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A városvezetés „Megújuló Mecsek” 
koncepciójának keretében telje-

sen újjászülethet a Mandulás kem-
ping, a volt Vidámpark területe, de 
tervben van még többek között egy 
erdei elektromos kisvasút is, vala-
mint egy mecseki libegő is épülhet 
a hegyoldalban. A tervekről jövőre a 
pécsiek dönthetnek.

 l Pernecker Dávid
A városvezetés „Megújuló Mecsek” el-
nevezésű koncepcióját, a Mecsekre és 
a Mecsekoldalba tervezett, 2021–2027 
között megvalósítandó fejlesztéseket 
és a projektet előkészítő döntéseket 
mutatta be múlt szerdán Ruzsa Csa-
ba gazdaságért felelős alpolgármester 
és Kóbor József, az önkormányzat 
környezetvédelmi és fenntarthatósági 
megbízottja. A „Megújuló Mecsek” 
tervezett fejlesztéseit több körös lakos-
sági és szakmai egyeztetés keretén be-
lül véglegesítenék, a bemutatott tervek 
kapcsán a pécsiek véleményét 2022 
első hónapjaiban kérik majd ki online 
formában. 

A 2021–2027-es ciklusban 
megvalósítandó program 

tartalmi elemeit a 
pécsiek által támogatott 

javaslatokból állítják majd 
össze.

A projekt eredményeként – folytatta – 
a Mecsek pécsiek által használt terüle-
teit revitalizálhatják. Ezek a területek: 
a Misina-tető, a volt Vidámpark, a 
Mandulás kemping, valamint ide tar-
tozik még a mecseki parkerdőt érintő 
közösségi közlekedési lehetőségek fej-
lesztése is. 

Mi legyen a volt 
Vidámpark területén?
A volt Vidámpark lakossági egyezte-
tésre javasolt fejlesztési lehetőségeire 
térve elmondta, hogy az előzetes – ci-
vilekkel, szakmai szereplők bevonásá-
val lezajlott – tárgyalások alapján az 
alábbi terveket határozták meg, ame-
lyekről a pécsiek dönthetnek majd:

 ÄKözösségi célú hasznosítás: például 
szabadtéri sportparkok, túraállo-
más kialakítása.
 ÄLombkorona-sétány kialakítása (eb- 
ben helyet kapna a Mecsek termé-
szeti jellemzőinek bemutatása is).
 ÄLombházak kialakítása a fák koro-
náján.
 ÄHelyi termékeket áruló turista-ven-
déglátóhely.
 ÄOktatási célú tansétányok kialakí-
tása.

A Mandulás 
kemping kérdése
Az alpolgármester a Mandulás kem-
ping fejlesztési lehetőségei kapcsán 
hangsúlyozta, hogy az egykori kem-
ping területe jelenleg magántulajdon-
ban van. Mint mondta, a pécsiekkel 
történt korábbi egyeztetések során ki-
derült, hogy a városban élők nagyon 
szeretnék, ha a terület újra közösségi 
célokat szolgálhatna. Ezért – abban az 
esetben, ha újra a városé lesz a kem-
ping területe – az alábbi témajavasla-
tokat bocsátanák lakossági egyezte-
tésre:

 ÄA kemping újranyitása.
 Ä Szállások kialakítása kiemelten 
gyerektáborok részére. 
 Ä „Indító központ” létrehozása túrá-
zók számára.
 ÄErdei iskola kialakítása. 

 ÄErdei szállások (osztályok, csopor-
tok számára).
 ÄÚj sportolási helyszín kialakítása.
 ÄAz erdei biciklis turizmus egyik ki-
induló pontja, bringaszervizzel.
 ÄA mecseki libegő egyik kiemelt ál-
lomása lehetne itt.

Hogyan lehet a kemping 
újra a városé?
A kemping tulajdonjogának megszer-
zése érdekében az önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában lévő volt Bőr-
klinika közel 20 éve romos, pusztuló 
épületét értékesítenék elektronikus ár-
verésen. A volt klinika licitára 995 mil-
lió forint (műemléki kötelezettséggel), 
a városvezetés célja a lehető legma-
gasabb ár elérése. Az így befolyó ösz-
szegből megvásárolnák a kempinget, a 
vételár fennmaradó részéből pedig az 
előző, fideszes városvezetés által Pécs-
re hagyott több milliárdos adósságot 
törlesztenék. 

Elektromos kisvasút 
a Mecsekben?
Ruzsa Csaba a Mecsek közösségi és 
turisztikai célú közlekedési megoldá-
sainak fejlesztéséről szólva elmondta, 
hogy a jelenlegi erdei szabályok alap-
ján nehezen megvalósítható a nép-
szerű kisvasút területének-vonalának 
bővítése. A szakmai javaslatok sze-
rint azonban egy elektromos kisvasút  
környezetbarátabb megoldás lenne. 
Hozzátette, hogy a hatósági és erdésze-
ti szempontok alapján megvalósítható 
javaslatokat bocsátják majd társadal-
masításra.

Libegővel a Misinára
A libegő témájára térve az alpolgár-
mester kiemelte, hogy annak kialakí-
tásához több mint 40 hatósági enge-
dély és hozzájárulás kell. A libegő a 
Niké-szobor melletti parkolóból in-
dulhatna, a Mandulás kemping tetején 

lehetne egy megállója, a végállomás 
pedig a Misina lenne. Megjegyezte, 
hogy a libegő az előzetes becslések 
alapján az első években 50-100 ezer főt 
vonzhat, növelhetné a turisták Pécsett 
töltött idejét és jelentős bevételt is ter-
melne.

Kihúznak egy 
„méregfogat”
Kóbor József a fentiekhez hozzátette, 
hogy a Mandulás kemping megszerzé-
sével a városvezetés egy régi „méreg-
fogat húz ki”, hiszen – mint mondta – 
„politikai hovatartozástól függetlenül 
már mindenki tiltakozott a kemping 
ügyében, így vagy úgy”. 
A „Megújuló Mecsek” program – 
folytatta – azt a célt szolgálja, hogy 
helyrehozhassák azt a Mecsekol-
dal-képet, azokat a látványosságo-
kat és értékeket, amelyeket a pécsiek 
hosszú évtizedekkel ezelőtt létrehoz-
tak. Kiemelte, hogy ezért a fejlesztési 
terveket úgy kell megfogalmazni és 
úgy kell a közgyűlésnek elfogadnia, 
hogy azok jelentős plusz autóforgal-
mat ne vonzanak az érintett helyszí-
nekre.
Hangsúlyozta, hogy a koncepcióban 
két elem van, amelyek környezet-
védelmi szempontból kérdésesek és 
vitákat fognak kiváltani. Az egyik a 
libegő, amelyről azt mondta, hogy 
„nem létkérdés” annak megvalósítá-
sa, hiszen a város már most is ren-
delkezik olyan zöldbuszokkal, ame-
lyekkel megoldható a Mecsekre jutás 
(Ruzsa Csaba helyeselt). A másik a 
volt Vidámpark területére tervezett 
lombkoronasétány – hasonló fog 
épülni a Misina-tetőn –, amelynek 
szükségességét érdemes lesz megvi-
tatni. Mindemellett fontos lenne azt is 
kikötni – tette végül hozzá –, hogy a 
hegyikerékpározás csak az erre a cél-
ra külön kialakított, szilárd burkolatú 
utakon legyen engedélyezett.
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A tervezett szálláshely-beruházás- 
sal az egész városrész átala-

kulna, felértékelődne a környék és 
méltóvá válna az új vásárcsarnokhoz 
– mondta Ruzsa Csaba alpolgármes-
ter, aki lapunknak többek között ar-
ról beszélt, hogy a régi vásárcsarnok 
értékesítéséből befolyt összeg így 
beforgatható az új vásárcsarnok be-
fejezéséhez szükséges pótmunkák 
finanszírozásába.  

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt nemrég megírtuk, az új 
vásárcsarnok építésével a kivitelező 
az eddig vállalt határidőket tartva tu-
dott haladni, augusztusban elérte az 
50 százalékos készültséget. Azonban 
a csarnok és a hozzá kapcsolódó út 
és körforgalom építése kapcsán előre 
nem látható pót/többletmunka miatt 
a vállalkozó többletidőigényt jelentett 
be. Az eredeti ütemtervhez képest 1,5 
hónapos többlet mellett, a befejezési 
határidő jövő március, ezután indulhat 
a műszaki átadás-átvétel és a haszná-
latbavételi eljárás. 
Ahhoz azonban, hogy a városvezetés 
sikeresen be tudja fejezni az új vásár-
csarnok-projektet, le kell zárni az épít-
kezésnél szükségessé vált kivitelezői 
pótmunkákat is, amelyek költsége 790 
millió forint – mondta el lapunknak 
Ruzsa Csaba alpolgármester. 

Alapelvünk, hogy adósság 
helyett fejlesztés és 
befektetés legyen!

– Ezeket a pluszköltségeket a szak-
értők állapították meg, az elmúlt há-
rom hónapban ezekről folyamatosan 
egyeztettünk is velük. A költségek 
között van például a hatósági szabály-

módosításokkal és az alapanyagárak 
emelkedésével járó költségek mellett 
a buszmegálló áthelyezése és a külső 
árusítóhelyek árnyékolásának megol-
dása is, amit az árusok külön kérésé-
re tettünk meg. A koncepció az, hogy 
ezért projektmódosítási tartalmat 
nyújtunk be, és ezeket a pluszköltsé-
geket átmenetileg egy Európai Beru-
házási Bank által nyújtott hitelkeretből 
finanszírozzuk, ugyanis ezt az összeget 
uniós forrásokból nem tudjuk teljesen 
fedezni – mondta az alpolgármester, 
hozzátéve, hogy a másik lehetőség az 
lett volna, hogy elhagynak más projek-
teket az új vásárcsarnok befejezésének 
javára. Ezt nem akarják. 
Mint mondta, a műszaki egyeztetés 
mellett kialakult egy fejlesztési javas-
lat is a Pénzügyminisztérium támo-
gatásával, amelynek lényege az, hogy 
beruházási céllal értékesítik a régi 
vásárcsarnokot, az így befolyt összeg 
pedig beforgatható lesz önerőként az 
új vásárcsarnok pótmunkáinak finan-
szírozásába. Kiemelte, hogy az elmúlt 
hónapokban piackutatást is végeztek 
arra vonatkozóan, hogy milyen célú 
fejlesztésre van igény a régi vásárcsar-
nok területén. 
– A régi vásárcsarnok tekintetében 
van egy olyan ajánlatunk, ami 200-
300 milliónyi uniós önerő-ráemelés 
mellett körülbelül 500 millió forintos 
értékesítést tehet lehetővé. Az Euró-
pai Beruházási Bank hitelkerete tehát 
– ahogy említettem – csak átmeneti 
megoldást jelentene arra az időszakra, 
amíg az új csarnok építését be nem fe-
jezzük, közben be fog érkezni az uniós 
ráemelés és a régi csarnok adásvételi 
ára is befolyik, magyarán így nem ke-
letkezik lyuk a költségvetésben, nem 
lesz adósságunk. Ennélfogva nem kell 

elhagyni más fejlesztéseket, megújul-
hat a Diána téri piac, tovább épülhet-
nek a bicikliutak és megvalósulhat a 
Misina-tető megújítása is – fogalma-
zott Ruzsa Csaba.  
A fentiekhez szorosan kapcsolódik, 
hogy a régi csarnok kapcsán módosít-
ják az építési szabályzatot annak érde-
kében, hogy 

 Ä több fát lehessen ültetni a környé-
kén a régi csarnok telkén a szálloda 
körül, 
 Äki lehessen alakítani a telken lega-
lább 80-100 új parkolóhelyet, ame-
lyek az új vásárcsarnokba látogató-
kat szolgálják majd,
 Ä és hogy egy 4 csillagos, nemzetközi 
hotellánc 120-140 szobás szállodát 
építhessen a területen (az itt meg-
szállók is potenciális vásárlói lehet-
nek az új vásárcsarnoknak).

– Ezzel a tervek szerint közel 5 milliár-
dos szálláshely-beruházással az egész 
városrész átalakulna, felértékelődne a 
környék, méltóvá válna az új vásárcsar-
nokhoz – fűzte hozzá Ruzsa Csaba.

Az alpolgármester kérdésünkre kitért 
arra is, hogy a régi csarnok esetében 
korábban a terv az volt, hogy iroda-
házzá alakítják, de az elmúlt egy év-
ben folyamatosan vizsgálták ennek a 
lehetőségét, és kiderült, hogy az ehhez 
szükséges összeg a duplájára nőtt a 
vírushelyzet alatt. Az irodaházat ezért 
egy másik helyszínen alakítják majd ki 
a 2021–2027-es ciklusban. Ezt a lehet-
séges helyszínt egyébként a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. már keresi – tette 
hozzá. 
Megjegyezte, hogy a régi csarnok 
bérlői felé minden ígéretet tartanak: 
átköltözik a buszmegálló, fedés ke-
rül a kinti standok felé is. Új elem-
ként valósul meg 80-100 parkoló 
és egy Zsolnay ivókút is bekerül az 
új csarnokba. A szállodaberuházás 
értelemszerűen a régi csarnokból 
történő kiköltözést követően indul 
meg. A városvezetés számára alap-
elv, hogy minden beruházásnak 
valahogy kapcsolódnia kell a Zsol-
nay megjelenéséhez városmarke-
ting-szempontból.

Négycsillagos szálloda épülhet a régi vásárcsarnok helyén

A Jánosi Engel Adolf tér felújítását már elkezd-
ték a Biokom NKft. munkatársai, a Pintér János 

Parkmegújítási Program keretében pedig egy hó-
napon belül a végére is érnek. Az Árkáddal közös 
projekt végeredménye egy hatalmas játszótér lesz 
a belvárosban.

 l Szakács Miklós
A Pintér János Program keretében 2021-ben számos 
pécsi közterületet szépítettek meg a Biokom mun-
katársai. A program idei lezárásaként a belvárosban 
látott munkához a városi cég. Az Árkád mellett talál-
ható Jánosi Engel Adolf teret varázsolják újjá a kö-
vetkező hetekben.
– Mondhatom azt, hogy a Pintér János Parkmegújí-
tási Programunk legnagyobb volumenű munkája 
maradt a végére – közölte Meixner Barna, a Biokom 
ügyvezető igazgatója. – Ez a tér már meglehetősen 
elhanyagolt állapotban volt. Az északi felén egy apró 
játszótér is volt korábban, de a játékok ott már annyira 

elhasználódtak, hogy az egészet el kellett bontanunk. 
Mire azonban végezni fogunk, egy sokkal szebb, jóval 
nagyobb és a modern kor követelményeinek minden-
ben megfelelő játszóteret fogunk tudni átadni. Tizen-
öt játékelemet telepítünk, felújítjuk a gyalogutat, új, 
rusztikus utcabútorokat és hulladékgyűjtő edényeket 
fogunk telepíteni, illetve természetesen a parkosítási 
munkákat már elkezdtük. Ha minden jól halad, akkor 
december közepén át tudjuk adni a felújított teret.

Sőt, egy munkafolyamattal már el is 
készült a Biokom, egy sziklakertet ki is 

alakítottak.

Nyőgéri Lajos, Pécs alpolgármestere örömét fejezte 
ki, hogy majdhogynem a belváros szívében hoznak 
létre egy játszóteret, ami ilyen értelemben hiánypót-
ló beruházás.
– Azt is ki kell emelnem, hogy ez egy közös projekt, 
ugyanis a mintegy bruttó 13 millió forintos munkát 

az Árkád Bevásárlóközponttal közösen finanszíroz-
za az önkormányzat – hangsúlyozta Nyőgéri.

Hatalmas játszótérrel bővül december közepére a belváros

Nagyon szép lesz!Nagyon szép lesz!

A kiköltözés után indulhat a munkaA kiköltözés után indulhat a munka
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A pécsi önkormányzat egészség-
ügyi tanácsadója már több al-

kalommal felhívta a figyelmet arra, 
mekkora az egyén felelőssége a ko-
ronavírus elleni harcban. Most arról 
beszélt lapunknak, miért olyan fon-
tos az oltás és az egyéb óvintézke-
dések. 

 l PécsMa.hu
Dr. Kovács Ágnes azzal kezdte, hogy 
a leghatékonyabb védekezés a rette-
gett vírussal szemben a védőoltás, így 
ezt mindenkinek ajánlott kérni. Mint 
mondta, azt tapasztalja, hogy akik már 
korábban is beadatták maguknak a 

vakcinát, minden további késlekedés 
nélkül elmennek a harmadik injekció-
ért is. Úgy fogalmazott: azokat kellene 
meggyőzni, akik eddig még egyáltalán 
nem adattak be oltást, hisz rohamo-
san, napról napra emelkedik a fertő-
zöttek száma. Méghozzá elsősorban az 
oltatlanok körében – tette hozzá.
– Szeretném hangsúlyozni, miért kel-
lene mindenkinek kérni az oltást és 
akkor is hordani a maszkot, távolságot 
tartani, kézfertőtlenítőt használni, ha 
nem kötelező. Ha netán elkapjuk a be-
tegséget, a vakcina mindenképp segít 
abban, hogy ne legyenek olyan súlyos 
tüneteink, amik miatt akár kórházba 
is kerülhetünk. Az óvintézkedések 
együttes alkalmazásának köszönhető-
en pedig nagyobb esélyünk van arra, 
hogy elkerüljük a megbetegedést.

Sokan gondolhatják, 
hogy jobb túlesni rajta, de 

tisztában kell lenni vele, 
hogy a koronavírusnak 
sajnos lehetnek olyan 

hosszú távú mellékhatásai, 
melyektől csak nagyon 

nehezen szabadulunk meg.

Az úgynevezett poszt-covid szindró-
ma a betegség lezajlása után 4-6, de 
akár 12 hét múlva is jelentkezhet, ko-
moly és elhúzódó problémákat okoz-
hat, amik későbbi életünket erősen 
befolyásolják: például hosszan tartó 
fáradékonyság, álmatlanság, fejfájás, 
koncentrációs zavarok, mellkasi fáj-
dalmak, akár fiatalok esetében is stro-
ke, idegrendszeri és pszichés tünetek, 

mint a korai demencia. Ezeknek a 
megoldása heteket, hónapokat vesz 
igénybe és hosszas rehabilitációt is 
igényel, ami miatt a betegek kiesnek a 
munkából, ugyanakkor az életminő-
ségüket is ronthatja az elkeseredettség 
– fejtette ki az egészségügyi tanácsadó.
Hangsúlyozta, az egyéni felelősség 
hatalmas, nem csak magunkkal, de 
környezetünkkel és családtagjainkkal 

szemben is. A pécsiektől azt kérte, 
hogy akinek bármilyen egyéb felső 
légúti betegsége van, az lehetőleg ne 
menjen semmilyen közösségbe, de 
legalábbis viseljen maszkot és tartson 
távolságot másoktól.
Akkor tudjuk visszakapni a normális 
életünket, ha minél több védekezési le-
hetőséget megragadunk és be is tartjuk 
ezeket – fogalmazott Kovács Ágnes.

Dr. Kovács Ágnes: „Minden védekezési lehetőséget meg kell ragadnunk”

Jakab Ferenc: 
Újabb járványhullámra készülhetünk
Szlovákiában már felfedezték a del-
ta variáns még fertőzőbb változatát.
A pécsi virológus szerint a mutáció 
nem meglepő folyamat, számítani 
lehet rá. Mint elmondta az ATV-
nek, a vírus egy kicsi, de okos szer-
vezet: „ami neki kedvező az evo-
lúcióban, vagy ami neki kedvező a 
genetikai állapotában, és ami segíti 
a terjedését, azt meg fogja tartani”. 
Tehát arra kell felkészülni, hogy 
újabb, erősebb, fertőzőbb variánsok 
jelennek meg a szakember szerint.
Viszont már jobban ismerjük a ví-
rust, mint két éve, és amióta ren-
delkezésre áll az RNS-vakcina, akár 
néhány hét alatt a mutációkhoz le-
het igazítani, amennyiben megvan 
annak genetikai kódja – tette hozzá 
Jakab Ferenc.
A virológus a koronavírus-gyógy-
szerekről is beszélt az ATV-nek: 
szerinte nagyon fontosak a gyógy-
szerfejlesztések, mivel nem minden 
embernél alkalmazható, vagy mű-
ködik egyformán az oltás, esetük-

ben pedig kizárólag a gyógyszeres 
terápia jöhet szóba.
A szakember beszámolt arról is a 
lapnak:
• A Pfizer új gyógyszert fejlesztett.
• Hamarosan egy magyar orrspray 

is rendelkezésre állhat, melynek 
alapja egy csirkéből termelt 
antitest. Az állatkísérletek során 
most azt vizsgálják, meddig 
hatékony az orrnyálkahártyán a 
készítmény.

A professzor szerint még nem lát-
szik a fény az alagút végén, nem 
tudni, meddig marad köztünk a ví-
rus, de az biztos, „az oltással mérsé-
kelhető a következő járványhullám 
erőssége” – zárul az ATV cikke.

A Siklósi Járásbíróság november 
másodikán jogerős ítéletében 

elmarasztalta annak a Fidesz-kö-
zeli közvélemény-kutató cégnek az 
ügyvezetőjét, amely kérdéseknek 
álcázott, Péterffy Attilát rágalmazó 
mondatokkal hívott fel pécsi válasz-
tópolgárokat a 2019-es választási 
kampányban – számolt be a városhá-
za közleményben.

 l Szakács Miklós
Még 2019 szeptemberében, a Szabad 
Pécs írta meg először, hogy az önkor-
mányzati választási kampány hajrájá-
hoz közeledve egy Fidesz-közeli köz-
vélemény-kutató cég megbízásából, 
kérdések formájában megfogalmazott 
rágalmakat terjesztettek Péterffy Atti-
láról.
Emiatt Pécs jelenlegi polgármestere 
már akkor rendőrségi feljelentést tett, 

a Siklósi Járásbíróság pedig a napok-
ban meghozott ítéletében elmarasz-
talta a közvélemény-kutatást szervező 
cég ügyvezetőjét. Alább mutatjuk az 
önkormányzat ezzel kapcsolatos sajtó-
közleményét.
„Péterffy Attila már a választási kam-
pányban vállalásai között tartotta szá-
mon a pécsi közbeszéd megtisztítását. 
Pécs polgármestere választási prog-
ramjában világosan utalt arra: céljai 

között szerepel, hogy a politizálás 
hangneme méltó legyen Pécs városá-
hoz, következmények nélkül senki ne 
uszíthasson plakátokon, és ne állíthas-
son senkiről valótlanságokat, politikai 
céllal sem.
Ezen az úton fontos mérföldkő a Sik-
lósi Járásbíróság 2021. november má-
sodikán meghozott ítélete, amelyben 
rágalmazás vétségében bűnösnek ta-
lálta, és egy évre próbára bocsátotta 
egy a Fideszhez közel álló közvéle-
mény-kutató cég ügyvezetőjét.
A szóban forgó cég megbízásából 
2019. augusztus 14-én, az önkor-
mányzati választások kampányának 
hajrájában hívtak fel pécsi választó-
polgárokat. A hívások célja az azokat 
bonyolító munkatársak elmondása 
szerint közvélemény-kutatás volt. Ám 
a témák között olyanok is szerepeltek, 
amelyek ugyan kérdés formájában, de 

azt a hamis látszatot keltették, mintha 
Péterffy Attila családon belüli erősza-
kot, illetve gazdasági bűncselekményt 
követett volna el.
A kérdések ilyetén való feltevése sok-
kal inkább keltette az akkor még pol-
gármesterjelölt lejáratására alkalmas 
telefonos kampány, mint közvéle-
mény-kutatás látszatát.    
A bíróság véleménye szerint, ha kér-
dés formájában is, de bűncselekmény 
elkövetésével vádolták meg az akkori 
polgármesterjelöltet. A bíróság ezen 
indoklás alapján megállapította az 
érintett cég ügyvezetőjének büntetőjo-
gi felelősségét, és rágalmazás vétségé-
ben elmarasztalta.
Pécs polgármestere és vezetése válto-
zatlanul eltökélt abban, hogy megtisz-
títsa a közbeszédet, és hogy Pécs ezen a 
téren is megszűnjön következmények 
nélküli város lenni.”

Elítélte a bíróság a Péterffy Attilát rágalmazó Fidesz-közeli cég vezetőjét
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A Városházán köszöntötték az életet mentő 
pécsi közterület-felügyelőket

A napokban fogadta Péterffy Attila polgármester és Nyőgéri Lajos 
szociális ügyekért felelős alpolgármester a két helyi közterület-fel-

ügyelőt, akik szeptember elején mentették meg egy édesanya életét. 

 l PécsMa.hu
Tóth Attila és Ugróczky Dávid szolgálatteljesítés közben vették észre az au-
tóból, hogy egy kisfiú áll egy összeesett nő mellett kétségbeesetten. Kide-
rült, hogy a gyerek édesanyja rosszul lett, így azonnal mentőt hívtak hoz-
zá. Ha nem járnak arra és nem segítenek, akár tragédia is lehetett volna a 
dologból. 

A két hősiesen viselkedő közterület-felügyelő elismerő 
szavak mellett oklevelet is kapott a Városházán.

A polgármester úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy „Pécs közterü-
let-felügyelőinek a helyén van a szíve”.

A Költségvetési és Gazdasági bi-
zottság már elfogadta az erről 

szóló előterjesztést, csak a közgyűlé-
si döntés hiányzik ahhoz, hogy jövőre 
fel lehessen újítani a pocsék állapot-
ban lévő burkolatokat.

 l Szakács Miklós
Kis túlzással a Tudásközpont átadá-
sának napja óta lehetett látni, hogy az 
épület északi homlokzata előtti lépcső 
és a térburkolat kivitelezése nem meg-
felelő. Nagyon hamar kezdett a bur-
kolat repedezni, esős, fagyos időben 
pedig rendkívül csúszós is a felület. 

Az azóta eltelt évek 
természetesen nem 

javítottak a helyzeten.

Bár az ilyen hibákat a kivitelezőnek 
garanciálisan kellene javítania, azon-
ban e kötelezettségének többszöri fi-
gyelmeztetés ellenére sem tett eleget a 
Gropius Zrt. a múltban. A cég felszá-
molás alá került, így az épület egyik tu-
lajdonosa, a Pécsi Tudományegyetem 
már 2013-ban, a tulajdoni hányadára 
eső, 67 millió forint bankgaranciát hí-
vott le, amelyből a 2015-ig felmerülő 
garanciális hibák kijavítását fedezni 
tudta. Szakértői véleményekkel alá-
támasztva a pécsi önkormányzat is 

igénybejelentést nyújtott be a garanci-
át biztosító bank felé, 123 millió forint 
értékben, ennek egy részéből lehetett 
még 2016-ban a legszükségesebb be-
avatkozásokat elvégezni az épületen.  
A lehívott összegből mintegy 100 mil-
lió forintot a város kamatozó kincstár-
jegy formájában kötött le.
Most Péterffy Attila polgármester 
nyújtott be bizottsági előterjesztést 
arról, hogy az épületet tervező Balázs 
Mihály építészt megbízhassa a város 
a térkőburkolat és a lépcső felújításá-
nak megtervezésével. A szerzői jogi 

törvény okán ugyanis a felújítások, át-
építések megtervezésének joga őt illeti 
meg. Balázs Mihály a tervezésre már 
adott is egy hivatalos árajánlatot, 6,6 
millió forint értékben.
Azért van szükség az ügyben közgyű-
lési döntésre, mert a tervezés díjának 
fedezetéül szolgáló pénz jelenleg még 
kincstárjegy formájában le van kötve, 
egészen 2022 júliusának végéig, azon-
ban a munkálatok elvégzése egyre sür-
gősebb, tekintettel a terület leromlott, 
és egyre inkább balesetveszélyes álla-
potára. Éppen ezért a polgármesteri 

előterjesztés arra kér felhatalmazást a 
közgyűléstől, hogy a tervezés költségét 
a 2021. évi költségvetés dologi kiadá-
sainak terhére lehessen megelőlegezni, 
azzal a feltétellel, hogy a bankgarancia 
felszabadulása után annak terhére a 
tervezés díját visszapótolják a városi 
büdzsébe.
Ha a közgyűlés is megszavazza az 
előterjesztést, akkor a tervek szerint 
jövő nyáron végeznék el a felújítást, 
ami azért is lenne ideális, mert abban 
az időszakban a Tudásközpont eleve 
csökkentett üzemmódban működik.

Megújulhat a Tudásközpont előtti lépcső és a térkőburkolat is

Ugróczky Dávid és Tóth Attila okleveleikkelUgróczky Dávid és Tóth Attila okleveleikkel
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A pécsi önkormányzat az utolsó 
pillanatig kivárt, meg tud-e álla-

podni a magyar kormány az EU-val a 
fejlesztési pénzek lehívásáról. Mivel 
eddig nem tudott, és a város az Euró-
pai Beruházási Bankkal (EIB) kötött 
hitelszerződése év végén lejár, Pécs 
lehívja a keretben maradt forrásokat 
– ha a pécsi közgyűlés ezt megsza-
vazza.

 l Nimmerfroh Ferenc
2004, az uniós csatlakozás óta minden 
uniós ciklusban megállapodást köt 
a pécsi önkormányzat az EIB-vel. Az 
EU befektetési bankja önerőt, fejlesz-
tési finanszírozást, átmeneti hitelt biz-
tosít az uniós forrásokból tervezett és 
megvalósuló projektekhez.
A 2013–2020-as időszakban a keretből 
csak 2,3-2,4 milliárd forint forrást hív-
tak le, plusz a 2020-ban megérkezett 
elektromos buszok beszerzéséhez 500 
milliót. 

A szerződésben szereplő 
keret jóval több mint fele 

még rendelkezésre áll.

Jelenleg az előző, 2013–2020-as uniós 
ciklusban elindult projektek lezárása 
folyik, ehhez elengedhetetlen, hogy a 

város lehívja az EIB-hitelkeret forrá-
sait. Az új és a régi vásárcsarnok pél-
dáján mutattuk be, hogyan működik, 
és miért fontos ezeknek a pénzeknek a 
felhasználása (lásd: 3. oldal).
Amióta az előző városvezetés idején 
létrejött csődhelyzet miatt az állam-
kincstár szoros felügyelete mellett 
zajlik az önkormányzati gazdálkodás, 
nem lehet folyószámlahitele a város-
nak. Azaz szükség van az EIB-pén-
zekre ahhoz, hogy a városnak legyen 
mozgástere a fejlesztések terén.

Ruzsa Csaba alpolgármester lapunk 
kérdésére elmondta, az EIB-hitelke-
retet három célra használja az önkor-
mányzat.

 ÄA 2013–2020-as futó projekteket le 
kell zárni, viszont előfordul, hogy 
az állami pénzek később jönnek be, 
mint ahogy a végszámlák beérkez-
nek a vállalkozóktól.
 ÄA város stratégiai céljait is segíti. 
Magyarországnak egyelőre nincs 
megállapodása Brüsszellel sem a 
helyreállítási alapból, sem a társu-

lási megállapodás alapján érkező 
támogatásokról. A kormány hitelt 
vett fel, hogy előfinanszírozza a 
hazai fejlesztéseket. Pécs is ugyan-
ezt teszi az EIB-hitel lehívásával. 
A cél, hogy ne álljanak le a fej-
lesztések 2022-ben sem. Az EIB 
partner abban, hogy a 2015-ös 
kormánydöntés alapján meglévő 
hitelkeretet lehívja Pécs. Ha nem 
élnének ezzel, akkor 2022-ben új 
EIB-szerződést kellene kötni, ami 
azt jelenti, hogy 2023 előtt nem 
tudna megszületni a banki és a 
szükséges kormánydöntés, és egy 
teljes év elveszne. 
 ÄA keret lehívásának harmadik célja 
a 2021–2027-es programok előfi-
nanszírozása. Ha érkezik egy be-
fektető, és fejlesztéseket kér ahhoz, 
hogy beruházzon, más keretből 
nem lesz forrása az önkormányzat-
nak ezt megvalósítani.

Az alpolgármester beszélt arról is, 
hogy egészen mostanáig vártak, hogy 
létrejön-e a kormányzati megállapo-
dás Brüsszellel, de mivel a hitelkeretről 
szóló szerződés december 31-éig él, a 
novemberi közgyűlésen dönteni kell 
arról, lehívja-e a fennmaradó összeget 
a város.

Hiánypótló: mozgáskorlátozottak számára 
alakítottak ki szabadtéri edzőparkot Pécsett

A napokban adták át a Rátgéber 
László Nemzeti Kosárlabda 

Akadémia udvarán kialakított kül-
téri fitneszparkot, melyet a Bara-
nya Megyei Kosárlabda Szövetség 
(BMKSZ) mozgáskorlátozottakra 
szabott eszközökkel rendeztetett 
be. 

 l PécsMa.hu
Janovics László, a BMKSZ elnöke 
lapunknak elmondta, az eszközöket 
egy mozgásukban korlátozottakra 
specializálódott sportszergyártótól 
rendelték meg. A helyszín kiválasz-
tásával kapcsolatban hangsúlyozta, 
szerettek volna a PTE PEAC Rolling 
Basket csapatának is kedvezni az-
zal, hogy az edzéseik 
előtt vagy után tud-
nak helyben erősíte-
ni, de bárki kedvére 
gyúrhat a parkban.
Kikértük az akadály-
mentes helyszínek 
felkeresésével is fog-
lalkozó People First 
Egyesület vélemé-
nyét is az új edzési 
lehetőségről. Mint 

azt az egyesület elnökétől, Pata-
ki Veronikától megtudtuk, tagjaik 
még nem próbálták ki a vadiúj kon-
dieszközöket, de örülnek annak, 
hogy Orfű után Pécsett is kialakí-
tottak ilyen sportolási lehetőséget.
– Azt szeretjük leginkább, ha inklu-
zívak az ilyen beruházások, tehát 
még jobb, mikor épek és mozgás-
korlátozottak együtt sportolhatnak, 
de persze így is boldogok vagyunk, 
hogy gondoltak a kerekesszékesek-
re. Reméljük, hogy valami elindult, 
és a jövőben például olyan játszó-
terek is lesznek majd Pécsett, ahol 
fogyatékossággal élő gyerekek szá-
mára is akad játék – mondta Pataki 
Veronika.

Nem akarnak egy évet elbukni, lehívnák az EIB-hitelt

Már javában épül az új vásárcsarnokMár javában épül az új vásárcsarnok

pécs2021. november 15.pécsi hírek 7



Lapunk közérdekű adatigényléssel 
kikérte a PTE-t működtető alapít-

vány és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) által szeptember 
végén megkötött közfeladat-finan-
szírozási szerződést. Ebből többek 
között kiderül, hogy az államtól ér-
kező pénzek közvetlenül az évi 400 
millióból működő, kormányközeli 
személyekből álló kuratórium által 
irányított alapítványhoz folynak be 
és nem az egyetemhez. Beszéltünk 
a szerződés tartalmát erős kritikával 
illető egyetemi polgárokkal, és ezek-
re a kritikákra reagáltattuk az alapít-
ványt is.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az úgynevezett modellváltással új idő-
számítás kezdődött a Pécsi Tudomány-
egyetemen. Az államtól egy alapítvány 
vette át a működtetést, de úgy, hogy 
javarészt továbbra is az állam finan-
szírozza az intézmény működtetését, 
csakhogy formálisan sokkal kevesebb 
lehetősége van beleszólni az egyetem 
ügyeibe és működésébe. Az alapítvány 
kuratóriumába kizárólag Fidesz- és 
kormányközeli személyek kerültek, a 
testület elnöke, Bódis József például 
az ITM államtitkára. A PécsMa közér-
dekű adatigényléssel kikérte és meg-
kapta az ITM és az egyetemet működ-
tető Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány (UQA) által szeptember 
végén megkötött közfeladat-finan-
szírozási szerződést (a PécsMa.hu-n  
megtekinthető és letölthető). 
A kontraktus 2021-től 2026 végéig 
meghatározza az alapítványnak (azaz 

az egyetemnek) juttatandó állami tá-
mogatások mértékét. Ezek egy részét 
különböző indikátorokhoz és feltéte-
lekhez kötik, ezeket is meghatározza 
a mellékleteivel 46 oldalas dokumen-
tum. Fontos mérföldkő lesz a modell-
váltás folyamatában az alapítvány és a 
PTE között megkötendő, informáci-
óink szerint még előkészületben lévő 
szerződés.
Olyanokkal ültünk le átnézni az ITM 
és az UQA közti szerződést, akik kriti-
kával szemlélik az álláspontjuk szerint 
az egyetemi autonómia erőteljes csök-
kenésével járó modellváltást. Hogy 
miért velük? 

Mert az ő hangjuk és 
álláspontjuk a hivatalos 

egyetemi kommunikációban 
egyáltalán nem hallatszik, 

nem jelenik meg. 

Annak ellenére nem, hogy továbbra is 
közpénzmilliárdok elköltésének szín-
helye lesz az intézmény. Mindez erős 
bizonyítéka annak, hogy az egyetemi 
autonómia csökkenésével egy nagyon 
fontos demokratikus intézmény felszá-
molásának újabb példáját látjuk.

A szerződés fő 
tartalmi elemei:

 Ä 2027. január 31-ig terjedő időtar-
tamra jött létre, aláírói Palkovics 
László, az ITM minisztere és Bódis 
József kuratóriumi elnök. (Elég ab-
szurd, hogy a miniszter a saját be-
osztottjával szerződik.)

 ÄMegállapítja a vállalt közfeladat 
volumenét, indikátorrendszerét, a 
támogatás ehhez igazodó mérté-
két, a közfeladat-ellátás időszakos 
értékelését, felülvizsgálatát, az el-
számolás módját és egyéb részlet-
szabályokat.
 ÄAz alapítvány rendelkezése szerint 
a finanszírozó által biztosított hoz-
zájárulást (azaz az államtól kapott 
közpénzt) közvetlenül az alapít-
vány kapja, tehát nem az egyetem. 
Igaz, az alapítvány a későbbiekben 
ezen változtathat és rendelkezhet 
úgy, hogy az egyetem kapja a támo-
gatást.
 ÄAz állam negyedéves ütemezés 
szerint folyósítja a pénzt az alapít-
ványnak.
 ÄAz alapítvány saját működésére 400 
millió forintot kap évente az állam-
tól.
 ÄA „felsőfokú oktatási közfeladat” 
támogatása, azaz az alaptámogatás 
három elemből tevődik össze: 1. 
Bázis alaptámogatás; 2. Kiegészítő 
alaptámogatás; 3. Teljesítményará-
nyos alaptámogatás.
 ÄAz első kettő gyakorlatilag fix, nor-
matív alapú összeg, ami a hallgatói 
létszámtól függ, a harmadik kü-
lönböző teljesítmény-mutatókon 
múlik. 
 ÄA teljesítmény-mutatókat tartal-
mazó táblázatban egészen 2027-ig 
„teljesítmény-vállalások” is talál-
hatók. 
 ÄA teljesítményarányos támogatást 
annak arányában fizetik, amilyen 
arányban teljesülnek a „vállalások”.

 ÄA többlettámogatáshoz például 
évről évre több kreditet kell teljesí-
teniük a hallgatóknak, csökkennie 
kell a lemorzsolódásnak, növeked-
nie a közvetlen régióból érkező 
hallgatók arányának, növelni kell 
a pályázati bevételt, a tudományos 
publikációk számát, stb.
 ÄA szerződés meghatározza a hallga-
tói juttatásokat is.
 ÄTeljesítményarányos minőségi tá-
mogatáshoz akkor jut az alapítvány, 
ha az egyetem a különböző, a szer-
ződésben megnevezett nemzetközi 
rangsorokban tartja eddigi helyezé-
sét vagy javít azokon.
 ÄAz infrastrukturális támogatást fix 
összegben határozza meg a doku-
mentum.
 ÄBizonyos kiemelt célokhoz további 
támogatásokat rendelnek, például 
a nemzetköziesítéshez, a tehetség-
gondozáshoz, az egyetemi sport-
hoz, és a társadalmi felzárkóztatás-
hoz.

Évi 400 millió az 
alapítvány működésére
Az alapítvány működtetésének 400 
millió/éves tétele önmagában meg-
lehetősen bizarr – vélik egyetemi 
forrásaink. Ez egy kisebb kar éves 
költségvetése. Hogy ez mire megy, az 
nem derül ki a dokumentumból. Van 
öt kurátor, háromtagú a felügyelőbi-
zottság, van egy kuratóriumi titkár, és 
egy-két könyvelőt is fizetni kell. Úgy 
tűnik, mondják, hogy csak a közfela-
datot ellátó egyetem számára vannak 
teljesítendő indikátorok, az alapítvány 
kuratóriuma azt tesz ezzel a közpénz-
zel, amit akar.

Az alapítványhoz érkezik 
be minden pénz
Nagyon elgondolkodtató, magyaráz-
zák forrásaink, hogy az UQA miért 
rendelkezett úgy, hogy bár az egyetem 
látja el a közfeladatot, amire a közpénz 
érkezik, azt nem az egyetem kapja, ha-
nem az alapítvány.

Ez nem szükségszerű. 

Ez viszont azt is jelentheti, hogy Pé-
csett a kuratórium az állam által előírt 
indikátorokhoz képest további szem-
pontokat is érvényesíteni akar, egyéb 
kritériumokat előírni az egyetem szá-
mára a finanszírozáshoz az egyetem 
és az alapítvány között megkötendő 
szerződésben. A finanszírozás révén 
az öt kurátor teljesen az uralma alatt 
tudja tartani az akadémiai szférát és 
egyértelműen befolyást tud gyakorol-
ni akár az intézményi szerkezetre is, 
kikényszerítheti annak megváltozta-
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tását – vélik a lapunknak nyilatkozók. 
Emlékeztetőül: lapunk megírta, hogy 
a kuratórium nem fogadta el a költ-
ségvetéssel kapcsolatban a szenátusi 
egyetértési jogot. Forrásaink szerint 
ez volt az utolsó akadály a kuratórium 
teljhatalma előtt.  

Keretszámok és vállalások
Ami a megadott állami finanszírozású 
keretszámokat és egyéb vállalásokat 
illeti, ezeket az érintett karok megkér-
dezése nélkül határozták meg valakik a 
karok felelősségére, miközben a karok 
ezek teljesülése alapján részesednek 
a célzott összegekből, ami forrásaink 
szerint teljesen abszurd. Ráadásul 
meglehetősen képtelen vállalások is 
szerepelnek a táblázatokban – állítják.

Ehhez nem kellett 
volna modellváltás
Az állam továbbra is megköthetné az 
egyetemmel a finanszírozási szerző-
dést az általa megjelölt indikátorokkal 
és elvárásrendszerrel – érvelnek forrá-
saink –, mi szükség volt ehhez a mo-
dellváltásra? További kérdéseik: 

 ÄMiért nem részletezte ezeket az 
elvárásokat eddig ilyen módon az 
állam? 
 ÄMiért csak most növeli a büdzsét? 
 ÄMinek ide az alapítvány és a kura-
tórium? Miféle többletet jelent ez? 

Szerintük az alapítványi egyetemek 
kuratóriumainak nem az kellene, hogy 
legyen a feladatuk, hogy beépüljenek 
az állam és az egyetem közé, és az 
egyetemeknek szánt közpénzből mű-
ködtessék saját apparátusukat, hanem 
hogy az egyetem működtetése érde-
kében a saját bevételeket növeljék az 
üzleti és gazdasági életben kiépített 
kapcsolatrendszerük segítségével. Fel-
téve, hogy van ilyenük – teszik hozzá 
forrásaink.
Ezeket a felvetéseket és kérdéseket el-
küldtük a PTE-t működtető alapítvány 
kuratóriumának, az alábbi formában. 

 ÄMiért van szükség 400 millió fo-
rintra az alapítvány működteté-
séhez? Milyen főbb tételekből áll 
össze az alapítvány éves költségve-
tése? 
 ÄA szerződés szövegéből az derül 
ki, hogy csak a közfeladatot ellátó 
egyetem számára vannak teljesí-
tendő indikátorok, az alapítvány 
számára nem. Miért nem kerültek 
bele a szerződésbe a kuratórium 
számára előírt indikátorok, vagy 
vállalások?
 ÄMiért az alapítvány kapja az állam 
által biztosított összes hozzájá-
rulást, miért nem közvetlenül az 
egyetem?

 ÄTervezi-e a kuratórium, hogy az 
állam által előírt indikátorokhoz 
képest további szempontokat és 
kritériumokat is érvényesíteni akar 
az egyetem számára a finanszíro-
záshoz az egyetem és az alapítvány 
között megkötendő szerződésben?
 ÄAmi a megadott állami finanszíro-
zású keretszámokat és egyéb válla-
lásokat illeti: ezeket az érintett ka-
rok megkérdezésével vagy anélkül 
határozták-e meg?
 ÄAz állam továbbra is megköthet-
né az egyetemmel a finanszírozási 
szerződést az általa megjelölt in-
dikátorokkal és elvárásrendszerrel. 
Mi szükség volt ehhez a modellvál-
tásra? Miért nem részletezte ezeket 
az elvárásokat eddig ilyen módon 
az állam? Miért csak most növeli a 
büdzsét? Miért van szükség az ala-
pítványra és a kuratóriumra? Mifé-
le többletet jelent ez? 

Az alapítványtól kapott válaszokat 
szerkesztés nélkül közöljük.

 ÄA közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok műkö-
désének forrását a Kormány határo-
zatban állapította meg, elismerve a 
Kekva alapítványok (közérdekű va-
gyonkezelő alapítványok) törvény-
ben meghatározott közérdekű célja-
it, és az általuk ellátandó feladatokat. 
Az Alapítvány – a közhiedelemmel 
ellentétben – nemcsak a Kuratóri-
umot jelenti, hanem a Kuratórium 
döntéseit ellenőrző Felügyelő Bi-
zottságot, valamint egy munkaszer-
vezetet is. A működtetési költségek 
között jelentős hányadot tesznek ki 

a jogszabályban biztosított tiszte-
letdíjak mellett a munkabérek, ezek 
járulékai, a működést támogató, 
döntéselőkészítéshez szükséges ügy-
védi és szakértői díjak, a vagyonér-
tékeléssel, -megőrzéssel kapcsolatos 
díjak és költségek, az ingatlan- és 
cégátírásokkal kapcsolatos költsé-
gek, valamint a napi működés költ-
ségei. Mivel a működés most indult, 
így ezen költségelemek nagyságáról 
nincs még pontos adatunk. Az Ala-
pítvány könyvvizsgáló és vagyon-
ellenőr által auditált nyilvános éves 
beszámolójából minden érdeklődő 
megtudhatja a költségek összetéte-
lét.
 ÄA közfeladatot ellátó közérdekű va-
gyonkezelő alapítványok céljait, az 
általuk ellátandó közfeladatokat, az 
alapítványok működésének alap-
vető szabályait sarkalatos törvény 
határozza meg, az alapítványnak 
működése során ezek teljesítésére 
kell törekednie, ezek elérése, telje-
sítése az Alapítvány működésének 
indikátora.
 ÄA modellváltás alapvetése a decent-
ralizáció. A több tucat intézményt 
felügyelő minisztérium helyett 
a fenntartói jogokat az egyetlen 
felsőoktatási intézményt támoga-
tó, közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány gyako-
rolja. Az egyetem működéséhez 
biztosítandó finanszírozási forrás, 
valamint vagyonelemek hatékony 
felhasználása az alapítvány számá-
ra kijelölt feladat. Az Alapítvány 
vezető tisztségviselői (kurátorok) 
személyes vagyonukkal felelnek az 

említett hatékony forrásfelhaszná-
lásért, mindez – vagyis a polgárjogi 
felelősségvállalás – nem várható el 
az egyetem választott vezetőitől.
 ÄA Kuratórium a közfeladat-finan-
szírozási szerződésben meghatá-
rozott indikátorokon túlmenően 
továbbiakat nem határoz meg, leg-
feljebb ajánlásokat fogalmaz meg, 
további, az egyetem stratégiai célja-
it leképező teljesítmény-indikáto-
rok kijelölése az egyetemi autonó-
mia részét képezi. Természetesen 
a kuratóriumnak lehetősége van a 
többletforrásai (például a vagyon-
kezelés bevétele) terhére megpá-
lyázható alapokat képezni, ameny-
nyiben úgy ítéli meg, hogy ezekkel 
hozzájárul az egyetem stratégiai 
céljainak teljesüléséhez. Az alapít-
vány célja olyan működési környe-
zet biztosítása az Egyetem számára, 
melyben ezek a magas minőséget 
jelentő teljesítmények elérhetők.
 ÄA közfeladat-finanszírozási szerző-
désben szereplő adatok a Pécsi Tu-
dományegyetem adatszolgáltatása 
alapján kerültek meghatározásra. 
A finanszírozási szerződésben sze-
replő keretszámok az egyetemtől 
érkező vállalások, illetve prognózi-
sok, hogy az egyetemen belül mi-
lyen döntéshozatali mechanizmus 
alakította ki a számokat, arról a ku-
ratóriumnak nincs tudomása.
 ÄA modellváltás szükségességére 
vonatkozó kérdés megválaszolá-
sa nem az Alapítvány hatásköre. 
A kérdés azon részét, amely a kura-
tórium kompetenciájába tartozik, a 
2., 3. és 4. pontban megválaszoltuk.
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Tizenegy vádlott esetében enyhítette a koráb-
ban kiszabott büntetést a pécsi egyetemi vesz-

tegetési ügyként ismert eljárásban a másodfokon 
eljáró Győri Ítélőtábla, köztük az elsőrendű vádlot-
tét is.

 l PécsMa.hu
Ferenczy Tamás, a táblabíróság szóvivője elmondta, 
hogy a jogerős határozatban az ítélőtábla az egyetem 
volt gazdasági igazgatóját – az elsőrendű vádlottat 
– vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett 
csalás, költségvetési csalás és más bűncselekmények 
miatt jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte, ezzel 
három évvel csökkentette az első fokon eljáró Győri 
Törvényszék büntetési tételét.
 „Nagyon örülök, hogy vége van, és annak is örülök, 
hogy bűnösnek találtak és letöltendőt kaptam” – nyi-
latkozta a Szabad Pécsnek Imhof Gábor kedden dél-
után, nem sokkal a pécsi egyetemi vesztegetési ügy-
ben, a Győri Ítélőtábla által meghozott és kihirdetett 
határozata megismerése után.
Az ügy további 26 vádlottja közül első fokon még há-
rom vádlottat ítéltek szabadságvesztésre, mindegyi-
kük büntetését két évvel csökkentette a táblabíróság.
A Győri Törvényszék korábban 11 vádlottat felfüg-
gesztett szabadságvesztésre ítélt, közülük 7 vádlott 

esetében csökkentette a próbaidő mértékét a tábla-
bíróság.

Mindezeken túl az elsőfokú ítéletet 
helybenhagyta a Győri Ítélőtábla.

Az eljárásban első fokon a bíróság további hét vád-
lottat megrovásban részesített, öt vádlottat pedig 
felmentett.
Az egyetem gazdálkodásával összefüggő vesztege-
tési ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) 2010 
tavaszán indított nyomozást, mert a gyanú szerint 
az érintettek bűnszervezetet alkotva csúszópénzek 
fejében kötöttek beszállítói és szolgáltatási szerző-
déseket, és ezzel több mint százmillió forint kárt 
okoztak.
A tényállás szerint az elsőrendű vádlott egy nehéz 
gazdasági helyzetben lévő közintézménynél kezdte 
meg gazdasági igazgatóként a munkáját.  Helyette-
sével közösen az volt a szándékuk, hogy változtat-
nak a nehéz helyzeten, de nem állt rendelkezésükre 
a szükséges szakértelem és megfelelő számú ember, 
így külső szakmai segítséget vettek igénybe.
A gazdasági vezető közben úgy döntött, egyes beosz-
tottjait és saját magát is havonta pluszjövedelemhez 
juttatja, hogy megoldja a rendszeresen végzett tú-

lórák és esetenként a munkakörön kívüli feladatok 
javadalmazását. Ennek érdekében szerződést kötött 
több vádlottal és az általuk megjelölt, érdekeltségi 
körükbe tartozó társaságokkal.
A szerződések több esetben valótlanok voltak, nem 
a dátumozásuk szerinti időpontban készültek, és a 
szerződés tárgya sem fedte a valóságot.
A szerződésben vállalt feladatát a tized- és a tizen-
egyedrendű vádlott kivételével egyik megbízott sem 
látta el maradéktalanul, mégis megtörténtek a kifi-
zetések.
Az ügyészség tizennégy embert vádolt vesztegetés-
sel. A vádpont szerint az egyetem által lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokban az egyetem alkalma-
zottjai jogtalanul juttattak beszállító vállalkozásokat 
olyan többletinformációkhoz – egyebek mellett a be-
szerzés tárgyával, értékével, idejével kapcsolatban –, 
amelyekkel a szállítók a konkurens vállalkozásokhoz 
képest előnyre tettek szert, mert olcsóbb árajánlatot 
adtak.
Ezért cserébe a teljesített beszerzések arányában 
pénzt fizettek az egyetem dolgozóinak, akik több 
millió forintot vettek így át, ezzel az egyes vádlottak 
esetenként magánokirat-, illetve közokirat-hamisí-
tást, költségvetési csalást, valamint befolyással üzér-
kedést is megvalósítottak.

A Pécsi Tudományegyetemet mű-
ködtető alapítvány első száz 

napjáról tartott sajtótájékoztatót az 
alapítvány teljes, ötfős kuratóriuma 
november 12-én, bár a rendezvényen 
csupán dr. Bódis József elnök be-
szélt.

 l Nimmerfroh Ferenc
Néhány nappal a sajtótájékoztató előtt 
hozta nyilvánosságra lapunk online 
„testvére”, a PécsMa.hu az Universi-
tas Quinqueecclesiensis Alapítvány 
(UQA) és az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) között 
szeptember végén létrejött közfela-
dat-finanszírozási szerződést (lásd 
lapunk 8-9. oldalát!). A cikkben a 
PTE modellváltási folyamatát kritikus 
szemmel figyelő egyetemi polgárok 
fogalmazták meg véleményüket a szer-
ződésről, és ezekre a bírálatokra az ala-
pítványt is reagáltattuk. Bódis József 
elnök a rendezvényen újságírói kér-
désre cáfolta, hogy a sajtótájékoztatót 
emiatt hívták össze, mint mondta, már 
korábban eldöntötték, hogy a nyilvá-
nosság elé állnak.
Bódis azzal kezdte, hogy nagyobb moz-
gástérhez, több forráshoz és fejlesztési 
lehetőséghez jutott az egyetem a mo-
dellváltásnak köszönhetően. Szerinte 
zökkenőmentes volt az átállás. Elmond-
ta, az alapítvány kuratóriuma kétheten-

te ülésezik, alapvetően szabályozások-
ról szólnak ezek az alkalmak, amelyek 
egyben konzultációk is az egyetem szű-
kebb és tágabb vezetésével. 
Az alapítványi elnök, aki egyben az 
ITM államtitkára, a következő témákat 
érintette még:

 Ä 100 milliárdos fejlesztési lehetőség 
nyílt meg a PTE számára.
 ÄA legkomolyabb feladat a 80 száza-
lékkal megnövekedett forrás elosz-
tása. 
 ÄA pluszforrásokhoz teljesítményel-
várások tartoznak. 30 százaléknyi 
teljesítményfüggő elem jelent meg.
 ÄA tudományos minőség is megjele-
nik az indikátorok között. 
 ÄHat évre szól a közfinanszírozási 
szerződés, 7 milliárdnyi pluszforrás 
érkezik ebben az időszakban.
 Ä 60 milliós publikációs alapot hozott 
létre a kuratórium, amivel a rangos 
szaklapokban való megjelenést se-
gítenék.
 ÄA külföldi oktatói aktivitásban nem 
tudott előrelépni eddig az egyetem. 
Az alapítvány létrehozott egy 100 
millió forintos alapot erre a célra. 

Bódis beszélt arról is, hogy az ígért 
kétszer 15 százalékos béremelésre 
megvan a forrás, az volt a kuratórium 
kérése, hogy alkosson meg egy telje-
sítményértékelési rendszert hozzá az 

egyetem. A Szabad Pécs megkérdez-
te, miért az alapítványhoz kerülnek 
az állami pénzek, miért nem az egye-
temhez. Bódis erre azt válaszolta, hogy 
azért, mert a törvény így rendelkezik. 
Ez csak azért nagyon furcsa, mert a 
közfeladat-finanszírozási szerződés-
ben az áll, hogy az alapítvány a későb-
biekben ezen a felálláson változtathat 
és rendelkezhet úgy, hogy az egyetem 
kapja közvetlenül a támogatást.
Elhangzott kérdésként, hogy konkré-
tan mi a kuratóriumi tagok feladata a 
kéthetenkénti ülésezésen kívül. Bódis 
szerint az ülésekre való felkészüléssel 

telik a két ülés közti időszak, és annyi 
a feladat, hogy ez az idő sokszor még 
kevés is. 
A Szabad Pécs megkérdezte azt is, 
hogy az, hogy szinte kizárólag poli-
tikai háttérrel rendelkező emberek 
kaptak helyet a kuratóriumban, előny 
vagy hátrány. Bódis József szerint 
„szerencsés összetételű” ez a kurató-
rium, mert a tagok pécsi és egyetemi 
kötődésűek, és „lelkükön viselik” az 
egyetem sorsát, ami „fontos pszichés 
beállítódás”. Szerinte a tagok kapcso-
latrendszere meghatározhatja a kura-
tórium és az egyetem mozgásterét is.

Egyetemi vesztegetés: csökkentették 
az egykori gazdasági főigazgató büntetését

Bódis József a modellváltásról: zökkenőmentes volt az átállás
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2018-ban vette kezdetét a pécsi 
kerekesszékes kosárlabdacsapat, 

a PTE PEAC Rolling Basket sikertörté-
nete. Az induláskor még csak néhány 
mozgássérült ember sportolt együtt, 
hogy örömüket leljék a játékban és 
kiszakadjanak a sokszor nem túl de-
rűs mindennapjaikból. Mára heti két 
edzést tartanak és igen komoly ered-
ményeket érnek el. Klaics Gábor csa-
patkapitánnyal beszélgettünk. 

 lMatoricz Tekla
A kerekesszékes kosárlabda hazánk-
ban is egyre elterjedtebb, már a 70-es 
években is űzték rehabilitáció céljából. 
Jelenleg négy városban játsszák komo-
lyabban ezt a játékot, köztük Pécsett. 
Szabályait tekintve hasonló a hagyo-
mányos párjához, habár itt koedukált 
csapatösszetételről is beszélhetünk, és 
speciális pontrendszer alapján dől el, 
kik vannak egyszerre a pályán. A moz-
gássérült játékosok számára is rendez-
nek bajnokságot, illetve nemzeti válo-
gatott is alakult.
Klaics Gábor magyar válogatott játé-
kos, a pécsi csapat kapitánya 2003-ban 
szenvedett balesetet, aminek követ-
keztében mindkét lábát amputálni 
kellett. Állítása szerint ő sosem hagyta 
el magát, de sok kerekesszékhez kötött 
társa zárkózik be, fordul magába. 

Ezen a negatív lelkiállapoton 
túljutni nagyban segíthet 

a sport.

– Úgy indult a dolog, hogy Pécsett 
rendezték meg anno a Magyar Kupát, 
amin egy budapesti, egy miskolci és 
két soproni csapat vett részt, helyi 
induló nem volt. Ezen változtatni 
akart a Baranya Megyei Kosárlabda 
Szövetség. Én korábban nem hal-

lottam kerekesszékes kosárlabdáról, 
egy cikkből tudtam meg, hogy léte-

zik. 2018-ban, a csapat alakulásakor 
még csak páran voltunk, Benedek 
Márkó és én csatlakoztunk elsők-
ként, majd elkezdtünk további tago-
kat toborozni. Mára már tizenketten 
vagyunk igazolt játékosok és nagyon 
élvezzük a kosarazást. A sok edzés 
meghozta az eredményét, egyre job-
ban teljesítünk. Tavalyelőtt edző-
váltás is történt nálunk, az új edző, 
Mogyorósi András nagyon profi,  
folyamatosan képzi magát, figyel ránk 
– mondta el lapunknak Klaics Gábor.
Azt is elárulta, hogy azért jelentkezett 
a csapatba, mert szeretett volna mo-
zogni, de ez az edzőteremben nem 

okozott neki akkora örömöt, mint a 
csapatsport. Mint mondta, balesete 
után látott egy videót kerekesszékes 
rögbisekről, ami szintén motiválta. 
Mára már olyan jó a sportágban, hogy 
a válogatottba is meghívták, amire na-
gyon büszke.
A sport kimozdítja a mozgássérül-
teket. A csapattal és a játékkal olyan 
lehetőségekhez jutunk, amik által ki-
nyílik a világ, még olyanok számára 
is, akik addig otthon ültek a négy fal 
között. Aki beáll közénk, barátokat 
szerezhet. A segítőink pedig minden-
ben támogatnak minket – fogalmazott 
a pécsi kerekesszékes sportoló.

Elhunyt a legendás kosárlabdaedző, 
Füzesi József
Hosszan tartó, súlyos betegség után, 80 éves korában elhunyt Füzesi József, 
a TÁSI volt igazgatóhelyettese, a PVSK egykori elnökségi tagja, kiváló ko-
sárlabdaedző. Füzesi a TÁSI-ban testnevelő, edző, később igazgatóhelyettes 
és sportszakmai vezető is volt. Ezzel egy időben a PVSK-nál dolgozott, ahol 
fiú- és lány-kosárlabdacsapatokat készített fel, kosaras-generációk egész 
sora pallérozódott a kezei alatt. Már 1977-ben bekerült a PVSK elnöksé-
gébe, és 26 éven át tagja is volt annak. Elképesztően eredményes szakmai 
munkáját számos elismeréssel díjazták korábban. Kiváló munkáért 1984-
ben kapott elismerést, 1989-ben a Testnevelés és sport érdemes dolgozója 
lett. A Baranya Megyei Önkormányzat sportdí-
ját 1999-ben, Diáksportért emlékérmet 2002-
ben, Pécs Város Sportdíját 2004-ben, Pedagó-
gus szolgálati Emlékérmet 2005-ben kapott. Az 
MKOSZ jubileumi oklevelét 2015-ben vehette 
át 50 éves edzői és sportvezetői tevékenységéért. 
A kiváló szakember 2011-ben megkapta a PVSK 
Aranygyűrűjét is. Füzesi József 80 évet élt.

Kerekesszékes kosárlabda Pécsett: a csapat és a játék által kinyílik a világ

Mindig nagy élmény a közös játék – mondja Klaics Gábor (labdával)Mindig nagy élmény a közös játék – mondja Klaics Gábor (labdával)
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 27.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
intézményvezető részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresz-
tül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.

Álláspályázat
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Nyugati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.) belső pá-
lyázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama határozott időre, 2022. 01. 01. – 2026. 12. 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Közraktár utca 7. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi 
feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alap-
dokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik 
a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatás-
ban, adminisztrációban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, vezetői szakvizsga, óvoda-
pedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, magyar 
állampolgárság, büntetlen előélet, a Nyugati Városrészi Óvodában peda-
gógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok ha-
tékony összehangolására, a munkatársak irányítására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: beosztás legkorábban 2022. 
január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő 

megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérik a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/537-
1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető. 

• Elektronikus úton: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címre.
• A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató fenntartja magá-

nak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

Álláspályázat

A Pécsi Örmény Önkormányzat november 18-án 17 órakor közmeghall-
gatást tart a Nemzetiségi és Civil Közösségi Irodában (7621 Pécs, Széche-
nyi tér 1.).

A közmeghallgatás témája: beszámoló a Pécsi Örmény Önkormányzat 
2021. évi tevékenységéről. 

Jázsján Terézia sk., a Pécsi Örmény Önkormányzat elnöke

Közlemény

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7691 Pécs, D. utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 27.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.

Álláspályázat
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A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Nyugati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.) belső pá-
lyázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama, határozott időre, 2022. 01. 01. – 2026. 12. 31-ig 
szól. A munkavégzés helye: Baranya megye, 7635 Pécs, Nagydeindoli út 
2/2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi 
feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alap-
dokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik 
a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatás-
ban, adminisztrációban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, vezetői szakvizsga, óvoda-
pedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, magyar 
állampolgárság, büntetlen előélet, a Nyugati Városrészi Óvodában peda-
gógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok ha-
tékony összehangolására, a munkatársak irányítására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2022. 
január 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő 

megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérik a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/538-
1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető. 

•   Elektronikus úton: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címre.
• A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató fenntartja magá-

nak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

Álláspályázat
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Nyugati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.) belső pá-
lyázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: 
a megbízás határozott időre: 2022. 01. 01. – 2026. 12. 31-ig szól. A munka-
végzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Nagy Jenő utca 38. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi 
feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alap-
dokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik 
a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatás-
ban, adminisztrációban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, vezetői szakvizsga, óvoda-
pedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, magyar 
állampolgárság, büntetlen előélet, a Nyugati Városrészi Óvodában peda-
gógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok ha-
tékony összehangolására, a munkatársak irányítására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2022. 
január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő 

megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérik a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/536-
1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető. 

• Elektronikus úton: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címre.
• A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató fenntartja magá-

nak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ 
(Pacsirta u. 3.) – Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

Véradási időpont: hétfő: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00

Véradás könyvvel
A pécsi Regionális Vérellátó Központban (Pacsirta u. 3.) a nagy sikerre való 
tekintettel november 18-án 8.00–17.30 között meglepetésekkel várják a vé-
radókat.  

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. 

Véradás november 15–21.
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LAKÁS
Melinda utcában, 2 szobás, 53 nm-es, 
II. emeleti, műanyag ablakos, erkélyes jó 
állapotú lakás. Ár: 17,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180 
Petőfi Sándor utcában, II. emeleti, 
36 nm-es, felújított műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180    
Kertvárosi, 2 szobás, önkormányzati 
lakást cserélnék 1,5 szobás, kertvárosi 
önkormányzatira, megegyezéssel. 
Telefon: 06/20/291-4364

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

2,5% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 • meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

Kertváros, NEVKO közeli, Nagy Imre úti, 
I. emeleti, 40 nm-es 1,5 szobás, jó állapotú 
panellakás. Irányár: 16 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Irgalmasok utcai földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás 50 nm+26 nm 
galéria, 40 MFt, 1 szobás garzon: 22 nm, 
16 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Eszék utcai 57 nm-es 2,5 szobás első 
emeleti lakás eladó. Ár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Acsády I. utcában 47 nm-es 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 17,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Dobó István utcában, 
II. emeleti, 30 nm-es,  műanyag 

ablakos, felújított téglalakás. 
13,5 MFt. 06/30/929-9180

Attila utcai 64 nm-es 2,5 szobás erkélyes 
első emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 
27,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Nevelési központnál, 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, 
zuhanykabinos, erkélyes panellakás 
17,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, I. emeleti, 70 nm-es 
3 szobás, gázcirkó fűtésű, 
téglalakás teremgarázzsal 28 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

INGATLAN
Épületenergetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Nyugati- Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Kertváros családi házas részén 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos 
(2 x 90 nm) kiváló lakóház, 480 nm 
kerttel, garázzsal, alagsor+tárolóval. 
Irányár: 57,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

TOLNAI KERT lakópark
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. 
Irányár: 31,5 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel. (38 nm, 47 nm, 110 nm) 
Irányár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Orfűn, pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali + 2 hálós jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház 400 nm 
területtel. Irányár: 24,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Eladó családi házat keresek Pécs és 
10 km-es vonzáskörzetében, 
70–150 m² ig. 06/20/3405330

Könyök utcai 73 nm galériázott ingatlan 
eladó. Irányár 22,9 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Bokor utcában 286 nm családi ház eladó. 
Telek 485 nm. Irányár: 67,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Postavölgyben 2235 nm-es összközműves 
telek pincés kisházzal eladó 7,85 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pellérdi szőlőhegyen eladó egy 
980 nm-es telek tele szőlővel, 
gyümölcsfákkal, rajta egy 42 nm-es házzal. 
A tetőtér beépíthető, a szomszédban már 
családi házak vannak. Villany a házban, a 
vízellátás jelenleg ciszternáról megoldott. 
Iár: 8,5 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

Pogányban 300 nm-es 3 szintes medencés 
ház 1865 nm-es telken eladó 99 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Szigeti úton eladó egy 250 nm-es 
felújítandó ház 815 nm-es 
telken 59,2 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati- Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Bogád-Homoktetőn, 2 szintes, 71 nm-es, 
3 szobás lakóház. Ár: 17,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

BÉREL-KIAD
Pécsi összkomfortos, gázfűtéses 30 nm-es 
lakás kiadó. Irányár: 40 000 Ft/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657
Gyárvárosban kiadó irodák, 
csarnokok, raktárak felújított napelemes 
csarnokban 800–2200 Ft/nm+ÁFA 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő belváros, Mecsek 
éjszakásműszakot vállal. Megbeszélés 
szerint. Telefon: 06/30/719-1603

TÁRS
60-as független, igényes urat 
keresek. Telefon: 06/20/274-9684
Pécsi 73 éves kedves hölgy, magányos, 
vidám pécsi úriember jelentkezését 
várom. Telefon: 06/30/589-3249

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Festést, mázolást vállalok. 
Telefon: 06/30/134-9187
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Redőny/szúnyogháló akció! 20–40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, 
javítása folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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D-roll. 30–50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6–7 
légkamrával és 2–3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. 
November 30-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308

D&D Árnyékolástechnika!
Ajtók-, ablakok-, redőnyök, szúnyog-

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

és további őszi akciók.
06/20/624-2420

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Eltartási szerződést kötnék idős nénivel, 
Kertvárosban. Telefon: 06/30/452-7314
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter 
Telefon: 06/30/977-1801
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kőművesmunkát, épületbontást, 
betonozást, kerítésépítést, falazást, stb. 
vállalok. Telefon: 06/70/429-6168
Költöztetés, lakásürítés, lomtalanítás 
reális áron. Telefon: 06/30/695-7668
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583

Kisteher fuvarozás, költöztetés, 
lomtalanítás, pince, padlás, garázstakarítás 
billenccsel. Telefon: 06/70/429-6168
Lomtalanítást, bontást, takarítást vállalok 
és fuvarozást. Telefon: 06/20/805-5041
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, WC-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Kőművesmunkát, hőszigetelést 
garanciával vállalok. Telefon: 
06/30/341-3165
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Bőrkabátkészítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

Költöztetés reális áron!
06/30/9015-284, 72/251-285

Kisebb kőművesmunkák, burkolások, 
javítások vállalása. Telefon: 06/30/747-
8872
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes lebonyolítással. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Kisebb kőműves munkákat, 
betonozást, vizes és gombás falak 
vakolását, csempézést és lapozást 
vállalok. Telefon: 06/20/520-8421
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265

Fodrász házhoz megy. Ildikó 
Telefon: 06/70/582-0720
Bútor összeszerelés és egyéb asztalos 
munkák. Telefon: 06/30/393-0842

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2–6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
festmény, hagyaték vétele kp-ért. 

Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.
Tel.: 72/232-244,

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

Smaragd Ékszerüzlet
Pécs, Hungária út 49. Tel.: 72/745-149

Eladó 5 db 1"-os golyós csap, 1"-os 
réz fenékszelep, 10 db flexibilis cső. 
Telefon: 06/20/437-3066

Tűzifa olcsón eladó. Telefon: 
06/70/500-7033
Néptánccsoportunk részére vásárolunk: 
népviseleti ruhákat, szoknyákat, 
kendőket, vállkendőket, csipkéket, 
díszeket, szalagokat, méteranyagokat. 
Telefon: 06/30/608-3962
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelán dísztárgyakat, figurális 
porcelánokat, Zsolnay, Herendi 
gyűjteményeket, vitrintárgyakat, 
festményeket, szobrokat, vázákat, egyéb 
tárgyakat. Telefon: 06/30/608-3962
Hagyatékot és régiséget veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet, ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs-Komló) Telefon: 06/30/982-8518
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Eladnám 2 db vas garázsajtót, tea 
tűzhelyet Ár: 10 eFt/db. Disznóölési 
eszközök, kombinált hűtőszekrény, 
bontott gázkonvektor és egyéb 
dolgok. Telefon: 06/72/740-626

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677
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