Szám: 670-3/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-án
14.00.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Horváth Zoltán, Barkó Béla, Bédy István, dr. Bokor Béla, dr. Gulyás
Emil, Fuchs Gábor, Jakab Norbertné Pohl Marietta, Keczeli Jenő,
Kiss Ferenc, Kovács István, dr. Kőhalmi László, Ladányi Attila,
Miklós József, Pávkovics Gábor, Prettl János, dr. Szakács László,
Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol van:

Mester László közgyűlési tag.

Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a gazdasági szervezetek vezetői, prof.
dr. Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
főigazgatója, dr. Endrei Dóra, a PTE Klinikai Központ orvosigazgatója, prof. dr. Boncz Imre, a PTE Egészségtudományi
Kar intézet-igazgatója, a sajtó munkatársai, az önkormányzat
hivatalának dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 18 megyei képviselő
jelen van.
A napirendi javaslatról levenni indítványozza „A Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosítása” című 4. napirendi pontot. Indokolásként elmondja, az
Allianz Zrt. arról értesítette, hogy folytatni kívánják működésüket az Alapítványban,
ebben az értelemben az alapítói jogokról való lemondásuk semmis.
A képviselők részéről a meghívó szerinti és a szóban elhangzott javaslattal összefüggésben észrevétel nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a 4. napirendi pont levételére vonatkozó
javaslatát.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a javaslattal e g y e t é r t.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot a 4.
napirendi pont levételére vonatkozó döntés figyelembevételével.
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A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
prof. dr. Bódis József, a PTE rektora,
prof. dr. Kollár Lajos, a Klinikai Központ főigazgatója
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2011. (IV…) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
6. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évben
végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
8. A volt Baranya Megyei Kórház „gyógyszertár” épületével kapcsolatos megállapodás
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
9. A „Nagy kiállítótér - Múzeumutca", valamint a „Tudásközpont megvalósítása”
elnevezésű projektek Támogatási Szerződéseinek módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
10. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
11. Interpellációk, bejelentések
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a két ülés között Barkó Béla képviselő írásban
interpellációt nyújtott be; tájékoztatást kért az önkormányzat képviseletét ellátó
delegálásokról, az önkormányzat által kötött külsős megbízási szerződésekről.
A képviselők részéről nincs igény a napirend előtti 2 perces hozzászólásra.
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
prof. dr. Bódis József, a PTE rektora,
prof. dr. Kollár Lajos, a Klinikai Központ főigazgatója
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: köszönti prof. dr. Kollár Lajos urat, a Klinikai
Központ főigazgatóját, dr. Endrei Dóra asszonyt, a Pécsi Tudományegyetem orvosigazgatóját, prof. dr. Boncz Imre urat, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
intézet igazgatóját, továbbá a közmeghallgatás minden résztvevőjét, az érdeklődő
állampolgárokat.
Szót ad prof. dr. Kollár Lajos úrnak, a Klinikai Központ főigazgatójának, társelőterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
Prof. dr. Kollár Lajos, a Klinikai Központ főigazgatója: köszöni, hogy szólhat az
elmúlt egy év tapasztalatairól a testület előtt. A számszerű adatok igazolják, bölcs
döntés volt az integráció; az egészségügyi tárca által elfogadott Semmelweis Terv
ezt a trendet hirdette meg. A magas szakmai színvonalon történő teljesítés, a
párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében tárgyalások folynak a megye többi
városa által működtetett kórházakban nyújtott ellátásokról is.
Az integrált működés kezdetén problémát okozott a normatív finanszírozás, mert a
rendszer nem jutott plussz forráshoz. A főhatóságok részére készített dokumentumok
alapján várják a finanszírozás rendezését, az integrált működés így rentábilis lesz.
A kezdetekben a betegek, a munkavállalók részéről megfogalmazódott panaszok,
kifogások elcsitultak, a koncentrációnak, a párhuzamosságok megszüntetésének
voltak ellenzői, felszínre kerültek az egyéni érdekek, működött a hiúság, a sértődöttség.
A TIOP 2.2.7. és a TIOP 2.2.2. projektek jelentős lépések lehetőségét teremtik meg a
szakmai területek koncentrálása és az egykapus sürgősségi ellátás infrastrukturális
feltételeinek kialakítása tekintetében. A két nagy beruházás megvalósulása a 2013.
évre várható. Az onkológiai ellátás vonatkozásában is pályázni kívánnak, ezen a
területen is szeretnék a centrum-funkciót betölteni.
Az integrációban érintettek áldozatos munkáját megköszöni; reméli az egészségügyi
ellátásban részesülők elégedettek lesznek a rendszer tevékenységével, szolgáltatásaival.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az integrációban közreműködők munkáját
megköszöni; a Semmelweis Terv előfutárainak nevezi az integráció szereplőit. A
közel 3,5 milliárd forint „tanulópénz” megfizetése központi segítség nélkül nehéz
helyzetbe hozza az önkormányzatot, mert illúzió azt feltételezni, hogy a központi
költségvetés egyik napról a másikra kompenzálja ezt az összeget.
Az egységes ellátás megteremtése szakmailag jó döntés volt, még ha sok nehézséggel is jár.
Bízik abban, hogy a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Zrt. szerepe az
egészségügyi ellátásban erősödik azáltal, hogy a pályázási lehetőségekkel élve
eredményes fejlesztéseket hajt végre.
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Miklós József képviselő: az elmúlt nyolc év kormányainak felelőtlen döntései miatt
válsághelyzet alakult ki az egészségügyben. Jelentős forráskivonás történt, a
korábban jól működő beteg-utak rendszere felborult, az intézmények az összeomlás
szélére kerültek, ez alól nem kivétel a baranyai ellátórendszer sem. Az ágazat
megújítása szükséges a rendszer működőképessége stabilizálásához, a jogos
betegigények kielégítéséhez. Örömmel fogadja, hogy megkezdődik a 400 ágyas
klinika felújításának újabb szakasza.
A kistérségi szakellátórendszerek létjogosultsága nem, de finanszírozásuk az öt éves
működtetési kötelezettség tekintetében kérdéses.
Megkerülhetetlen a rendszerben dolgozók bérezésének rendezése, az életpálya
modell kialakítása, az elvándorlás megakadályozása.
Az alapellátás, a háziorvosi ellátás fontosságát minden kormány megerősítette, de
érdemben nem történt semmi. Ez a kormány már tett lépéseket e tekintetben. Ősztől
várható, hogy a háziorvosok ismét igénybe vehetik az eszköz- és ingatlan támogatást. Életbe lépett az új indikátor rendszer, a teljesítmény arányos finanszírozás
jelentősen megemelt összegével.
Hatékony, fenntartható rendszerre van szükség a beteg emberek megelégedésére
és érdekében.
Prof. dr. Kollár Lajos, a Klinikai Központ főigazgatója: elismeri, az egészségügy
korábbi átalakításának voltak hibái, de annak felismerése, hogy átalakításra van
szükség, helyénvaló volt.
A helyzetfelmérés pontos, kérdés az, hogy milyen operatív intézkedések születnek,
milyen források állnak majd rendelkezésre. Számos bíztató jele van az átalakítás
helyes irányának.
A 400 ágyas klinika felújítása átgondolt logisztika mentén történik, reméli, a lehető
legkevesebb kellemetlenséggel jár majd a betegeknek.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: hatékony, színvonalas rendszert lehet az integráció által létrehozni a Dél-Dunántúli régióban; az alapelvekben
nincs hiba, az integráció végső kimenetele, sikeressége az érintetteken múlik.
Visszautasítja a képviselőtársa részéről elhangzott szakmainak álcázott, de támadó
politikai hozzászólást. A Fidesz kormány a korábbi egészségügyi átszervezésre
vonatkozó tervek magvalósítását hatalmi érdekből népszavazással megakadályozta,
azzal nagy hibát követett el, mert az előkészített reformnak voltak jó elemei is. Ha az
előző ciklusban elkezdődik az átszervezés, akkor lehet, nincs 2/3-a a Fidesznek, de
feleannyi lenne a gondja. Nem szakmai, hanem politikai érdek akasztotta meg a
reformot korábban.
Az előterjesztést korrektnek tartja, megköszöni a korábbi tisztségviselők, a korábbi
bizottságok és az apparátus munkáját.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: természetesnek tartja, hogy a hozzászólások
politikailag orientáltak. Miklós József képviselő hozzászólása tartalmazott kritikát és
előremutató is volt. A 2007. évben a megyét rosszul érintette, hogy a Baranya
Megyei Kórház aktív ágyszámát 40 %-kal lecsökkentették, majd 222 %-kal emelték a
krónikus ágyszámot, melyet az akkori ellátórendszerbe nem tudta beilleszteni az
önkormányzat. Ezért átadta azokat az ágyakat a Harkányi Gyógyfürdőkórháznak és
az Irgalmas Rendnek. Talán ezt lehet egy kicsit pozitívan értékelni.
Kiss Ferenc képviselő: családjában történt eset kapcsán a pécsi ellátásban megélt
pozitív tapasztalatait osztja meg a közmeghallgatás résztvevőivel.
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Dr. Szendi Erzsébet betegjogi képviselő: a betegeket, az ellátottakat képviselve nem
tud teljes elégedettségről szólni. Az egészségügyről szóló viták, beszélgetések egyik
fontos témája az egészség-magatartás, a felelősség ébresztés a saját egészség
irányába, amit határozottabban szükséges kommunikálni a társadalom felé.
A sürgősségi ellátással szemben nagy elvárásai voltak a városnak, a megyének, a
családoknak, s az bizony nem az elvárásoknak megfelelően teljesült. Nem igazán
tisztázott, mit jelent a sürgősség; az infrastruktúra az áldatlan állapot minősítéssel
jellemezhető. Az új ellátó helyek remélhetőleg „emberibb” körülményeket nyújtanak.
Az ellátottak panaszolják, az orvos-beteg kapcsolat leépült; nagy rendszerek
létrejöttekor is gazdája kell legyen a betegnek, több törődésre, fokozottabb
figyelemre lenne szükség. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egzisztenciális
bizonytalanságban lévő, fáradt személyzet tud-e kellő törődést nyújtani. Az
egészségügyben dolgozók megbecsültsége, mind az anyagi, mind az erkölcsi olyan
kérdés, amivel foglalkozni kell.
A Klinikai Központot dicséret illeti a betegek könnyebb tájékozódását szolgáló
hasznos információ nyújtásért.
Oszvald Péter úr, a komlói civil szervezetek megbízásából: a 28 ezer komlói és a
város vonzáskörzetében élők, így közel 40 ezer ember aggályait, érdekeit,
véleményét képviseli. Komló elöregedő város, melynek helyzetét a bányászat
árnyalja, sok a mozgásszervi, a légúti beteg. A város lakói érzelmileg erősen
kötődnek kórházukhoz, sokat áldoztak rá anyagilag, sokat tettek érte társadalmi
munkában, önkormányzatuk saját és pályázati forrásból több milliárd forintot költött
az intézmény felújítására, de segítségükre voltak adományaikkal a német
testvérvárosi kapcsolataik is, és példaértékű összefogás valósult meg a civil
szervezetek részéről. Az intézmény dolgozóinak szakmai munkáját, felkészültségét
elismeri a helyi közösség.
Az integrációról többet kellene beszélni a nyilvánosság előtt, mert nagy a
tájékozatlanság. Lehet, hogy senki nem akarja a komlói kórházat bezárni, de a
komlói emberek a néhány évvel ezelőtti intézkedések, a szülészet és a gyerekosztály
megszüntetése után ennek veszélyét érzik. A kórház körüli bizonytalanság évi 140
millió forint fenntartói támogatás miatt alakult ki, de az is gyakran elhangzik, túl közel
vannak Pécshez. Egy betegnek ez mégis távolság és költség.
A döntéshozatal a betegekről is szól, szeretnék, ha tolmácsolt véleményük a
döntéshozók által figyelembevételre kerülne.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a megyei önkormányzatnak nem áll
szándékában a komlói kórházat bezárni. A komlói testület - elmúlt hetekben hozott döntése arról szól, hogy vizsgálni kell, miként lehet a kórházat kevesebb fenntartói
támogatás mellett működtetni. A kórház normatíván felüli támogatási igénye 140-160
millió forint évente. Az önkormányzati törvény adta lehetőséggel élve a komlói
testület úgy határozott, hogy az intézményt átadja a megyei önkormányzatnak, mert
a feladatot ekkora támogatási igény mellett nem tudja ellátni. A határozatába a
testület beemelte azt a lehetőségét, hogy az intézmény beilleszthető a megyei
önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem által indított folyamatba, azaz az
integrált rendszerbe. Véleménye szerint vannak olyan profilok, amelyek kifejezetten
jó helyen lennének az integrált struktúrában.
A kérdés 2012. január 1-jéig nyitott, a megoldásról még minisztériumi szinten is
szükséges tárgyalni. A legfontosabb, hogy a betegek megfelelő színvonalú ellátása
biztosított legyen.
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Prof. dr. Kollár Lajos, a Klinikai Központ főigazgatója: természetes, hogy a komlói
lakosság érzelmileg nagyon ragaszkodik a kórházhoz, de sajnos a betegek
ellátásához egyre drágább műszerek szükségesek, a költséges műszerpark
kihasználtsága viszont nem megfelelő bizonyos betegszám alatt. Szó nincs kórház
bezárásról. Magyarországon szükség van az egészségügyi intézmények
átstrukturálására, az egymásra épülő ellátórendszer kiépítésére. Pécstől 20 km-re
nem érdemes olyan diagnosztikai feltételek, olyan terápiás beavatkozások
lehetőségét kiépíteni, amelyek Pécsett megtalálhatók. Ezt nem úgy kell
kommunikálni, hogy „elvették a kórházunkat”, azt kell tudatosítani, hogy a betegek
Pécsett magasabb színvonalú ellátáshoz jutnak. A magas szintű járóbeteg ellátást
továbbra is helyben kell biztosítani. Sok fejlesztés volt a komlói egészségügyi
intézményekben, a műtők jól felszereltek. Helyben kell történnie az egy napos
sebészeti ellátás keretében elvégezendő, elvégezhető műtéteknek, amelyeknek
nincs magasabb szintű műszerezettségi feltétele, amelyekhez nem kell magasabb
szintű képzettség. A bányászvárosban kell hagyni a krónikus légzésszervi panaszok
ellátásának egy részét, s a lakosság részére lehetővé kell tenni, hogy a progresszív
ellátás legmagasabb szintjét is bármikor igénybe tudják venni. Ma Magyarországon
37 helyen operálnak érbetegeket, ez szükségtelen, mert ekkora területet és ekkora
lélekszámot 10 centrum el tud látni. Ahol évente csak 3 aorta műtét fordul elő, ott
nem alakul ki megfelelő gyakorlat, nincs megfelelő hozzáértés, nagy a szövődményveszély. A centrumokban a betegellátás biztonságosabb.
A komlói kórházat át kell strukturálni; ami azon a szinten jól ellátható, azt ott kell
biztosítani a lakosságnak, amelyik eset magasabb műszerezettséget, szakmai tudást
kíván azt arra specializálódott centrumban kell ellátni. Rendszer-elméletben kell
gondolkodni, a forrásigényes fejlesztéseket, a magasabb szintű műszerpark
fenntartását a kis kórházak nem tudják megfinanszírozni; alapellátásban a lakosságközeli ellátást kell megőrizni, fenntartani.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: elsődleges a betegellátás, olyan struktúrát kell
kialakítani, amely hatékony, amely jól menedzselhető, amely rendszerben a beteg a
legrövidebb idő alatt, a legjobb állátást biztosító helyre jut.
Bokor Béla képviselő: az előterjesztés komplex módon kezeli a szándékot és a
megvalósítást. Az egészségre-nevelésben, az ismeretek közvetítésében, a szokások
átalakításában fontos a szerepvállalás.
A volt megyei kórház beintegrálásával még maradtak kötelezettségei a megyei
önkormányzatnak, de elmondható, a betegközpontúbb ellátás kialakításának voltak
részesei.
A határozati javaslat támogatását kéri képviselőtársaitól, majd megköszöni az
integrációs folyamat minden szereplője munkáját, együttműködését, továbbá az
előterjesztés készítőinek tevékenységét.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a közelmúltban dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár járt Baranyában és találkozott az egészségügyben
szolgáltató „világgal”. Köztudott, Pécs és Kaposvár között fog eldőlni a szakmai
funkciók nagytérségi regionális szolgáltató rendszerben való ellátása. Erre vonatkozó
kérdést intéztek az államtitkár úrhoz: hova és kik köré integrálódjon az a regionális
rendszer, amely minimum 1,5 millió beteget lát el a Dél-Dunántúlon a Semmelweis
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Terv szerint. Pécs megkerülhetetlen a kialakuló nagytérségi rendszerben a klinikai
múltja, az orvos-szakmai erősségei, a beteg-utak miatt.
Felkéri prof. dr. Boncz Imre urat, a Pécsi Tudományegyetem intézet igazgatóját
tartsa meg prezentációját, melynek címe: Nagytérségi koncepció a Dél-Dunántúli
térségben.
Prof. dr. Boncz Imre, a Pécsi Tudományegyetem intézet igazgatója prezentációjában foglalkozik
- a nagytérségi betegellátás tervezése,
- a finanszírozás,
- a Pécsi Tudományegyetem számára elfogadható nagytérségi struktúrák,
- a Semmelweis Terv szerinti nagytérségi koncepció,
- a regionális elképzelések a magyar közigazgatásban,
- a betegmozgások a Dunántúl megyéi között,
- az éves finanszírozási esetszám változás 2003-2006. évek között,
- a struktúra változás hatása az aktív fekvőbeteg ellátás TVK-ra,
- a TVK hosszú távú hatása az egyetemekre,
- a minőség és finanszírozás (fordított) összefüggése,
- a fejkvóta alapú forrásallokáció becsült hatása az éves megtakarítási lehetőségekre,
- az egészségügyi integrációs törekvések Pécsett a XX. és a XXI. században
kérdéseivel.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: megköszöni az előadást.
Reméli, hogy mielőbb jogszabályi környezetet öltenek a stratégiai dokumentumokban
megfogalmazott irányok, és a 2012. évtől az új rendszer fölépülése és működése
elkezdődik.
A képviselők és a közmeghallgatás résztvevői részéről további szólásra igény nincs.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
41/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) tudomásul veszi „Az egészségügyi integráció tapasztalatai,
hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására”
címmel megtartott KÖZMEGHALLGATÁS tájékoztató anyagaiban foglaltakat;
b) nyilatkozik a kormányzati szervek (Minisztériumok, Országos
Egészségbiztosítási Pénztár) felé, hogy támogatja a Pécsi
Tudományegyetem
- egészségügyi ellátása fejlesztését szolgáló TIOP2 pályázatok önrészként elszámolható és el nem számolható
költségeinek támogatására vonatkozó, és
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- az általa végzett egészségügyi ellátások finanszírozásának
emelésére vonatkozó kérelmét;
c) felhatalmazza Elnökét, hogy a nyilatkozatot az önkormányzat
nevében írja alá;
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
d) felkéri Elnökét, hogy a megszűnt Baranya Megyei Kórház
Pécs, Rákóczi úti telephelyén működő konyha továbbhasznosításáról, költségviseléséről, a Baranya Megyei
Kórháztól átvett dolgozók bérköltségeinek megtérítéséről,
valamint az előterjesztés 4. számú mellékletében nevesített
(önkormányzati tulajdonban lévő) ingatlanok tervezett
értéknövelő beruházásait érintően folytasson további
egyeztetést a Pécsi Tudományegyetemmel, és arról szükség
esetén tájékoztassa a testületet;
e) köszönetét fejezi ki a tájékozató szakmai anyag összeállításáért prof. dr. Bódis József rektornak, prof. dr. Kollár
Lajos Klinikai Központ főigazgatónak, és munkatársainak.
2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az előterjesztéshez kiegészítő II. előterjesztés
készült, mely módosított II. határozati javaslatot, továbbá az ülés elején bejelentett
interpellációra adott választ tartalmazza.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság a kiegészítő II.
előterjesztést a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta meg, s annak testület elé
terjesztésével 3 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett.
A közgyűlés elnöke Barkó Béla képviselőt kérdezi, hogy az interpellációra adott
választ elfogadja-e.
Barkó Béla képviselő: az interpellációra adott választ elfogadja.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
módosított II. határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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42/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés
közötti eseményekről szóló beszámolót, a kiegészítő előterjesztést, valamint az interpellációra adott választ elfogadja;
2. úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat
-

megállapodást köt – a határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal – a Tolna Megyei Önkormányzattal a
súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátásának
biztosítására, továbbá

-

ellátási szerződést köt – a határozat 2. számú melléklete
szerinti tartalommal – a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal (Szedres) a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátására,
egyben felhatalmazza Elnökét azok aláírására.

Határidő: 2011. április 30. (a megállapodások aláírására)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztés
mellékletét képező dokumentumokkal.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek megválasztása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a beérkezett jelölési javaslat kevesebb volt,
mint a betölthető helyek száma, ezért a hiányzó helyek a Pécs Megyei Jogú Városnál
benyújtott többlet jelölésekből kerültek betöltésre.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
43/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Baranya Megyei Bíróság ülnökeinek
1 Beregi Tibor Gábor 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 14.
2 Besenyei Ágnes Anna 7632 Pécs, Erika u. 1.
3 Csutorás Jánosné 7960 Sellye, Ifjúság út 49.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Debreczeni Istvánné 7632 Pécs, Maléter Pál u. 20.
Dr. Béla Péter 7634 Pécs, Ürögi határút 7.
Dr. Büki Ernőné 7624 Pécs,Tiborc u. 36/B.
Dr. Pecze Balázs 7625 Pécs, Haas Mihály tér 10.
Fehér Lajosné 7621 Pécs, Apáca u. 13.
Fehér Sándorné 7621 Pécs, Kazinczy u. 3-5.
Hársfalvai Mária 7632 Pécs, Nagy Imre u. 16.
Kovács Imréné 7300 Komló, Madarász u. 14.
Martonné Barkó Judit 7694 Hosszúhetény, Morolo u. 36.
Mayerné Andrasek Katalin 7636 Pécs, Fagyöngy u. 6.
Sashegyi Etelka 7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 10/A.
Tornyi István 7370 Sásd, Fáy A. u. 37.
Török Tibor 7772 Villánykövesd, Rákóczi u. 19.

szám alatti lakosokat,
2. a Baranya Megyei Bíróság fiatalkorúak büntetőügyében
eljáró pedagógus ülnökeinek
1 Dr. Ács Imréné 7814 Kisdér, Petőfi u. 13.
2 Dr. Bálint József Zoltánné 7693Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 29.
3 Dr. Kontrohr G. Tamásné 7634 Pécs, Kővirág u. 21.
4 Kallós Miklós Györgyné dr. 7627 Pécs, Bokor u. 14.
5 Rózsainé Benke Sarolta 7622 Pécs, Nagy Lajos király út 12/B.
6 Tóthné Lafferton Anna 7621 Pécs, Majorossy Imre u. 14.
szám alatti lakosokat,
3. a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek
1 Árki Tiborné 7300 Komló, Székely B. u. 37/5.
2 Bágyi Miklós 7629 Pécs, Hársfa u. 20.
3 Bálint Bánkné 7693 Pécs, Harangláb u. 64.
4 Balog Mihály 7632 Pécs, Uitz Béla u. 6.
5 Barta Tiborné 7700 Mohács, Szőlőhegy u. 9603.
6 Berta Károly 7634 Pécs, Mária-dűlő 2/1.
7 Betlehem István 7631 Pécs, Fagyal u. 2/6.
8 Bogdán Tiborné 7744 Ellend, Temető u. 4.
9 Csizmár Józsefné 7700 Mohács, Tavasz u. 3.
10 Dr. Baán Mihályné 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
11 Dr. Balázs János 7965 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 20.
12 Dr. Müller Zsuzsanna Mária 7694 Hosszúhetény, Zengő u. 6.
13 Dr. Szűcs Józsefné 7700 Mohács, Radnóti ltp. 15.
14 Fáth József 7936 Szentlászló, Kossuth L. u. 55.
15 Ferenczi András Antalné 7815 Harkány, Hársfa tér 10.
16 Frech Ferencné 7771 Palkonya, Fő u. 30.
17 Goron Ferenc 7772 Villánykövesd, Rákóczi u. 14.
18 Hajdu László 7814 Kisdér, Petőfi u. 55.
19 Harcz Ernő 7700 Mohács, Orgona u. 5.
20 Hódosi Éva 7768 Vokány, Rákóczi u. 18.
21 Juhászné Eperjesi Ildikó 7621 Pécs, Perczel u. 26.
22 Kiskőrösi Jánosné 7741 Nagykozár, Jókai u. 27.
23 Kónya Lászlóné 7634 Pécs, Rácvárosi u. 18.
24 Kovács György 7774 Márok, József Attila. u. 13.
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kovácsné Halász Zsuzsanna 7625 Pécs, Antal u. 15.
Kőszegi Ernőné 7300 Komló, Széchenyi u. 43.
Krámos Gáborné 7771 Palkonya, Fő u. 94.
Kuti Ferencné 7780 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 23.
Kürtösi Péter 7633 Pécs, Építők u. 12/A.
Mayer Lajos 7952 Velény, Fő u. 40.
Molnár Lilla 7741 Nagykozár, Sport u. 17.
Orsukics Ágnes 7632 Pécs, Siklósi út 84.
Papp Jánosné 7700 Mohács, Cselepart-üdülőtelep 226.
Paragi Béla Attila 7940 Szentlőrinc, Gyöngyvirág u. 3/A.
Perényi József 7623 Pécs, Jókai u. 39.
Pólyáné Csernyus Ágnes 7800 Siklós, Arany János u. 59.
Schwarczwalter Ferenc 7772 Villánykövesd, Rákóczi út 3.
Stefán Attila 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 27.
Szalai Istvánné 7773 Kisjakabfalva, Villányi sor 4.
Szép Melinda 7632 Pécs, Éva u. 11.
Tamon Zsoltné 7763 Szemely, József Attila u. 15/A.
Tankó Zoltán 7630 Pécs, Üszögi kiserdő 3.
Teibertné Szabó Melinda 7712 Dunaszekcső, Posta u. 22.
Várnai Márton 7632 Pécs, Nagy Imre u. 67.
Walter Terényi Mária 7632 Pécs, Lahti u. 28.

szám alatti lakosokat választja meg;
4. felkéri Elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő megválasztásukról értesítse, a megbízólevelüket adja át, valamint a
megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó
nyilatkozatát a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi
Munkaügyi Bíróság elnökei részére küldje meg.
Határidő: 2011. május 22.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2011.
(…) önkormányzati rendelete a kitüntetési díjak alapításáról
és adományozásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az elmúlt évtizedben a szakmai díjak számát
többször megnövelte a közgyűlés, illetve új címet is alapított, ugyanakkor volt, hogy
jelölés nem, vagy nem kellő számban érkezett. Az egymással összefüggő főbb
szakmai területeken kiadható díjak az elismerés rangját nem erősítették, ezért a
korábbi 19 helyett 6 szakmai díj alapítására tesz javaslatot. A közgyűlés a rendkívüli
nehéz gazdasági helyzetében a kitüntetésekkel járó pénzjutalom keretösszegét
csökkenteni kényszerült, viszont amennyiben a szakmai díjakkal adható pénzjutalom
összegét nagymértékben csökkentené a testület, az magát a kitüntetést is
devalválná. Átdolgozásra került az egyes díjak elnyerésének szempontrendszere is;
az új iránnyal értékesebbé tehetők a díjak.
A közgyűlés elnöke - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
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A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a
9/2011. (…..) önkormányzati rendeletet
a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel.
5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2011.
(IV…) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2010.
évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést megtárgyalta a közgyűlés
valamennyi állandó bizottsága, véleményezték a területi kisebbségi önkormányzatok,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló.
Az előterjesztéssel összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
megalkotja a
10/2011. (IV....) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet mindenben megegyező az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

44/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a
Baranya Megyei Önkormányzat által 2010. évre biztosított
támogatások felhasználásáról szóló beszámolót;
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
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2. utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket, a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulást, a Pannon
Szakképzés Szervezési Társulást és a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről tájékoztassa.
Határidő: a rendelet hatályba lépését követően azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
6. napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés a 2010. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
45/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) megállapítja, hogy a belső ellenőrzések a jogszabályi
változásokat folyamatosan követő Ellenőrzési Kézikönyv
előírásai, valamint a pénzügyminisztérium által közzétett
módszertani útmutatók alapján folytak;
b) elfogadja az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseket, és megállapítja, hogy a rendszer működése
jó irányban, ütemezetten halad;
c) indokoltnak tartja, és elfogadja a tervtől való eltérést;
d) elfogadja a 2010. évről szóló éves ellenőrzési, valamint éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést.

7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a 2011. évi költségvetés elfogadásakor döntött
a testület arról, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanok körének bővítési lehetőségét
vizsgálni szükséges. A felülvizsgálat megállapította, kettő ingatlan kerülhet értékesítésre, a határozati javaslat a kijelölésre és az értékesítés előkészítésére vonatkozik.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
46/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület
17293/6/A/8 hrsz-ú Pécs, Király u. 33. és a Pécs belterület
35547/5 hrsz-ú, Pécs, Névtelen u. 1. szám alatti ingatlanokat
értékesítésre kijelöli.
A közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóságot, hogy az ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett ajánlatokat
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Gyenes Zsuzsanna megbízott igazgató
8. napirendi pont: A volt Baranya Megyei Kórház „gyógyszertár” épületével
kapcsolatos megállapodás
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a Baranya Megyei Kórház integrációjának
megvalósítása során a megyei önkormányzat több szerződésnek, így a kórházi
gyógyszertár üzemeltetőjével kötött szerződésnek is jogutódja maradt. Az előre
megfizetett bérleti díj és a szerződésben vállalt beruházás teljesítése folytán az
önkormányzatnak összesen 223 millió forint tartozása áll fenn. A tárgyalások során
sikerült kompromisszumos megoldást találni, amit az előterjesztéshez csatolt
Megállapodás tartalmaz, amely szerint az önkormányzat fizetési kötelmét négy
ütemben teljesítené.
A közgyűlés elnöke - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
47/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a
Donátus Pharma Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel megkötendő – mellékelt – Megállapodást, egyúttal felhatalmazza
Elnökét annak aláírására.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pont
szerinti „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettség fedezetét
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az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja az
alábbiak szerint:
a) forrásként 2011. évben az önkormányzat költségvetésének céltartalékát (Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre elkülönített
keretösszeget) jelöli meg;
b) a 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalás a
2011. évi költségvetés 13. számú mellékletében (Több
éves kihatással járó feladatai éves bontásban) kerüljön
kimutatásra.
Felkéri Elnökét, hogy a biztosított összegek átvezetéséről a
költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnök
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztéshez
csatolt melléklettel.
9. napirendi pont: A „Nagy kiállítótér - Múzeumutca", valamint a „Tudásközpont megvalósítása” elnevezésű projektek Támogatási Szerződéseinek módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
48/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Nagy
Kiállítótér – Múzeumutca” projekthez kapcsolódóan egyetért
azzal, hogy a projektzárás határideje 2011. május 31-ről
2011. október 31-re módosuljon, és felkéri Elnökét, hogy a
határidő módosítására vonatkozóan kérelmet nyújtson be a
Közreműködő Szervezethez.
Felkéri továbbá Elnökét, hogy a Közreműködő Szervezet
jóváhagyását követően a Támogatási Szerződés – határidő
módosulására vonatkozó – 8. számú módosítását írja alá.
Határidő: 2011. április 29. (a határidő módosítási kérelem
benyújtására)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
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2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „DélDunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása” projekthez kapcsolódóan egyetért azzal, hogy a
projektzárás határideje 2011. május 31-ről 2011. október 31re módosuljon, és felkéri Elnökét, hogy a határidő módosítására vonatkozóan kérelmet nyújtson be a Közreműködő
Szervezethez.
Felkéri továbbá Elnökét, hogy a Közreműködő Szervezet
jóváhagyását követően a Támogatási Szerződés – határidő
módosulására vonatkozó – 7. számú módosítását írja alá.
Határidő: 2011. április 29. (a határidő módosítási kérelem
benyújtására)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
10. napirendi pont: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a közgyűlés a 2011. évi költségvetés
elfogadásakor kinyilvánította, hogy pályázatot nyújt be, amennyiben megfelel a kiírási
feltételeknek. Bízik abban, hogy a megyei önkormányzat sikeresen pályázik.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
49/2011. (IV. 28.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására;
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem
releváns.
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II. A helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét
1.144. 943 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011.
évben nem haladta meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés
szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
11. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke:a testület és a hivatal munkáját megköszöni,
jelzi, a közgyűlés következő ülését a munkaterv szerint június 16-ára tervezi
összehívni; az ülést bezárja.
K. m. f.

Horváth Zoltán
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

