Szám: 452-5/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 22-én
14.00 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, Szatyor Győző,
Szőcs Norbert, Mester László közgyűlési tagok.
Távol van:

dr. Szakács László közgyűlési tag.

Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, Dakos József rendőr-dandártábornok,
megyei rendőr-főkapitány, dr. Varga-Koritár György megyei
főügyész, a társszervek vezetői, a területi kisebbségi
önkormányzatok vezetői, a gazdasági szervezetek vezetői, dr.
András Zsófia, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Társulás
munkaszervezet vezetője, a sajtó munkatársai, valamint 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 a 19 megyei képviselőből 18 képviselő jelen
van.
A közgyűlés elnöke a napirendi javaslatra térve megállapítja, hogy a képviselők
részéről a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben észrevétel, javaslat
nem hangzik el, így szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 18 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. Beszámoló Baranya megye 2010. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2011. évi feladatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya

2
3. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben,
közalapítványok alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének közművelődési szakmai
tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló ../2011. (III…)
önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2010.
évi alakulásáról és tájékoztató a 2011. évre tervezett nemzetközi tevékenységről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona
(Bóly) munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
az intézmény igazgatója
8. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
9. Az Orfűi Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
10. Hidas Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
11. Interpellációk, bejelentések

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 arra, hogy a
kiegészítő előterjesztés melléklete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Baranya megyei Szervezete beszámolója a 2010. évi munkájukról, melyet az
együttműködési megállapodás értelmében terjesztett a testület elé. Köszönti Horváth
Lászlónét, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete
elnökét és kéri – amennyiben a képviselők részéről kérdés fogalmazódik meg az
egyesület beszámolójával kapcsolatban – válaszolja azokat meg. Felhívja
képviselőtársai figyelmét arra, hogy a kiegészítő előterjesztés módosított határozati
javaslatot tartalmaz.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
24/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
valamint a kiegészítő előterjesztést a melléklettel elfogadja.
2. napirendi pont:

Beszámoló Baranya megye 2010. évi közbiztonsági
helyzetéről,
a
közbiztonság
érdekében
tett
intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2011. évi
feladatokról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya
megye rendőr-főkapitánya

Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke köszönti a napirendi pont tárgyalásához
meghívott vendégeket, majd a beszámoló kiegészítésére szót ad Dakos József
megyei rendőr-főkapitánynak, társelőterjesztőnek.
Dakos József, Baranya megye rendőr-főkapitánya elmondja, a 2010. évben kiemelt
feladatot jelentettek a „Pécs 2010 EKF” programsorozat keretében megvalósult
rendezvényekhez kapcsolódó rendőrszakmai feladatok, valamint a 2010. évi
országgyűlési és helyhatósági választások zavartalan lebonyolításának biztosítása.
Rendhagyó munkájuk keretében részt vettek a Baranya Megyei és a Borsod-AbaújZemplén megyei ár- és belvízi védekezésben. A közrend, közbiztonság
megszilárdítása érdekében elvégezték a megye 301 településének a
kockázatelemzését, ennek eredményeként megállapították, hogy – Pécsen kívül –
egyik település sem igényel kiemelt gondozást.
A bűncselekmények közel 75%-a a városokra koncentrálódik, a megye
településeinek felében tíznél alacsonyabb az ismertté vált bűncselekmények száma.
Elmondja, a betöréses lopások felderítésének eredményességével – bár az
meghaladja országos átlagot – nem elégedett, feltétlenül javítani szeretnének a
mutatón a jövőben.
Jelentős problémát jelent a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye, mely
tekintetében jelentős az esetszám-növekedés a tavalyi adatokhoz képest.
Örömmel tájékoztat arról, hogy a közlekedés rendészet sikerágazatnak tekinthető,
csökkenő tendenciát mutat a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Elmondja, az
autópálya beillesztése a megye közlekedési rendszerébe zökkenőmentesen történt.
A határrendészettel kapcsolatban rendről számol be a 143 km-es baranyai
határszakasz vonatkozásában. Elmondja, sikerült előrelépni a 80 km-es magyarhorvát határszakasz aknamentesítésében. A Horvát Belügyminisztériummal közösen
3 millió euró értékű pályázatot nyújtottak be.
Kiemeli, hogy reményei szerint ebben az évben megvalósul a magyar-horvát-szerb
közös kapcsolattartási szolgálati hely Mohácson, az Európai Unió vízi kapujában.
A 2011. évi feladataikat illetően kiemeli az EKF levezető évéhez kötődő, valamint az
Európai Unió soros elnöki tisztségéből eredő rendőrszakmai feladatok végrehajtását.
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Megköszöni a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendőrség munkájához
nyújtott korábbi segítségét és kéri ugyanezt a 2011. évre is.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke szót ad dr. Varga-Koritár György megyei
főügyésznek.
Dr. Varga-Koritár György megyei főügyész szakmai véleménye, hogy a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányság rendőri szervei a 2010. évben törvényesen és
hatékonyan látták el feladatukat.
Megállapítja, a bűnügyi helyzet és struktúra lényegesen nem változott Baranya
megyében.
Kiemeli a közélet tisztasága elleni bűncselekményeket, valamint a hivatalos személy
és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményeket. Ezek
vonatkozásában esetszám emelkedés tapasztalható, a jogban eljáró személyek
tisztelete, a jogkövetés háttérbe szorult. Ebben a körben azért van ennek különös
jelentősége, mert leginkább az érintetteknek van abban szerepe, hogy ezen
bűncselekmények elkerülhetők legyenek.
Kiemeli még a kábítószerrel visszaélés bűncselekményét. Baranya megyében erre
fokozott figyelmet kell fordítani, hiszen a megye középiskoláiban és felsőoktatási
intézményeiben számos diák, illetve hallgató tanul, a statisztika szerint ők érintettek
leginkább a kábítószer bűnözés vonatkozásában. Véleménye szerint fokozott
figyelmet kell fordítani a megelőzésre és a felvilágosításra.
Szól arról, hogy a gazdasági életben bekövetkezett változás rányomta a bélyegét a
bűnügyi statisztikára, említi e helyütt az adócsalást és a hűtlen kezelést.
Nagyon jó eredményt ért el viszont a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság azzal,
hogy a baleseti okok között az ittasság 44%-al csökkent. Véleménye szerint ez a
javulás köszönhető a több százezer forintot is elérő büntetési tétel bevezetésének.
Gratulál ahhoz, hogy az EKF évében sem növekedett a bűncselekmények száma,
hogy sikeres volt a felkészülés a 2010. évi többletfeladatok ellátására.
A nyomozási eredmények tükrében a megyei egységek teljesítménye
kiegyensúlyozott. A megyei ügyészségnek megfelelő partnere a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság, egységei gondolkodása korszerű, az együttműködésben a
törvény által biztosított eljárásjogi lehetőségeket eredményesen alkalmazzák, így a
közös munka országosan is kiemelkedő.
Kéri, a közgyűlés fogadja el a beszámolót és lehetőségei szerint a jövőben is
támogassa a megyei rendőr-főkapitányság munkáját.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője fontosnak tartja
kihangsúlyozni, hogy a rendőrség munkája egyszerre volt hatékony és törvényes.
Reméli, hogy megfelelő létszámmal és anyagi támogatással ez a színvonal
folyamatosan tartható lesz.
Kéri, hogy a közgyűlés erkölcsileg támogassa, ismerje el és értékelje a rendőrség
tevékenységét.
Az állomány munkájáért elismerését fejezi ki.
Kovács István képviselő köszöni, hogy a romákat érintő kérdésekben, még ha
kényes is, korrektül tájékoztatja a rendőrség a cigány kisebbséget. Mohácsi
lakosként kiemelten mond köszönetet a város rendőr-kapitányának és az őrs
állományának.
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Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke a közgyűlés, az önkormányzat nevében
köszönetet mond a szervezet 2010. évi, EKF programokkal, autópálya átadással
terhelt tevékenységéért. A kihívásoknak az állomány maximálisan eleget tett, további
munkájukhoz erőt, szakmai kitartást kíván. Elmondja, az IPA Monitoring Bizottság
tagjaként a Baranya Megyei Önkormányzat is támogatni fogja azt a közel 3 millió
eurós pályázatot, amely a magyar és a horvát partnerek együttműködésével a közös
határszakasz további aknamentesítése folytatására irányul.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
25/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2010. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról, valamint a 2011. évi feladatokról”
szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak
és a polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét
fejezi ki.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző
szervezetekben,
közalapítványok
alapító
okiratainak
módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az
érintettek írásban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához.
Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
26/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi
Narkomán
Fiatalokat
Gyógyító
–
Foglalkoztató
Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 4. pontja a „gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet
folytat,
gyermekés
ifjúsági
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érdekképviseletet
lát
el”,
továbbá
„prevenciós,
egészségfejlesztő és egészségmegőrző programokat
szervez, bonyolít le” szövegrésszel egészül ki.
Az Alapító Okirat 7. pontjának első mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„A Közalapítvány kezelő szerve az 5 tagú Kuratórium. A
Kuratórium elnökből, titkárból és 3 tagból áll.”
Az Alapító Okirat 7. pontja c) pontjának második
mondata, továbbá e), f), valamint h) pontjai helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„c) A Kuratórium megbízatása 2015. március 31.
napjáig tart.
e) A Kuratórium elnöke: Dr. Szemelyácz János
f) A Kuratórium titkára: Dr. Sárkány Antal
h) A Kuratórium tagjai: Dr. Fekete Sándor
Kiss Ferenc
Ladányi Attila”
Az Alapító Okirat 8. pontjában a Felügyelő Bizottság
összetétele az alábbiak szerint módosul:
„Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán
Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Feledi Éva
Bédy István”
Az Alapító Okirat 8. pontja b) pontjának első mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Felügyelő Bizottság megbízatása 2015. március 31.
napjáig tart.”
Az Alapító Okirat
rendelkezés lép:

10.

pontja

helyébe

az

alábbi

„10. Bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása
A bankszámla felett a Kuratórium elnöke, titkára valamint
dr. Fekete Sándor kuratóriumi tag rendelkezhet. (Minden
esetben két személy).”
A Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okirata a határozat 1. számú melléklete;
b) a Baranya Megyei Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványa Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító Okirat 8. pontjának első mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„A közalapítvány
kuratórium.”

kezelő

szerve

az
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főből

álló

Az Alapító Okirat 8. pontjában a Kuratórium elnöke, a
Kuratórium tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira
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vonatkozó rendelkezések, illetve
időtartama az alábbiak szerint változik:

a

megbízatás

„A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium elnöke Käszné Lebő Zsuzsanna
A Kuratórium tagjai: Szántó Márta
Tóthné Schiebelhut Lívia
Kovács István
Sinkó Szilárd
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 2015.
március 31. napjáig tart.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Horváth Csilla
Keczeli Jenő
Szakács László”
A Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okirata a határozat 2. számú melléklete.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
közgyűlés elnökét, hogy az Alapító Okiratok módosításának
bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: az intézkedések megtételére 2011. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba dr.
Kőhalmi Lászlót, a Gyermek- és Érdekegyeztető Ifjúsági
Fórumba Barkó Bélát, Mester Lászlót és Kaufmann Esztert,
a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermek
Érdekképviseleti Fórumába Miklós Józsefet delegálja és
képviseleti jogosultsággal bízza meg.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét
fejezi ki mindazon személyeknek, akik az önkormányzat
képviseletét a fenti szervezetekben ellátták. Egyben felkéri a
közgyűlés elnökét, hogy az érintett szervezetek és
személyek
tájékoztatása
érdekében
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a tájékoztatásra 2011. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
csatolt mellékletekkel.
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4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének közművelődési szakmai
tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló ../2011. (III…)
önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a
8/2011. (III. ) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat
szolgáltatási feladatainak ellátásáról.

közművelődési

szakmai

tanácsadási

és

A rendelet mindenben megegyező az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezettel.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok
közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy a
kiegészítő előterjesztés módosított határozati javaslatot, módosított 1. számú
mellékletet, továbbá 4. számú mellékletet tartalmaz.
Köszönti a 2011. január 9-ei választást követően megalakult területi kisebbségi
önkormányzatok elnökeit; majd megadja a szólás lehetőségét.
Hegedűs István, a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke elmondja, az
együttműködési keretmegállapodás-tervezet egyeztetése során sajnálattal fogadták
az önkormányzati támogatás nagyságrendjének csökkenését. A támogatás által
pályázatokon való részvétellel kívánnak forráshoz jutni, hogy a cigány emberek
foglalkoztatási lehetőségein, élethelyzetén változtatni tudjanak.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke megköszöni a kisebbségek partneri, konstruktív
együttműködését és megértésüket. Elmondja, a Baranya Megyei Önkormányzat a
kisebbségi politikája, a nemzetközi kapcsolatai ápolása, építése tekintetében a
jövőben is számít a kisebbségek együttműködésére.
A közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólási igény nem lévén szavazásra
bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
27/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal, a
Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal, és a Baranya
Megyei Német Önkormányzattal kötött – a határozat 1., 2.,
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és 3. számú mellékletében foglalt – együttműködési keretmegállapodásokat,
valamint
a
területi
kisebbségi
önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, és a működési
feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat, és felkéri
elnökét a megállapodások aláírására.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal
kötött – a határozat 4. számú mellékletében foglalt –
közfeladat átadásáról szóló megállapodást, és felkéri elnökét
a megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
3. felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és
intézményeit,
valamint
a
területi
kisebbségi
önkormányzatokat,
hogy
az
együttműködési
megállapodásokban foglaltak eredményes megvalósítását
segítsék elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei,
az intézmények vezetői,
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei
4. felkéri Kulturális Bizottságát, hogy évi rendszerességgel
tekintse át az együttműködési megállapodásokban foglaltak
megvalósítását.
Határidő: évente június 30.
Felelős: Szatyor Győző, a Kulturális Bizottság elnöke
5. felkéri elnökét, hogy az önkormányzati ciklus lejártát
megelőzően a területi kisebbségi önkormányzatokkal
közösen értékelje az együttműködés keretében végzett
munkát, és terjessze azt a közgyűlés elé.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei
A határozatban hivatkozott mellékletek mindenben megegyeznek az előterjesztéshez
és a kiegészítő előterjesztéshez csatolt mellékletekkel.
6. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak
2010. évi alakulásáról és tájékoztató a 2011. évre tervezett nemzetközi
tevékenységről
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
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Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
28/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a) a
Baranya
Megyei
Önkormányzat
nemzetközi
kapcsolatainak 2010. évi alakulásáról szóló beszámolót,
valamint a 2011. évi tervezett nemzetközi tevékenységről
szóló tájékoztatót elfogadja;
b) felkéri elnökét, hogy évente adjon átfogó tájékoztatást a
nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek
Otthona (Bóly) munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke,
az intézmény igazgatója
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
29/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)
intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
8. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke tájékoztatja képviselőtársait az alapítás
folyamatáról, céljáról, a működés mechanizmusáról. A Társulás kezdeti, központi
forrás támogatása egyre csökkent, a kitűzött célok tekintetében érdemi
együttműködés a gyermekvédelmi szakellátás területén valósult meg. A tagönkormányzatok kezdeményezéséhez csatlakozva tesz javaslatot a megszűntetésre.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
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30/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja
Kaposvár
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás Társulási Megállapodásának 2010. december 31.
napjával történő felmondásáról szóló 268/2010. (XII. 9.)
önkormányzati határozatát, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. § (1) bekezdés e) pontja és 5. § (2) bekezdése
értelmében.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási
Megállapodásának 2011. április 30. napjával történő
megszüntetéséről, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a
közgyűlés elnökét, hogy jelen határozatot küldje meg a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás részére.
Határidő: a határozat megküldésére 2011. március 25.
Felelős: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke
9. Az Orfűi Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke elmondja, a Jogi és Ügyrendi Bizottság kérése
szerint az elvárt térítési díj vonatkozásában pontosítás történt, a kiegészítő
előterjesztés ennek tesz eleget.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője köszöni, hogy kezdeményezésük a pontosítás és a meghívotti kör szélesítése tekintetében
meghallgatásra került. A pályázati kiírás időpontját késeinek tartják, de bíznak abban,
hogy a kibővített meghívotti körből valódi, érdemi ajánlatok érkeznek, és sikeresen
zárul a pályázati eljárás.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság
ülésén elhangzott, de a bizottság által a március 11-ei ülésen meg nem szavazott
indítványt előterjesztőként figyelembe vette és a meghívásos pályázatot a pályázói
kör kiszélesítésével javasolja indítani. A határozati javaslatot ily módon szóban
kiegészíti azzal, hogy az MSZP frakció képviselői által megnevezett üzemeltetők
előzetes kinyilatkozására figyelemmel az eljáráson való részvételre kapjon meghívást
a Siklósi Thermál Kft. és a Szigetvíz Kft is. A két társaság nem zárkózott el, de a
kiírás ismeretében dönt a pályázatban való részvételről.
A „kései időpont” kritika vonatkozásában tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy
vizsgálta az önkormányzat a saját maga által, vagy gazdasági társasága által való
üzemeltetés lehetőségét is az előkészítés során.
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Bízik abban, hogy a közgyűlés az április 14-ére összehívni tervezett soron kívüli
ülésén eredményesen zárhatja a pályázati eljárást.
A képviselők részéről kérdés, további hozzászólás nem hangzik el.
A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a szóban kiegészített határozati javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
31/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a mellékelt „Pályázati feltételek” szerint meghívásos
pályázatot indít az Orfűi Aquapark hasznosítására, és felkéri
elnökét, hogy a pályázati eljáráson való részvételre az alábbi
szervezeteket hívja meg:
 Club Orfű Kft.
7677 Orfű, Kossuth L. u. 46.
 Fürdőpark Beruházó és Rendezvényszervező Kft.
1048 Budapest, Szíjgyártó u. 7.
 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.
 Siklósi Thermál Kft.
7800 Siklós, Baross G. u. 8/A.
 Szigetvíz Kft.
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
Határidő: a pályázati felhívás megküldésére 2011. március 22.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
2. a pályázókkal lefolytatandó tárgyalásra az alábbi
személyeket kéri fel:
 Appelshoffer Anita projektmenedzser
 Bekk Ferencné osztályvezető
 Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Költségvetési
Bizottság elnöke
 Dr. Szakács László, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
elnöke
 Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
3. felhatalmazza a Gazdasági és Költségvetési Bizottságot,
hogy a pályázati eljárás első fordulójának lezárásaként
hozzon döntést a benyújtott ajánlatok érvényességéről,
illetve érvénytelenségéről.
Határidő: legkésőbb 2011. április 8.
Felelős: Pávkovics Gábor, a bizottság elnöke
4. felkéri elnökét, hogy a közgyűlés 2011. április 14-i soron
kívüli ülésére terjessze elő a pályázati eljárást lezáró
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döntést, illetve a nyertes
szerződés-tervezetet.

ajánlattevővel

megkötendő

Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
10. Hidas Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése
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 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
32/2011. (III. 22.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja,
hogy Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciótervezete
illeszkedik
Baranya
megye
szociális
szolgáltatástervezési koncepciójához, a koncepció-tervezetet
Hidas
község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
elfogadásra javasolja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke
11. Interpellációk, bejelentések
Interpelláció, bejelentés nem hangzik el.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke ismételten szól arról, hogy a testület mai, az
Orfűi Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos döntésére figyelemmel április 14-ére
soron kívüli ülést tervez összehívni. Megköszöni képviselőtársai és a hivatal
munkáját, majd az ülést bezárja.
K. m. f.

Horváth Zoltán
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

