Szám: 601-3/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 14-én
9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli 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,
Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor, Prettl János, dr.
Szakács László, Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, a dekoncentrált szervek vezetői, a
társszervek vezetői, dr. Kovács Zsuzsanna, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vezetője, dr.
Kisbalázs Éva, a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala referense, dr. Hesz József, az OKF Főügyeleti
Főosztály vezetője, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság osztályvezetői, a Baranya megyei tűzoltóparancsnokságok
parancsnokai,
a
Baranya
megyei
polgárvédelmi kirendeltségek vezetői, a sajtó munkatársai, az
önkormányzat hivatalának dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Horváth Zoltán, 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 19
megyei képviselő jelen van.
A napirendi javaslatra térve - a képviselők részéről a meghívó szerinti napirendi
javaslattal összefüggésben észrevétel, javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a
meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 17 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: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi
javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
dr. Góra Zoltán tű. ezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója
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3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011-2014. évekre szóló
Középtávú Munka- és Gazdasági Programja
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
4. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézkedéseiről megyei
szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
5. A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
6. Döntés az Orfűi Aquapark hasznosítására kiírt pályázatról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
7. Interpellációk, bejelentések
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke - az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjára
hivatkozással - javasolja, hogy a „Döntés az Orfűi Aquapark hasznosítására kiírt
pályázatról” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület.
Javaslatát – képviselői észrevétel nem lévén – szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
33/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Döntés az
Orfűi Aquapark hasznosítására kiírt pályázatról” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg.
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 képviselő a médiából értesült arról, hogy Egyházasharasztiban az
iskola konyháját bezárták, így az általuk ellátott további két falut is érintően összesen
290 gyerek maradt étkezési ellátás nélkül. A megyei önkormányzatnak valami módon
segítenie kell, ha támogatást, vagy kölcsönt nem tud nyújtani, akkor éljen felterjesztési
jogával a közgyűlés. Megoldást találni kell, mert az érintett falvakban nagyon sok
iskolás és óvodás gyereknek ez a konyha nyújtotta a napi meleg élelmet.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció részéről szól arról, hogy Baranya megyében
elsőként Harkányban került felállításra rovás írású helységnév tábla. Azzal a kéréssel
fordul a közgyűlés elnökéhez, hogy ezt a kezdeményezést karolja fel, legyen partner
ahhoz, hogy további településnevek kerüljenek ezzel az írásmóddal is feltüntetésre.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke ígéri, tájékozódik az Egyházasharasztiban
kialakult körülményekről. Egyeztet a polgármesterrel a lehetséges szerepvállalásról, s
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ha úgy ítéli meg a helyzetet, akkor elnöki átruházott hatáskörben fog dönteni a
pénzügyi segítségnyújtásról.
A JOBBIK frakció felvetése vonatkozásában szükségesnek tartja vizsgálni, hogy
milyen lehetőségei vannak a megyei önkormányzatnak, mint nem települési
önkormányzatnak, illetve, hogy van-e jogi, vagy bármilyen akadálya egy ilyen tárgyú
döntés meghozatalának, fölvállalásának.
A képviselők részéről nincs további igény a napirend előtti hozzászólásra.

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: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét a kiegészítő
előterjesztésre, amely módosított határozati javaslatot és 2. számú mellékletet
tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
34/2011. (IV. 14.) 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, valamint a kiegészítő előterjesztést elfogadja;
2. a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya – Pécs
Közkönyvtári Társulás, valamint a Csorba Győző Megyei –
Városi Könyvtár között létrejövő, a kötelező megyei önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó
megállapodást; egyben felkéri Elnökét a megállapodás
aláírására;
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
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3. a 23/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 3. pontjában elrendelt
feladat végrehajtásának határidejét a közgyűlés 2011.
júniusi ülése időpontjára módosítja;
4. a Baranya Megyei Múzeum Igazgatóságának létszámkeretét
marketing feladatok ellátására 2 fővel emeli, egyben felkéri
Elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati
rendelet következő módosításakor a létszámkeret átvezetéséről gondoskodjon;
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
5. a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint a Pécs Holding Zrt. között a
Művészetek és Irodalom Háza megszüntetéséhez kapcsolódó egyes feladatok rendezéséről szóló szerződést.
Felkéri Elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
6. a Francia Nyelvű Diákszínjátszó Alapítványnak a Francia
Nyelvű Diákszínjátszó Fesztivál megrendezésének költségeihez 30 ezer forint támogatást nyújt az elnöki keret
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott dokumentumok mindenben megegyeznek
előterjesztéshez és a kiegészítő előterjesztéshez csatolt mellékletekkel.

az

2. napirendi pont: Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről,
az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
dr. Góra Zoltán tű. ezredes, a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Hesz Józsefet, az OKF Főügyeleti
Főosztály vezetőjét, dr. Góra Zoltán tűzoltó ezredest, a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság osztályvezetőit, a Baranya megyei tűzoltó-parancsnokságok
parancsnokait, a Baranya megyei polgárvédelmi kirendeltségek vezetőit; majd a
társelőterjesztőnek szóbeli kiegészítésre megadja a szót.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó ezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója a 2010. év kitűzött fő feladatai végrehajtásáról szólva kiemelten
tájékoztatja a közgyűlést
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- az EKF Pécs 2010 programjai és az ahhoz kapcsolódó kiemelt
kormányberuházások kapcsán ellátott hatósági és szakhatósági többletfeladatokról
és azok teljesítéséről,
- az M6 autópálya építésével kapcsolatos feladataik végrehajtásáról
- a vízkár elhárítási munkáikról,
- a tűzoltó szakképzési tevékenységükről,
- az Igazgatóság munkavédelemmel kapcsolatos feladatairól, az elkészített
jelentések kiértékeléséről,
- a Veszprém megyében történt „vörösiszap” katasztrófa következményeinek
elhárításában való együtt- és közreműködésükről.
Szól az Igazgatóság személyzeti és gazdasági tevékenységéről, valamint a
tűzoltósági felügyelőség és a polgári védelmi felügyelőség szakmai munkájáról.
Sikeres együttműködésről és közreműködésről, kapcsolatokról ad tájékoztatást az
önkéntes szervezetek, a társszervek, a civil szervezetek, az önkormányzatok
vonatkozásában.
Eredményes együttműködésről, pályázási tevékenységről ad számot a horvát
partnerség tekintetében.
Befejezésül beszél az Igazgatóság előtt álló feladatokról, a 2011. évi tervekről, a
Mecsek Mentőcsoport létrehozásának folyamatáról, a szakmai szemléletváltás
indokoltságáról.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke a Dunaszekcső településen, a löszfal-omlás
után kialakult helyzetről kér tájékoztatást.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó ezredes elmondja, a löszfalban hozzávetőleg 40 méter
hosszúságban és a felszíntől 20-25 méter mélységig történt elmozdulás. Az omlás
után szakvélemény és cselekvési terv készült, a lakosságot tájékoztatták egy
esetleges kitelepítés rendjéről.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció részéről kérdezi:
- milyen szerepet vállal a megyei önkormányzat a laktanya épület felújításában?
- az elmaradt munkabérek kifizetése megtörtént-e?
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke az önkormányzat szerepvállalására vonatkozó
kérdésre elmondja: a közgyűlés határozott Pécs Megyei Jogú Város pályázati
szándéka támogatásáról, és egyben nyilatkozott arról, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonjoga átruházását, az építendő laktanya önrészéhez szükséges értéket
ingatlancsere megállapodás útján biztosítja. Tájékoztat továbbá arról, hogy a munka
már elkezdődött, az új laktanya helyszínére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó ezredes szól a több éve elhúzódó, a külszolgálat
teljesítésével kapcsolatos munkaügyi perekről. Az adatbekérések, az egyeztetések
folyamatosak, év végére várható az ügyek zárása.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy a média
híre egy parlamenti interpellációra és az arra adott válaszra épül.
Ladányi Attila képviselő megbecsülését fejezi ki az Igazgatóság áldozatos szakmai
munkájáért. Szeretné tudni, hogy az évszázad katasztrófáiról készülnek-e elemzések

6
a további kárenyhítés, megelőzés céljából, továbbá, hogy készül-e tanulmány a
klímaváltozás várható hatásai vonatkozásában.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó ezredes elmondja, jelentési kötelezettség vonatkozik minden
eseményre; a szakmai elemzések, értékelések alapján az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tanulmányok készülnek. Ezek az állomány
szakszerű felkészítését, a beavatkozások rendjének fejlesztését szolgálják.
Dr. Szakács László képviselő elmondja, a megye északi területeit érintő sok-sok
közös munka során megtapasztalták az állomány kiemelkedő szakmai
felkészültségét, a vezetés, a szervezés hatékonyságát. Észak Baranyára a
domborzat és a tavak miatt fokozottan figyelni kell, a megelőzésre és a felkészülésre
e területek tekintetében nagy hangsúlyt kell fordítani.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke kiemeli az időjárás előrejelzés, az információáramlás fontosságát, majd elmondja, a Baranya Megyei Önkormányzat erre
figyelemmel kötött szerződést az Országos Meteorológiai Szolgálattal.
Dr. Hesz József ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeleti Főosztályának vezetője szól arról, hogy a Főigazgatóság működése első évtizede
tapasztalatainak összegzése után kidolgozták a katasztrófavédelmi rendszer
javításáról és fejlesztéséről szóló koncepciót, s azt társadalmi vitára bocsátották. A
folyamat ez év februárjában zárult, a katasztrófavédelmi törvénycsomag a
közigazgatási egyeztetés után, májusban kerülhet a parlament elé. Szemléletváltásra van szükség, az utóbbi évek katasztrófa-eseményei cselekvőképes, gyorsan
reagálni tudó szervezetet kívánnak meg az irányítás és a védelmi,- elhárítási munka
szervezése tekintetében is. A hatósági feladatellátást is szükséges erősíteni, fokozott
együttműködésre kell törekedni a gazdasági, a közigazgatási és a civil szféra
szereplőivel. Kéri, hogy a jövőben is támogassa a közgyűlés az Igazgatóság
munkáját.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
35/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) tudomásul veszi Baranya megye katasztrófavédelmi
helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
tájékozatót;
b) köszönetét fejezi ki a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a hivatásos önkormányzati és a köztestületi
tűzoltóságok teljes személyi állományának a megye
biztonsága érdekében végzett munkájáért.
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3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011-2014.
évekre szóló Középtávú Munka- és Gazdasági Programja
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság által az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványra, egyúttal
jelzi, előterjesztőként a módosító indítványt nem fogadja be, azt szavazásra fogja
bocsátani.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője véleménye szerint, ha az
országgyűlés az alaptörvény előkészítése során meghatározta volna az önkormányzatok, a megyék jövőbeni szerepét, akkor az előterjesztés nem a túlélésre, a
minimális feltételek teljesítésére, a még „élhető” feladatellátásra helyezi a hangsúlyt.
Ez a program így nem mutat irányt.
Nem vitatható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező feladatok
ellátása, még ha esetenként ezzel ellentétes döntéseket is hoz a testület.
Nem tekinti valósnak azt a megállapítást, hogy az ülések előkészítése során az
egyeztetésre, a konszenzusra való törekvés a jellemző.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító indítványának elfogadása esetén mód
nyílna arra, hogy 1 év múltával a sarkalatos törvényekre, az aktuális önkormányzati
törvényre figyelemmel, valódi tartalommal „töltse meg” a közgyűlés e programot.
A programalkotási törvényi kötelem teljesítését formálisnak nevezi.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke emlékezteti képviselőtársait arra, hogy
középszinten nem mindig megyerendszerben gondolkodtak a kormányok, hiszen a
2004. évtől az IDEA Munkacsoport regionális önkormányzati rendszert készített elő
szakmai szinten az akkori ágazati minisztériumnak. Az elkövetkező időszak nagy
kihívása kidolgozni, milyen feladat-ellátással bírjanak az önkormányzatok és
milyennel az állam. Az önkormányzati szövetségek, képviseletek a maguk
rendszerén keresztül készítettek javaslatokat, melyekből konszenzuson alapuló
anyag került az elmúlt hetekben a Fidesz frakció elé, illetve kerül majd a kormány
elé. A sarkalatos törvényekről vélhetően az őszi ülésszakban tárgyal majd a
parlament; a következő ciklus önkormányzati rendszere új feladatairól azokra építve
kell majd határozni.
A testületek munkájának előkészítése során mindig is konszenzusra törekedett, ezért
maradt a szervezeti és működési szabályzatban a frakcióvezetőknek egyeztetésre
lehetőséget nyújtó rendelkezés. A jövőben is a nyitott együttműködést fogja
képviselni a testületi munka során.
Ladányi Attila képviselő a „zöld megye” kezdeményezések fölkarolását fontosnak
tartja, abban való személyes közreműködését, segítségét fölajánlja.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke a segítséget köszönettel elfogadja, hiszen a
közeljövőben fog a testület például az önkormányzat és intézményei energia
felhasználása és a racionalizálás kérdésével foglalkozni. A „zöld” gondolkodásmódot
a mindennapi feladatellátás szintjén is el kell érni, ki kell teljesíteni. Itt említi meg,
hogy a helyi termelők bekapcsolása az önkormányzat közétkeztetési rendszerébe
szintén a közeljövő egyik fontos feladata.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító indítványára visszatérve elmondja, a mai
jogszabályi keretek szólnak a mának, ez a program ebből és erre épülhetett.
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Az önkormányzatok szerepe, lehetősége változni fog a kötelező és az önként
vállalható feladatok tekintetében is. A koncepció, majd az elfogadásra kerülő
költségvetésről szóló rendelet minden évben újra szabályozza az önkormányzat
mozgásterét. Nem zárkózik el attól, hogy a jogszabályi lehetőségek változását, a
jogszabályi környezet ismertté válását követően a testület ismét foglalkozzon a
kérdéssel.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője véleménye szerint a közgyűlés
elnöke zárógondolatának módosító indítványba történő beemelésével elfogadható
lehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke ígéri, meg fogja teremteni annak lehetőségét,
hogy az új önkormányzati törvény megalkotását követően, pontos információk
birtokában foglalkozzon a testület újra a kérdéssel.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító
indítványát.
A közgyűlés 3 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
36/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság által „A Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 2011-2014. évekre szóló Középtávú Munka- és
Gazdasági Programja” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítvánnyal nem ért egyet.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
37/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a 2011-2014. évekre szóló középtávú munka- és gazdasági
programját elfogadja;
b) felkéri az önkormányzat szerveit, intézményeit és hivatalát,
hogy a saját munkaterületükön segítsék elő a program
végrehajtását;
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
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c) felkéri Elnökét, hogy a középtávú program végrehajtásáról
szóló beszámolót a ciklus lejárta előtt terjessze a közgyűlés
elé.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

4. napirendi pont: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézkedéseiről megyei szakvélemény
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

közoktatási

Barkó Béla képviselő, ahogy a szakbizottság ülésén, úgy most is azt kéri képviselőtársaitól, hogy ne támogassák az előterjesztést szavazataikkal. Indokolásként
elmondja: a kistelepülésen élők tudják, mit jelent, ha egy iskolát, ha egy óvodát
megszüntetnek. Településrészek maradnak ellátás nélkül, pedagógusi álláshelyek
szűnnek meg, a javaslat elfogadása szülőknek és gyermekeknek mindennapos
megpróbáltatást fog okozni.
Kéri, ne hagyja jóvá a határozati javaslatot a testület, üzenje ezzel a döntéssel azt,
hogy nem hagyja veszni a települések oktatási intézményeit.
Keczeli Jenő képviselő Baranya egyik kisvárosa, Szentlőrinc példájából kiindulva
mondja, hogy a normatív keretből a csökkenő gyerekszám mellett a feladat
finanszírozása nem megoldható kistelepüléseken. Az oktatási rendszerhez hozzá kell
nyúlni, az így nem működtethető tovább.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke hangsúlyozza, a megyei önkormányzat kötelező
feladata a szakvéleményadás, az átalakításról az érdemi döntést Pécs város
képviselő-testülete hozza.
Barkó Béla képviselő szerint a megyei közgyűlésnek döntéseivel a népességfogyást megakadályozó politikát kell folytatnia, a megye érdekeit kell képviselnie, az
intézmények fenntartását és megtartását kell támogatnia.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
38/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Megye
Közoktatásának Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési
és Fejlesztési Tervével nem tartja ellentétesnek a Pécs Megyei
Jogú Város Közgyűlése közoktatási intézkedését, mely szerint:
-

2011. augusztus 1-jétől a Budai Városkapu Iskola szervezeti
keretei között szakmailag és szervezetileg önálló
intézményegységként kívánja működtetni a Vasas-SomogyHirdi Óvodát és a Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolát;
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-

-

2011. augusztus 1-jétől a Mecsekaljai Iskola szervezeti
keretei között szakmailag és szervezetileg önálló
intézményegységként működteti a Pázmány Péter Utcai
Általános Iskolát és a Rácvárosi- Istenkúti Óvodát;
2011. augusztus 1-jétől a Megyervárosi Iskola szervezeti
keretei között szakmailag és szervezetileg önálló
intézményegységként működteti az Illyés Gyula Általános
Iskolát és az Illyés Gyula Óvodát;

-

2011. július 31-i hatállyal megszünteti a Budai Városkapu
Iskola Török István u. 13-15. szám alatti telephelyét. A
megszüntetett telephelyen tanulók számára az általános
iskolai oktatást, a felzárkóztató oktatást és a felnőttoktatást a
Budai Városkapu Iskola intézményegységeiben biztosítja;

-

a Városközponti Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolája
intézményegységét 2012. július 31-i hatállyal megszünteti
azzal, hogy a tanulók az általános iskolai tanulmányaikat az
önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákban
folytathatják, valamint a fenntartó az iskolában biztosított
ének-zeneoktatást
a
2012.
augusztus
1-jétől
a
Városközponti Iskola Belvárosi Általános Iskolájában
biztosítja;

-

a Városközponti Iskola Felsővámház Utcai Általános
Iskolájában a 2011/2012-es tanévben első osztályt nem
indít. Az iskola beiskolázási körzetében lakó első osztályos
tanulók felvételét az önkormányzat fenntartásában működő
általános iskolák kötelesek biztosítani;

-

a Városközponti Iskola Felsővámház Utcai Általános Iskolája
intézmény-egységét 2012. július 31-i hatállyal megszünteti
azzal, hogy a tanulók az általános iskolai tanulmányaikat a
Városközponti Iskola intézményegységeiben illetve a Budai
Városkapu Iskola intézményegységeiben folytathatják,
valamint a német nemzetiségi oktatást 2012. augusztus 1jétől a Városközponti Iskola Belvárosi Általános Iskolájában
biztosítja;

-

a Megyervárosi Iskola Anikó Utcai Általános Iskolájában a
2011/2012. tanévtől első osztály indítását nem engedélyezi.
Az iskola beiskolázási körzetében lakó első osztályos
tanulók felvételét az önkormányzat fenntartásában működő
általános iskolák kötelesek biztosítani;

-

a Megyervárosi Iskola Anikó Utcai Általános Iskolája
intézményegységet 2015. július 31-i hatállyal megszünteti
azzal, hogy a tanulók általános iskolai tanulmányaikat a
Megyervárosi
Iskola
többi
intézményegységében
folytathatják, valamint a német nemzetiségi oktatásában
résztvevő tanulók számára az oktatás befejezését a
2015/2016-os tanévtől a Megyervárosi Iskolában biztosítja;
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-

2011. július 31-i hatállyal a Hajnóczy József Kollégium
Puskin tér 17. intézményegységét megszünteti;

-

2011. július 31-i hatállyal a Hajnóczy József Kollégium
székhelyintézményében 50 férőhelyet megszüntet a Pécsi
Futballakadémia Alapítvány kollégiumának megvalósulása
esetén;

-

a Leőwey Klára Gimnáziumot akként szervezi át, hogy a
2012/13-as tanévtől 2 általános tantervű gimnáziumi osztály
(4 éves képzés), 1 magyar-francia két tanítási nyelvű osztály
(5 éves képzés), 1 az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében működő osztály (5 éves képzés) és 1
német nemzetiségi képzést folytató osztály indítását
engedélyezi (4 éves képzés);

-

a Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános Iskola és
Középiskola intézményegységét 2011. július 31-i hatállyal
megszünteti azzal, hogy az általános iskolai, a gimnáziumi
és a felnőttoktatási feladatait 2011. augusztus 1-jétől az
átszervezett, jelenleg Széchenyi István Gimnázium és
Szakközép-iskola látja el;

-

a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola
működését 2011. augusztus 1-jei hatállyal átszervezi azzal,
hogy a feladatait kiegészíti általános- és középiskolai
közoktatási típusú sportiskolai és felnőttoktatási feladatokkal.
A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola új neve
Széchenyi
István
Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola és Sportiskola; telephelyei a 7633 Pécs,
Radnóti u. 2., 7621 Pécs, Király u. 44. és a 7626 Pécs,
Koller u. 5.;

-

az önkormányzat a 2011/12-es tanévtől évfolyamonként 2
általános iskolai osztály (közoktatási típusú sportiskolai
osztály és emelt szintű testnevelési osztály) és a 2012/2013as tanévtől évfolyamonként 3 gimnáziumi osztály (általános,
közoktatási típusú sport, és belügyi orientáció) indítását
engedélyezi.
Határidő: azonnal (a közlésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

5. napirendi pont: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés köszönti dr. Kovács Zsuzsát, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vezetőjét és dr. Kisbalázs Éva referenset.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
39/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését
elfogadja, egyben felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje
meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának;
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját új nevelőszülői program kidolgozására, a megyei
gyermekvédelmi
intézményeket
és
szakembereket
tartalmazó adatbázis létrehozására, a Pécs Megyei Jogú
Város által fenntartott férőhelyek folyamatos és teljes
mértékű igénybevételére, valamint intézkedési terv
készítésére a szakellátásba kerülők számának csökkentése
érdekében.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Bogács Ernő igazgató
A közgyűlés elnöke a testület korábbi döntésére figyelemmel jelzi, a közgyűlés zárt
ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülésről a 601-4/2011. számú jegyzőkönyv készül.

Nyilvános ülés
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot:
Tárgy: Döntés az Orfűi Aquapark hasznosítására kiírt pályázatról
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
40/2011. (IV. 14.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a) az Orfűi Aquapark hasznosítására kiírt meghívásos
pályázati eljárás keretében – a Tárgyaló Bizottság
véleménye alapján a Fürdőpark Beruházó és
Rendezvényszervező Kft-t (1048 Budapest, Szíjgyártó u.
7.) bízza meg 2011. május 1-jei hatállyal – az 1. számú
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mellékletnek megfelelő tartalmú bérleti szerződéssel az
Orfűi Aquapark hasznosításával. Felkéri Elnökét a bérleti
szerződés aláírására;
Határidő: 2011. május 1. (a szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
b) felkéri Elnökét, hogy az eljárás eredményéről tájékoztassa az ajánlattevőket.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságával 2010. szeptember 1-jén kötött az Orfűi Aquapark
és az ahhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bérbeadásáról
szóló bérleti szerződést 2011. április 30-i hatállyal – a 2.
számú mellékletnek megfelelően – közös megegyezéssel
megszünteti. Felkéri Elnökét a bérleti szerződést megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2011. április 30. (a szerződés megszüntetésére)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
3. az 1. a) pont szerinti „Bérleti szerződés”-ben vállalt kötelezettség fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja, forrásként az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének céltartalékát (Önkormányzati feladatok
üzemeltetési és működési kiadásaira, valamint a struktúrát
érintő döntések fedezetére elkülönített keretösszeget) jelöli
meg. Felkéri Elnökét, hogy a biztosított összeg átvezetéséről
a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: költségvetés módosítás
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

7. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Szőcs Norbert képviselő a Magyar Nemzet 2011. április 13-ai számában olvasott
egy cikket a „Tiltakozás a mecseki tarvágás ellen” címmel. A JOBBIK frakció a
munkaterv előkészítése során kezdeményezte az ormánsági és a mecseki erdők,
tarvágások helyzetének vizsgálatát. Szeretne választ kapni, hol tartanak az
előkészületek, mi történt az elmúlt fél évben.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke ígéri, képviselőtársa 15 napon belül választ kap
az interpellációra.
Tájékoztatja a testületet arról, hogy Komló város képviselő-testülete a 2011. március
11-ei ülésén több feladat megyei önkormányzat részére történő átadásáról döntött.
Ezek: művészeti oktatási intézmény fenntartása, szociális otthoni ellátás biztosítása,
egészségügyi intézmények fenntartása. A döntésre figyelemmel a mai nap folyamán
kezdetét veszik az egyeztetések. A megyei önkormányzat az egészségügyi ellátás

14

kérdésének rendezésébe bevonja a Pécsi Tudományegyetem szervezetét, a
szociális ellátás tekintetében pedig egyházi fenntartókkal is kezdeményez
egyeztetéseket. A megyei önkormányzat jogszabályi kötelme az egészségügyi és
szociális ellátás tekintetében 2012. január 1-jei átvételt, a művészeti oktatás
vonatkozásában pedig 2012 júniusi átvételt irányoz elő. A mai jogszabályi környezet
a megyei önkormányzatra nézve így rendelkezik, de az még kérdéses, hogy az új
önkormányzati és ágazati jogszabályok miként rendelkeznek majd, a kötelmek 2012
januárjában is fennállnak-e.
Barkó Béla képviselő az Orfűi Aquapark új üzemeltetőjéről kér információkat.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke ígéri, képviselőtársa is 15 napon belül választ
kap az interpellációra.
A közgyűlés elnöke a testület és a hivatal munkáját megköszöni, jelzi, a közgyűlés
következő ülését április 28-ára tervezi összehívni; a soron kívüli ülést bezárja.
K. m. f.

Horváth Zoltán
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

