Szám: 77-21/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 8-án
14.00.00 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, Fuchs
Gábor, dr. Gulyás Emil, Jakab Norbertné Pohl Marietta, Keczeli
Jenő, Kiss Ferenc, Kovács István, dr. Kőhalmi László, Ladányi
Attila, Mester László, Miklós József, Pávkovics Gábor, Prettl János,
Szatyor Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol van:

dr. Szakács László közgyűlési tag.

Jelen vannak még: Reményiné dr. Németh Csilla aljegyző, az önkormányzat intézményeinek vezetői, a gazdasági szervezetek vezetői, dr. Kéri
István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára, Weller János, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara Területfejlesztési és Ügyfélszolgálati Osztály vezetője, 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 17 fő
megyei képviselő jelen van. A napirend meghatározására térve a módosított meghívó
szerinti napirendi javaslatot indítványozza a testületnek elfogadásra.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: örömmel észlelték, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében senki nem vett részt az Azori
szigetekre történő elutazásban. A történtek miatt mégis kezdeményezi frakciójuk
Baranyának az Európai Régiók Gyűlése, illetve az utazás szervezésében eljáró
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezetekből való kilépését.
Indítványozzák napirendre venni a kilépés megvitatását, illetve az arról való döntés
meghozatalát, hogy ily módon is kifejezze elhatárolódását a megye ettől az akciótól.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a napirendre vételt azért nem tartja
szükségesnek, mert a közgyűlés már határozott arról, hogy a nemzetközi
kapcsolatokban való megyei részvételről, annak alakulásáról évente átfogó áttekintés
készül, s az önálló előterjesztés formájában kerül a testület elé. Ez a 2012. év első
hónapjaiban esedékes; a hivatali munkatársakat már kérte a nemzetközi szervezeti
világban való megyei részvétel felülvizsgálatára, a hangsúlyok áthelyezésének
előkészítésére. Tájékoztatásul elmondja, az Európai Régiók Gyűléséből a tagdíj meg
nem fizetésével automatikusan kilép az önkormányzat, arra testületi döntést nem kell
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hozni. Az új önkormányzati feladatokhoz illeszkedően aktuális megvizsgálni, milyen
típusú nemzetközi kapcsolatokat érdemes, szükséges fenntartani.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: tartalmilag egyetért a
válasszal. Indítványuk szavazásra bocsátását azért kéri mégis, mert más a jellege a
tagság tagdíj meg nem fizetésével történő megszűnésének és más az üzenete
ebben a helyzetben a kilépésnek. A megyei önkormányzat maradék tekintélye
megőrzése érdekében is szükséges egy ilyen döntés.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: megismétli, nem szükséges testületi döntés az
Európai Régiók Gyűléséből való kilépéshez. Az adott helyzet aktuálpolitikai ízét érti,
de akkor lesz hiteles az előterjesztés, ha a nemzetközi kapcsolatrendszer egészét
bemutatja, áttekinti és úgy fogalmaz meg javaslatot.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: kéri szavazásra bocsátani a
frakció javaslatát.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a napirendre vételre vonatkozó javaslatot
azzal, hogy az általa elmondott indokolásra figyelemmel ne támogassa azt a testület.
A közgyűlés 4 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a napirendre
vétellel n e m é r t e g y e t.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított meghívó
szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 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. Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének
értékelése, lehetséges kitörési pontok
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
3. Személyi ügyek
a) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny)
igazgatója vezetői megbízásának visszavonása és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

3
4. Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó.Turbékpusztai Szociális Intézménye, Mozsgó alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának meghatározása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat részvételével működő társulásokból való
kilépésről szóló döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
8. A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami átvállalásához
kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi háromnegyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola középfokú oktatási
munkájának helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításáról; a
beruházások átfogó értékelése; a működtetés és a fenntartható finanszírozás
kérdései
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
12. A Tudásközpont első éve – értékelés a tapasztalatok tükrében
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
13. Interpellációk, bejelentések

Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: emlékezteti képviselőtársait, hogy a közgyűlés
november 29-ei rendkívüli ülésén a JOBBIK frakció kezdeményezte a közgyűlés
feloszlatását. A szervezeti és működési szabályzat szerint a rendkívüli ülés
alkalmával csak az összehívásra okot adó napirendi pontot tárgyalhatja meg a
testület. A frakció fenntartja a feloszlatásra vonatkozó indítványát, ezért az önkor-
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mányzati törvény 18. § (3) bekezdésére figyelemmel most név szerinti, minősített
többségű szavazással dönt a testület a feloszlatásról. Kéri Aljegyző asszonyt,
szólítsa névsor szerint a közgyűlés tagjait, képviselőtársait pedig, hogy a feloszlatás
kimondásáról hozzák meg a döntést.
Barkó Béla képviselő, a JOBBIK frakció vezetője: köszöni, hogy a mai nap folyamán
döntést hozhat a feloszlatás kérdésében a közgyűlés. Egy hónappal ezelőtt a
közgyűlés elnöke aláírt a miniszterelnökkel egy megállapodást, majd azt a testület is
megszavazta, s ezzel olyan utat jelölt ki, amelyre nem kapott felhatalmazást az
állampolgároktól. Az új feladatokhoz legitimitásra van szükség, ezért indítványozzák
a testület feloszlatását.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: ismételten elmondja, a miniszterelnök és a
megyei közgyűlés elnöke által kötött politikai megállapodás sem jogot, sem
kötelezettséget nem eredeztet egyik félre sem, az önkormányzat mindenben a
vonatkozó törvény és a hatályos jogszabályok szerint jár el. A beterjesztett törvénytervezet értelmében kikristályosodik az önkormányzatok új útja. A választópolgárok
pártlistákra szavaztak, ezt képviselőtársai is pontosan tudják. Nem hiszi, hogy
politikai önös érdekek mentén lenne értelme a feloszlatásnak, ezért kéri
képviselőtársait, szavazatukkal ne mondják ki a közgyűlés feloszlatását.
További hozzászólás nem lévén, kéri Aljegyző asszonyt a szavazás lebonyolítására.
Reményiné dr. Németh Csilla aljegyző névsor szerint szólítja a képviselőket és kéri
szavazatukat.
Közgyűlési tag neve
Horváth Zoltán
Jakab Norbertné Pohl Marietta
Barkó Béla
Bédy István
Dr. Bokor Béla
Fuchs Gábor
dr. Gulyás Emil
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

szavazata
nem
nem
igen
nem
tartózkodik
igen
igen
nem
nem
nem
nem
tartózkodik
nem
nem
nincs jelen
nem
nincs jelen
nem
igen
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A közgyűlés 4 igen szavazattal, 11 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
96/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a JOBBIK
frakciónak a közgyűlés feloszlatására vonatkozó indítványára
elrendelt név szerinti szavazással – úgy dönt, hogy a közgyűlést
nem oszlatja fel.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a napirend tárgyalása előtt – a szervezeti és
működési szabályzat rendelkezése szerint – 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.
Napirend előtti hozzászólásra a képviselők részéről nincs igény.

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: az előterjesztéshez kiegészítő előterjesztés
készült, mely módosított határozati javaslatot tartalmaz.
A képviselők részéről az előterjesztéssel és a kiegészítő előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
97/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót,
a kiegészítő előterjesztést, az 1-2. számú mellékletekkel
elfogadja;
2. tudomásul veszi az egész életen át tartó tanulással
kapcsolatos célvizsgálati jelentést, egyben felkéri elnökét,
hogy az erről szóló közgyűlési határozatot küldje meg a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályának.
Határidő:
Felelős:

azonnal (a határozat megküldésére)
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
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2. napirendi pont: Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Kéri Istvánt, a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, társelőterjesztőt, dr. Síkfői Tamást, a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárát, Weller Jánost, a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara Területfejlesztési és Ügyfélszolgálati Osztálya vezetőjét.
Ladányi Attila képviselő: szomorúnak tartja, hogy az unió 20 legszegényebb,
romániai és bulgáriai régiói közé csúszott le Baranya. Zöldpárti képviselőként
elkeserítőnek nevezi, hogy a nagy kiállítótér esetében nem volt szempont az
energiahatékonyság, ezzel az intézmények fenntarthatatlansága determinálttá vált.
Azt szokás mondani, a reklámköltségek fele ablakon kidobott pénz, csak azt nem
tudni, melyik fele az. A régió hat turisztikai klasztere vonatkozásában a
marketingcélokra elköltött 5 millió forint, szemben az elnyert félmilliárdos összeggel,
kifejezetten alacsony. Különösen alacsony annak tükrében, hogy ebből 4 millió forint a
vár és kastélyturisztika klaszternél került felhasználásra.
Elképesztőnek tekinti, hogy egyetlen város, Hévíz, éves szinten kétszer annyi
vendéget fogad, mint egész Baranya.
Az összefoglaló anyag a gazdasági feltételek változása fejezetben a beruházások
alacsony szintjének okát a megye gyenge érdekérvényesítő képességében is látja.
Véleménye szerint ez a korábbi testületek hibája. További hiba az is, hogy a
beruházások gazdaságélénkítő szerepe rendkívül alacsony.
Elfogadhatatlannak tartja, hogy a megyében sem vasúti sem közúti fejlesztések
nincsenek tervbe véve.
A megye területfejlesztési törekvései mindenki számára fontosak, e tekintetben
egységes fellépésre van szükség, különben a leszakadás még látványosabb lesz.
Az agrárkamara értékelése és kitörési pontokat illető véleménye teljesen egyezik az
LMP értékelésével. Támogatandónak tartja a feldolgozóipar fejlesztését kormányzati
és helyi döntéshozói szinten is. A megyében az alacsony képzettségű emberek
leginkább a munkaigényes mezőgazdaságban tudnának elhelyezkedni. A megyei
önkormányzatnak erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a máshol jól működő
kezdeményezések széles körben ismertté váljanak Baranyában.
Az LMP álláspontja szerint nem elhanyagolandó a háztáji gazdaságok jelentősége.
Ennek köszönhette Magyarország a múltban több alkalommal is, hogy krízisek,
háborúk után talpra tudott állni. Mára a vidéki lakosság háztáji állattartása és kiskerti
növénytermesztése visszaszorult és egyre csökken a külföldi kereskedelmi láncok
térnyerése miatt. A felelősen gondolkodó megyének segítenie kell a kis
településeken élőket abban, hogy újra érdemes legyen állatot tartani és növényt
termeszteni. Ez élelmiszer önrendelkezés a XXI. században stratégiai kérdés, nem
beszélve az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentéséről, mely a rossz
minőségű külföldi tömegélelmiszerek betörésével komoly probléma napjainkban.
Nem szabad elhanyagolni a háztáji gazdasági hasznát, valamint a társadalomra
gyakorolt pozitív hatását.
A kamarák helyzetértékelése reális.
A megye és a város együttműködésében hatalmas lehetősége és felelőssége van
Pécs város vezetésének, hogy az immáron fejlesztésekkel foglalkozó megyével
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közösen olyan gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő beruházások koncepcióit tegye
le az asztalra, amelyeket eddig elmulasztott.
Fontosnak tartja a zöld fordulatot a gazdaságban, olyan munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, amelyek a megújuló energiákba fektetnek be.
Fontos, a térségnek komoly elmozdulást adhat a szénbányák egy részének újranyitása. Ma a szén felhasználása már korszerűbb technikákkal történik, így
környezetkárosítása nem hasonlítható össze a korábbi adatokkal. Azt is tudomásul
kell venni, hogy ez az ágazat már kevesebb embert tud foglalkoztatni a technika
fejlődésének következtében, de foglalkoztatási szempontból így is pozitív hatása
lenne.
Aktuális feladata lehet a városnak és a megyének a hosszú távú fejlesztési tervek
tekintetében az időjárási anomáliákra való felkészülés. Múlt év tavaszán a csapadék
bősége, most annak hiánya okoz milliárdos károkat. Ezekre csatornarendszerek és
tározók szakszerű kiépítésével kell felkészülni.
Az emelkedő üzemanyagárak folyamatosan figyelmeztetnek a közösségi közlekedés
fejlesztésére, célszerű egy a Pécs és agglomerációjának megfelelő léptékű regionális
közlekedési szövetség kialakítása.
Bízik az egyetem 2020-ig szóló kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájában, mely
az üzleti szféra igényeihez alkalmazkodik.
Dr. Gulyás Emil képviselő: véleménye szerint a megyei önkormányzatnak az elmúlt
20 évben gyakorlatilag nem volt érdemi befolyása a megye gazdasági élete
alakítására, fejlődésére, de nem volt jelentős befolyásuk a fejlesztési tanácsoknak
sem. Az önkormányzati törvény pozitívumának tartja, hogy látszólag helyére teszi ezt
a kérdést, és egy közvetlenül választott testülethez helyezi a területfejlesztési
hatáskört. Sajnos a rendelkezésre álló dokumentumokból a részletekre vonatkozóan
nem olvasható ki semmi, ezért kételyei vannak a hatáskör tartalmi kitöltését illetően. A
megszüntetve megőrzés megoldás nem áll közel hozzá; a tervezetben volt olyan
alternatív megoldás is, amely meghagyta volna a megyei önkormányzatok jelenlegi
feladat,- és hatáskörét és azt egészítette volna ki a területfejlesztéssel. Most
gyakorlatilag teljesen kiürül a megye, úgy anyagilag, mint feladatok tekintetében is,
nem látható, hogy a következő hónapokban, években, milyen feladatai lesznek a
megyéknek. Árulkodó jel az, ha egy szervezetből kifele mennek az emberek. A
testületi munka nagyon szép és komoly feladat lenne, ha valóban ide kerülne a
területfejlesztési feladat a forrásokkal. Bízik abban, hogy helyére kerül ez a kérdés.
Barkó Béla képviselő: az anyag szakmaisága nem vitatható, sajnos valós képet mutat
a megye társadalmáról, gazdaságáról; Baranya nagyon hátra sorolódott az európai
régiók között. Kezdeményezi frakciójuk az elszámolást, elszámoltatást az önkormányzat elmúlt 1 évéről és elmúlt 21 évéről, még az új struktúra felállása előtt.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: dr. Gulyás Emil képviselő figyelmébe ajánlja a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény-tervezetet, melyből kiemel
elemeket a jogszabályalkotó által önkormányzatoknak vázolt feladatokból. A megyei
önkormányzatok a jövőben a megyei fejlesztéspolitikai és a területrendezési feladatok
ellátásáért lesznek felelősek a törvény által. A feladatokat a megye döntési
kompetenciájával és a lebonyolítás teljes szervezésével kell ellátniuk a megyei
önkormányzatoknak, emellett az ágazatok tekintetében részt kell venni a szervezési,
koordinációs tevékenységben is. A megyék a fejlesztéspolitikai feladatokon belül
felelősek lesznek a teljes területi tervezésért és az ahhoz kapcsolódó koordinációs
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feladatokért, valóságos projektek generálásáért és ezek menedzseléséért, területi és
fejlesztési monitoring rendszer felállításáért és működtetéséért. A területi szerepből
adódó feladatok: az épített és természeti környezet védelme, energiaellátás, hulladékgazdálkodás, idegenforgalom, kis- és középvállalkozások fejlesztése, innováció,
vállalkozás és gazdaságfejlesztési feladatok, civil ügyek, közrend és közbiztonság,
kisebbségi ügyek, választási feladatok, a nemzetközi feladatok tekintetében – mint
határ menti megye – kötelező a határon átnyúló együttműködések intézményi
ellátása. A törvény-tervezet várhatóan december közepén elfogadásra kerül, és
januártól hatályba lép.
Fontosnak tartja, hogy a megye lakossága valóságos képet kapjon arról, honnan indul
az új rendszer. Az elmozduláshoz, a valóságos fejlesztési politikához a szereplőket, a
partnereket meg kell találni, a közös gondolkodásba be kell „csatornázni” az
egyetemet, a megyei gazdasági élet szereplőit, a települési önkormányzatokat, az
agrárium szereplőit. A megyei önkormányzatnak ezekre a jogszabályi kötelező
feladatokra kell készülnie, ezeknek a feladatoknak eleget kell tennie. Ez nem lesz
könnyű feladat, két év van felkészülni a strukturális alapok fogadására. A törvény
egyértelműen rendelkezik majd mind a regionális, mind a megyei fejlesztési tanácsok
megszűnéséről, ezen szervezetek feladatai is a megye önkormányzatok szintjére
kerülnek, s kizárólag a választott, megyei szinten működő politikai testület lesz azokért
felelős. Van jövő-kép, van feladat, van mit csinálni, joggal számonkérhető lesz majd,
hova jutatta az önkormányzat a megye fejlesztését. Ehhez partnerségre hívja
mindazokat, akik az előterjesztés előkészítésében most is együtt dolgoztak, és azokat
is akiket az elmondott gondolatokban említett.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a felsorolt feladatok nagyon
komoly feladatok lehetnek, ha megfelelő tartalommal kerülnek kitöltésre, s ha
végrehajtásukhoz megfelelő forrás áll rendelkezésre. Emlékeztet arra, hogy az 1990es évek közepén a megyei önkormányzat területi önkormányzatiságának alkotmányos
törvénybe foglalása és a közvetlen választásra való áttérés sem volt elegendő ahhoz,
hogy a megye a későbbiekben valóban érdemi feladatot kapjon. Bízik abban, hogy
ezen törvény keretei mentén és az adott költségvetésekben biztosított forrásokkal a
megyei önkormányzat érdemben fogja tudni befolyásolni a megye fejlődését.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: bízik abban, hogy ami az elmúlt 21 évben nem
sikerült, az most sikerülni fog, s a jövő igazolja, teljesíti a közös vágyakat, a feladatok
helyükre, a területi szintre kerülnek.
Az előterjesztéssel összefüggésben további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke a társelőterjesztő és az előterjesztés előkészítésében közreműködök munkáját megköszöni, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 17 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
98/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
a Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok
megnevezésű tájékoztatót.
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Pávkovics Gábor képviselő elfoglalja helyét az ülésteremben, így a jelenlévő
képviselők száma 18.
3. napirendi pont: Személyi ügyek
a) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az érintettek írásban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. A szakbizottság a pályázókat
meghallgatta, álláspontját kialakította, arra figyelemmel terjesztette az előterjesztést
a testület elé. Kéri képviselőtársait, hogy szavazatukkal támogassák a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 18 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
99/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Klugené dr.
Fabényi Julia pályázatát elfogadja és megbízza – 2012. január
1-jétől 2012. március 31. napjáig terjedő – határozott időre a
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói
feladatainak ellátásával. Havi illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapilletménye:
Magasabb vezetői pótléka (275 %):
Közművelődési pótléka (50%):
Nyelvpótléka (100 %):
Havi illetménye összesen:
Határidő:
Felelős:

354.800 Ft
55.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
439.800 Ft

2011. december 31.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke Klugené dr. Fabényi Júlia megbízásához gartulál, feladatai
ellátásában további sok sikert kíván.
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) igazgatója vezetői megbízásának
visszavonása és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az érintettek írásban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. Az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte,
ehhez vezetői megbízását vissza kell vonni. A novemberben elfogadott vonatkozó
törvény szerint az intézmény állami tulajdonba kerül január 1-jétől. Az átmenet
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idejére is biztosítani kell az intézményvezetői feladatok ellátását, ezért megbízásra
vonatkozó javaslatot is tartalmaz az előterjesztés.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
100/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona
(Görcsöny) igazgatójának, Zárol Evelinnek a magasabb
vezetői megbízását 2011. december 9-i hatállyal visszavonja
és ezzel egyidejűleg Zárol Evelin közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályáztatási kötelezettségről az intézmény új fenntartóját tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. december 31.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december hó 10. napjától kezdődően a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny)
intézményvezetői feladatainak ellátásával Hegedüsné Hegyi
Editet bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapilletménye:
Magasabb vezetői pótléka:
Munkahelyi pótléka (120 %):
Havi illetménye összesen:
Határidő:
Felelős:

185.100 Ft
50.000 Ft
24.000 Ft
259.100 Ft

azonnal
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

4. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása
a) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának 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.
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A közgyűlés 18 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
101/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) elfogadja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézmény 1. számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja a 2. számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű
alapító okiratát;
b) felkéri az aljegyezőt, hogy az a) pontban megjelölt okiratokat
a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2011. december 16.
Reményiné dr. Németh Csilla aljegyző

A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
b) A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai
Szociális Intézménye, Mozsgó alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A közgyűlés 18 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
102/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat MozsgóTurbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, Mozsgó
intézmény 1. számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és
jóváhagyja a 2. számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát;
b) felkéri az aljegyzőt, hogy az a) pontban megjelölt okiratokat
a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2011. december 16.
Reményiné dr. Németh Csilla aljegyző

A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
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5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a rendelet legutóbbi módosítása óta az
önkormányzat és intézményei ingatlanvagyonában – eladás, vásárlás révén –
változás történt, ezeket a rendelet mellékletein is át kell vezetni.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
megalkotja a
17/2011. (XII....) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyezik az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel.
6. napirendi pont: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának meghatározása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a szakbizottság a fogyasztók körét reprezentáló
szervezetek bevonásával megtárgyalták az előterjesztést és konszenzusra jutottak.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
a
18/2011. (XII....) önkormányzati rendeletet
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának meghatározásáról.
A rendelet mindenben megegyezik az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel.
7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat részvételével működő társulásokból való kilépésről szóló döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a 2011.
évi CLIV. törvény rendelkezései szerint jár el az önkormányzat amikor társulási
megállapodásait fölmondja.
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Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: bejelenti, azon előterjesztések
határozati javaslatát, amelyek összefüggnek az önkormányzat végelszámolásával,
frakciójuk tagjai nem támogatják.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
103/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt,
hogy a PANNON Szakképzés és Szervezési Társulás, a
Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás, valamint a Kökönyösi
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásait felmondja hivatkozással a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglaltakra.
2. A Közgyűlés felkéri a PANNON Szakképzés és Szervezési
Társulás, a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás, valamint
a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatainak polgármestereit, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
képviselő-testületeik ülésén a Társulási Megállapodás felmondását hagyják jóvá.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt, hogy a határozatot a
PANNON Szakképzés és Szervezési Társulás, a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás és a Kökönyösi Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Elnökeinek,
valamint a Társulások tagönkormányzatai polgármestereinek
küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2011. december 31.;
2011. december 9. (a határozat megküldésére)
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Reményiné dr. Németh Csilla megyei aljegyző

Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a társulásokban érintett intézmények vonatkozásában már történt egyeztetés a gesztorokkal a zökkenőmentes átmenet érdekében.
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8. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami
átvállalásához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
104/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése teljes körűen felhatalmazza elnökét, alelnökét, a megyei aljegyzőt a Baranya
Megyei Önkormányzat, a Magyar Állam, az OTP Bank Nyt, a
CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. tekintetében létrejövő
háromoldalú megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: a közgyűlés elnöke
9. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi háromnegyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, véleményezte a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló.
Az előterjesztéssel összefüggésben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
105/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2011.
háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: elmondja, az intézményeknek 15 napon túli
szállítói tartozása nincs, az intézményeket az új fenntartónak szállítói tartozás nélkül,
minimális készletfeltöltéssel adja át a megyei önkormányzat. A feszes gazdálkodás
az intézményvezetők nélkül nem lett volna tartható. Az intézményvezetők, az
integrált gazdasági rendszerben dolgozó hivatali munkatársak jó együttműködését,
sikeres közös munkáját megköszöni.
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10. napirendi pont: Tájékoztató a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola
középfokú oktatási munkájának helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: köszönti dr. Hoppa József főigazgatót.
A tájékoztatóval összefüggésben a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
106/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi
Oktatási Központ Szakközépiskola kétéves középfokú oktatási
munkájáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
11. napirendi pont: Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításáról; a beruházások átfogó értékelése; a működtetés és a fenntartható
finanszírozás kérdései
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
107/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Tájékoztató az
Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei („DélDunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”, Nagy
Kiállítótér) megvalósításáról; a beruházás átfogó értékelése; a
működtetés és a fenntartható finanszírozás kérdései” című
tájékoztatót tudomásul veszi.
12. napirendi pont: A Tudásközpont első éve – értékelés a tapasztalatok tükrében
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: emlékeztet arra, hogy a napirendi pont képviselői indítványra került a közgyűlés munkatervébe.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
108/2011. (XII. 8.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi
„A Tudásközpont első éve – értékelés a tapasztalatok tükrében” című tájékoztatót.
13. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el.

Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke: a képviselők és a hivatali munkatársak
munkáját megköszöni. Szól arról, hogy bár decemberre a munkaterv szerint nincs
ülés tervezve, ha bármilyen típusú döntés meghozatala szükségessé válik,
rendkívüli, vagy soron kívüli ülést hív össze. Amennyiben erre karácsonyig nem kerül
sor, úgy mindenkinek békés ünnepet kíván, majd az ülést bezárja.

K. m. f.
megyei főjegyző helyett:

…………………………
Horváth Zoltán
a közgyűlés elnöke

……………………………………….
Reményiné dr. Németh Csilla
aljegyző

