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Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2022. november 15. napján tartott 

ülésén a Pécsi Tudományegyetem előterjesztéseivel kapcsolatban hozott fenntartói döntések 

 

A Kuratórium fenntartói jogkörében eljárva a Szenátus előterjesztésére jóváhagyta a PTE 2022. évi 

Üzleti Terve módosítását. 

 

A Kuratórium a 2023. évi Üzleti Terv tervezési irányelvei elfogadásának határidejét -tekintettel a 

közfeladat-finanszírozási szerződés folyamatban lévő felülvizsgálatára, finomhangolására, az 

indikátorok várható átalakítására- 2022. december 31. napjára módosította. 

 

Ezzel összefüggésben a Kuratórium ismételten megfogalmazta azon kérését, hogy készüljön el a 

Klinikai Központ tíz éves időtartamra vonatkozó fejlesztési és eszközpótlási terve, amely éves 

ütemezésben határozza meg az egyes eszközök pótlását, az egyes, oktatási feladatok ellátása 

szempontjából szükséges fejlesztéseket, és tartalmazza az EFOP pályázatok önrészére vonatkozó 

forrásigényt is. 

 

A testület a PTE 2021. évi sporttámogatásának felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi 

beszámoló kapcsán a forrás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés módosítását kezdeményezte 

a támogatás felhasználására és az elszámolás határidejére vonatkozóan. A támogatás 

felhasználásának módosított határideje 2023. december 31. napja, a beszámoló benyújtásának 

módosított határideje 2024. február 15. napja. 

 

A Kuratórium a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot elfogadta a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi 

szabályok betartása mellett. 

 

A Kuratórium a PTE stratégiájának állásáról szóló beszámolót elfogadta, továbbá az egyetemi 

stratégia Kuratórium elé terjesztésének határidejét 2023. február 15. napjáig meghosszabbította. 

 

Az előterjesztés részeként bemutatott Humán Stratégiát a testület áttekintette. A Humán Stratégiában 

meghatározottak megvalósítását hatékonyan szolgálná, amennyiben a Humán Stratégia tartalmazna a 

célok megvalósítására szolgáló akciókat, megjelölve az azokra fordítandó forrásokat is. 

 

A Kuratórium elfogadta a Művészeti Kar Aukció megvalósítására biztosítandó támogatás átadására 

vonatkozó támogatási szerződés tervezetét. A Kuratórium a Művészeti Kar által benyújtott költségterv 

alapján 5 390 500 Ft támogatást nyújt a PTE részére az Aukció megvalósításának támogatására. 

 

A közfeladat-finanszírozási szerződés folyamatban lévő felülvizsgálatára, az indikátorrendszer várható 

átalakítására tekintettel az indikátorok teljesítésére vonatkozó kari intézkedési tervek Szenátus elé 

terjesztésének határidejét a korábban meghatározott 2022. december 15-éről 2023. január 31. napjára 

módosította. 
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