálatot folytatott az intézményben többek között az ÁNTSZ Regionális Intézete
és a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal is; ezek egy része még
folyamatban van. A bizottság a lezárt vizsgálatokról januárban fog tájékozódni. Ezen
körülményektől függetlenül, a pályázat sikeres elbírálásáig az intézményvezetői
feladatok ellátására vonatkozó döntést szükségesnek tartja ma meghozni.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az év során 15 alkalommal
vizsgálódott valamely felettes hatóság az intézménynél.
Elmondja, személyesen is próbálta oldani az ellentéteket az érintett felek között,
sajnos eredménytelenül, mert kölcsönösen történtek a feljelentések, folyamatosak
voltak a bejelentések. Az igazgató tartós táppénzes távollétében, amikor a gazdasági
vezető látta el a helyettesítést, viszonylag normalizálódott a helyzet. A gazdasági
vezető a folytonosságot képviseli az intézményben, rendelkezik szakmai tapasztalattal és tudással ahhoz, hogy az intézmény működését újra a rendes mederbe
terelje, ha megbízza őt a testület az igazgatói feladatok ellátásával a pályázat
eredményes elbírálásáig.
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Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke szerint egy új bizottságot létrehozni az ügy
kivizsgálására nem szükséges; kéri, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
ismerje meg a szakhatósági intézkedésekből származó vizsgálatok eredményét, és
alakítsa ki álláspontját. A bizottság tagjain kívül több képviselő is tenni szeretne az
otthonért, ők részesei már a vizsgálódásoknak, ezért javasolja, a közgyűlés minden
tagja kapjon meghívást a bizottság ülésére, hogy ki-ki igénye szerint tájékozódhasson.
Kéri, a fegyelmi ügyet, az áthelyezés és a megbízás kérdését érdemben ne keverje a
testület a döntéshozatal során.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke megismétli, az áthelyezésre vonatkozó
döntés meghozatalával nyílik lehetőség az igazgatói álláshely megpályáztatására, s
az intézményben kialakult helyzet kezeléséhez szükséges fenntartói intézkedésre.
Miklós József képviselő ─ a szakbizottság tagjaként ─ az igazgató asszony kinevezése óta azt látta, hogy az intézményben nincs rend. Ez a helyzet az áthelyezéssel
nem fog megoldódni véleménye szerint, mert a főnővér és a gazdasági vezető között
az ellenségeskedés folytatódni fog.
A pályázat eredményes elbírálásáig a gazdasági vezetőt javasolja megbízni a
testületnek az intézményvezetői feladatok ellátásával.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szerint az intézmény életében fellelhető régi
kötelékek, szokások ellehetetlenítették az egy éve kinevezett igazgató munkáját,
emellett az intézményvezető kiválasztása sem biztos, hogy jó döntés volt.
Németh Mária képviselő véleménye szerint ellentmondásos a helyzet, nem vitatják a
gazdasági vezető alkalmasságát, de az e-mail azt sugallja, hogy az ő munkáját is
ellehetetlenítik majd a kisebb dolgozói csoportosulások. Az intézményben kialakult
helyzetet vizsgálni szükséges, esetlegesen a fenntartó egy önkormányzati biztos
delegálásával is segíthetné a feladatok koordinálását a pályázat eredményes
elbírálásáig.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke hangsúlyozza, ha a gazdasági vezető nem,
akkor más sem tudja az intézménynél kézben tartani az irányítást a pályázat
elbírálásáig.
Az intézményvezetői jogosítványok gyakorlására önkormányzati biztost nem delegálhat a közgyűlés. A fegyelmi tanács tagjai a közgyűlés tagjai, és ha a határozati
javaslatban indítványozott lépéssorozat szerint jár el a testület, akkor a döntés
minden tekintetben a közgyűlés kezében marad.
Németh Mária képviselő az MSZP frakció nevében szünet elrendelésére kéri a
közgyűlés elnökét.
A közgyűlés elnöke a testület munkájában szünetet rendel el.
─ SZÜNET─
A közgyűlés elnöke a testületi munka folytatására kéri a képviselőket.
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Németh Mária képviselő az MSZP frakció nevében indítványozza, hogy a határozati
javaslatot pontonként bocsássa szavazásra a közgyűlés elnöke. A határozati
javaslatot egy további ponttal javasolják kiegészíteni: a közgyűlés állítson fel egy
négy főből álló vizsgáló bizottságot a Boróka Otthon működésének vizsgálatára,
pénzügyi szakember ─ a frakció javaslata szerint Nagy Attila, a Pénzügyi Bizottság
elnöke ─ vezetésével. A frakció részéről tagnak javasolják dr. Feledi Éva képviselőt,
akinek van már rálátása az intézmény működésére. Indokoltnak tartják, hogy a
Fidesz-KDNP frakció is az intézmény működését valamelyest ismerő képviselőket
jelöljön tagnak a bizottságba.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a bizottságba a további két
tag személyére nem csak a Fidesz-KDNP frakció, hanem a civil szervezet részéről is
vár, fogad jelölést.
A képviselők részéről további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját, mely a
Dávid Zsuzsanna áthelyezésére vonatkozó javaslatot foglalja magába.
A közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjával 35 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodás mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját a pályázat
kiírására.
A közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjával 36 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját, mely szerint
a testület a pályázat eredményes elbírálásáig az intézményvezetői feladatok
ellátásával a gazdasági vezetőt bízza meg.
A közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjával 18 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az MSZP frakció által 4. pontnak javasolt és
az előterjesztő által befogadott indítványt a vizsgáló bizottság felállításáról.
A közgyűlés a javaslattal 31 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás
mellett e g y e t é r t.
A közgyűlés fenti szavazataival a következő határozatokat hozza:
132/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa)
igazgatója, Dávid Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonya 2008.
december 31-i hatállyal történő megszüntetéséhez és a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központhoz történő áthelyezéséhez 2009.
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január 1-jei hatállyal. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az
áthelyezésről szóló okirat aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés felkéri elnökét a
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) igazgatói
álláshelyének betöltésére szóló pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Attila képviselő
vezetésével négy főből álló bizottságot állít fel a Baranya Megyei
Önkormányzat
Boróka
Otthona
(Helesfa)
működésének
vizsgálatára. Az MSZP frakció delegáltja a bizottságba dr. Feledi
Éva, a további két tagot a közgyűlést alkotó frakciók és civil
szervezet jelölik.
A közgyűlés felkéri a bizottság elnökét, hogy a vizsgálat
eredményéről tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2008. december 31. (a bizottság felállítására),
2009. február 26. (a közgyűlés tájékoztatására)
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Nagy Attila képviselő

133/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. január 1-jétől
kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat
eredményes elbírálásáig nem ad megbízást a Baranya Megyei
Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) igazgatói feladatainak
ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy vezető nélkül nem maradhat
az intézmény. Kezdeményezi ezért ebben az ügyben a döntés ismételt megtárgyalását; jelzi, soron kívüli ülést fog összehívni december utolsó munkanapjai
egyikére.
Weisz Péter képviselő szerint a képviselők közül többen félreértették a megbízásra
vonatkozó javaslatot, ezért indítványozza, bocsássa azt ismét szavazásra a
közgyűlés elnöke.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az újraszavazásra
vonatkozó indítványt.

11
A közgyűlés 32 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
134/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Baranya Megyei
Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményvezetője közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése” című előterjesztés határozati javaslata 3.
pontjában javasolt intézményvezetői megbízásról újra szavaz.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a Boróka Otthon
intézményvezetői feladatainak ellátásával a gazdasági vezető megbízására vonatkozó javaslatát.
A közgyűlés 22 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
135/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. január 1-jétől
kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat
eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka
Otthona (Helesfa) intézményvezetői feladatainak ellátásával
Buszlauer Ferencnét bízza meg és havi illetményét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Alapilletménye:
Magasabb vezetői pótléka:
Munkahelyi pótléka:
Havi illetménye összesen:

235.400 Ft
50.000 Ft
24.000 Ft
309.400 Ft

Határidő: 2009. január 1.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2008. (XII.
18.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. napirendi pont:

A Baranya Megyei Kórház működésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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136/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Kórház kapacitásából 1 óra/hét
belgyógyászat – felülvizsgálati órát (a hozzátartozó német
ponttal) valamint
1 óra/hét
központi radiológia órát (a
hozzátartozó német ponttal), területi ellátási kötelezettséggel
együtt, feladatátadási szerződéssel – 2009. február 1-től
kezdődően – működtetésre átad a Betegápoló Irgalmasrend
Pécsi Házának;
b) jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a
Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza között 1 óra/hét
belgyógyászat – felülvizsgálati óra, valamint a 1 óra/hét
központi radiológia óra átadásához szükséges – az 1. számú
melléklet szerinti – feladatátadási szerződést, egyben felkéri
elnökét annak aláírására.
Határidő: 2008. december 20.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Kórház 50 belgyógyászati krónikus ágyának
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére
történő átadásához a 2. számú melléklet szerinti feladatátadási
szerződést jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak
aláírására;
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) felkéri a Baranya Megyei Kórház, valamint a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatóját, hogy az 50
belgyógyászati krónikus ágy működtetéséhez szükséges
belgyógyászati „háttérellátásra” vonatkozó megállapodást a
fenntartó/tulajdonos megbízásából kösse meg.
Határidő: 2009. január 31.
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) kezdeményezi a Baranya Megyei Kórház 40 krónikus, valamint
50
kardiológiai
ágyának
szüneteltetését
az
Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézete
Egészségügyi Igazgatási Osztálya vezetőjénél, egyben felkéri
elnökét, hogy az erre vonatkozó kérelmet a szakhatóságnak
nyújtsa be;
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
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b) hozzájárul a Baranya Megyei Kórház Pulmonológi „A”, valamint
Pulmonológia „C” osztályainak egy szervezeti egységbe történő
összevonásához a kórház központi telephelyén.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Tüdőszanatórium kiürítéséhez, valamint az onnan áthelyezésre kerülő betegellátási
funkciók központi telephelyen történő kialakításához a Baranya
Megyei Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásának
szabályairól szóló 14/2008. (XII. 3.) Kgy. rendelet 5. § (2)
bekezdésében elkülönített keret terhére 25.500.000 forint
fenntartói támogatást biztosítson a Baranya Megyei Kórház
részére;
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kiürített Tüdőszanatórium
értékesítésének előkészítésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2009. február 26.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
5. napirendi pont:

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programjára a Baranya Megyei Önkormányzat által beadott
pályázat önrészének emelése
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 határozati javaslatot.
A közgyűlés 33 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
137/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott, a fenntartásában
működő „Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújításával és új
funkciókkal való felruházása” című pályázatának önrészét 75.724.437
Ft-tal, azaz 295.510 euróval, bruttó 298.313.438 Ft-ról 374.037.875 Ft-
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ra megnöveli, egyben felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az önrész
növelésének összegét a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
6. napirendi pont:

A „Kökönyösi Oktatási Központ” Intézményfenntartó Társulás esélyegyenlőségi tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
138/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Kökönyösi Oktatási
Központ” Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta.
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
7. napirendi pont:

Szociális szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése
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.
A közgyűlés 32 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
139/2008. (XII. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sellyei Kistérségi
Többcélú Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciótervezetét a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsának elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hidas község
felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét
Hidas Község Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra
javasolja.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
8. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke jelzi, a munkaterv szerint 2009. február 26án tartja a testület következő ülését. Képviselőtársainak, a hivatal munkatársainak,
az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, valamint az ülés minden résztvevőjének
békés, áldott karácsonyi ünnepeket kíván.
Megköszöni képviselőtársai és a hivatal munkatársai munkáját, az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

