Jegyzőkönyv
Készült:

2012. május 31-én, 10.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága üléséről

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dobos László, a bizottság elnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Sebestyén László, a bizottság alelnöke
Szórád Róbert, a bizottság tagja
Soós Antalné Molnár Erzsébet, a bizottság tagja
Dr. Jernei Zoltán, a bizottság tagja
Birinyi János, a bizottság tagja
Domján Sándor, a bizottság tagja
Kerekes András, a bizottság tagja
Krokavecz László, a bizottság tagja
Szűcs Lajos, a bizottság tagja

továbbá:
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Dr. Sziráki András elnök, Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Karancsi Tamás ügyvezető igazgató, Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Páldi Tamás területfejlesztési referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Soós Antal, a bizottság tagja
2. Vágner Olivér, a bizottság tagja
Dobos László tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság tagjait, főjegyző asszonyt, a hivatal
dolgozóit és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Távolmaradását
bejelentette Soós Antal és Vágner Olivér. A meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására kerül
sor. Két új napirendi pont megtárgyalását javasolja felvenni: a Hubertus és Nimród Kft jogosulatlanul
igénybevett támogatására, valamint a Persica-98 Kft támogatásával kapcsolatos jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó előterjesztéseket. Megkérdezi a bizottságot, hogy
támogatja-e ennek a két napirendi pontnak a felvételét?
Domján Sándor még nem érkezett meg, szavazók száma: 10 fő

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal megszavazza a két
napirendi pont felvételét.
Dobos László szavazásra teszi fel a napirendet.

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi napirendet
fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatás
elszámolással kapcsolatos módosításról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről,
különös tekintettel a befektetésösztönzésre
Előadók:
Dr. Sziráki András, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályozatának módosítására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 3/2012.(II.20.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti közszolgáltatási
szerződés megkötésére
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés egyes egyesületek székhelye szívességi használatához történő hozzájárulásra
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott 2012.
évi pályázatok támogatására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9. Egyebek
9.1. Előterjesztés a Hubertus és Nimród Kft által jogosulatlanul igénybevett támogatásról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9.2. Előterjesztés a Persica-98 Kft korábbi támogatásával kapcsolatos jelzálogjog, elidegenítési
és terhelési tilalom törléséről
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
adományozására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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Önkormányzat

kitüntető

díjainak

1. napirendi pont: Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések
lezárásáról
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
23/2012.(V.31.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
2. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési
támogatás elszámolással kapcsolatos módosításról
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
24/2012.(V.31.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
működési támogatás elszámolással kapcsolatos módosításról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
tevékenységéről, különös tekintettel a befektetésösztönzésre
Dobos László megkérdezi Dr. Sziráki András elnök urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Sziráki András megjegyzi, hogy 12 éve nem szerepelt a Megyei Közgyűlésen a kamara
tájékoztatója. Örül annak, hogy most érdeklődés van a Megyei Közgyűlés részéről. Véleménye szerint
a gazdasággal összefüggő dolgok megkülönböztetett jelentőséggel bírnak, hiszen ettől függ az
értékteremtő munka. Nagyon fontosnak tartja a képzett munkaerőt.
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Példaként említi, hogy tegnap volt egy rendezvény, amelyen a közgyűlés elnöke is részt vett. Itt
köszöntötték azokat a fiatalokat, akik az országos versenyen sikeresen szerepeltek. Nagyon örültek,
hiszen a legjobbak között szerepelt Jász-Nagykun-Szolnok megye az országos versenyben. Ilyen
eredményre még nem volt példa. Az irányt jónak tartja, de ez nem fedi le teljes körűen a megyét.
Vannak olyan területek, ahonnan egyáltalán nem volt sikeres versenyző, illetve azokról a területekről
nem volt versenyző, ahol a leggyengébben működik a gazdaság. Kölcsönhatások és összefüggések
vannak. Érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkozni.
A beruházásokkal kapcsolatban azt érzi a legnagyobb gondnak, hogy a szavak és a tettek között nincs
összhang. Nagyon okosan beszélnek a hazai mikro, kis- és középvállalkozások támogatásáról,
ugyanakkor az uniós forrásokat, a hazai kiemelt támogatásokat a multinacionális tőke viszi el több,
mint 80%-ban. Ezen a helyzeten változtatni kellene, különös tekintettel arra, hogy a megye
gazdaságföldrajzilag gyakorlatilag tartósan kettészakadt. Az a tendencia, ami ez elmúlt 20 évben
kialakult, nem hogy javulna, hanem folyamatosan romlik. A leírt tájékoztatóban ezt számokkal is
érzékeltették. A befektetések területén alapvető változásokra lenne szükség, különös tekintettel a
megye agráradottságaira. Elkövették azt a hibát, hogy a mezőgazdaság alól kiszervezték az egész
feldolgozóipart és átadták a multinacionális tőkének. Ezt óriási gondnak tartja. Nyilvánvalóan ez nem
ma fog megoldódni, egy folyamat lesz, amelyet valahol el kell kezdeni.
A kamara a feladatai közül a legfontosabbnak tartja a befektetésösztönzést. Ott tudnak sikereket elérni,
ahol ebben partnerek az önkormányzatok. Sajnos van, ahol fényévnyi távolságra vannak egymástól, ott
esélyt sem tudnak adni egymásnak. Azokkal az önkormányzatokkal, akik példaértékűen teszik a
dolgukat, azokkal jó az együttműködés, eredményeket érnek el és sikerül befektetőket a településre
vinni. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozza.
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Sebestyén László megköszöni ezt a színvonalas tájékoztatót, amely minden területre kiterjed. Nagyon
nagy különbség van a megye északi és déli része között. Megkérdezi, hogy a szakoktatás mennyire van
összhangban az igényekkel? A tájékoztatóból megállapítható például, hogy sok szakács végez,
ugyanakkor nagyon kevés a hegesztő, a géplakatos, a szerszámkészítő. Ennyire nincs ipar a megyében?
Dr. Sziráki András szerint a kérdés jó, ez a téma egy előadás tárgya lehetne. Nagyon komoly feszültség
és ellentmondás van a képzés és a munkaerőpiaci igények között. A nagyvállalatok sikertelen
privatizációja, vagy tudatos tönkretétele volt hatással a kétkezi munkásokra. Ezen a helyzeten egy
értelmes ösztönző politikával lehetne változtatni, illetve, ha a sajtó is több szerepet vállalna a
hiányszakmák népszerűsítésében. A hagyományos szakmák állítják elő a megye új értékének 58%-át,
az export több mint kétharmadát, ugyanakkor ezekben a szakmakultúrákban összesen 313 tanuló van a
megye 5861 tanulójából. A bektetés korlátjává válik, ha nem tudnak ezen a helyzeten változtatni.
Domján Sándor megérkezett, szavazók száma: 11 fő

Dobos László egyetért azzal, hogy a változtatásokra szükség van, de nemcsak a médiában és az
iparban, hanem az oktatáspolitikában is. Ismert, hogy olyan divatszakmákat céloztak meg a különböző
szakképző intézetek, amelyek vonzották a gyerekeket, de csak a munkanélküliek számát növelték.
Tudatosabban kellene az oktatást szervezni, az iskolák összefogását kellene valahogy irányítani.
Birinyi János szerint ez egy rendszerprobléma. Túl sok a gimnázium, ahová megy a jó tanuló, a
szakközépiskolába már 2,5 átlaggal is felveszik a diákot és a maradék a szakképzésé. Ezekből pedig
minőségi szakmunkásokat nem lehet képezni. Megítélése szerint ebben a kamarának is lehetne szerepe
egyfajta ösztönzéssel, illetve másfajta technikákkal is. Példaként említi, hogy a géplakatost keresi a
vállalkozó, azonban csak a minimálbért tudja számára fizetni. Ha hosszú éveken keresztül csak a
mininálbér az elérhető cél, akkor nem lesz az, ami vonzza a gyerekeket ebbe az irányba.
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A hegesztő szakmában már elindult egyfajta elismertségbeli növekedés. A szerszámkészítő szakma
érettségihez kötött, de a leérettségizett ember már nem igazán választja ezt a kétkezi munkát, ami
egyébként nagyon jó szakma és jövedelmező. A kamarának is ösztönöznie, erősítenie kell ezt a fajta
képzést, mert az egész ipar fejlesztésének a kulcsa ez lesz. Akkor majd nemcsak a Jászberényi
kistérségben lesznek erős vállalkozások, hanem a többi kistérség is elindulhat a fejlődés útján.
Szűcs Lajos kiegészíti a szakképzéshez fűzött gondolatokat. A szakképzés jelenleg nem rugalmas és
nem piacképes. Véleménye szerint a rugalmasságának, a munkaerőpiac alakulásához való
alkalmazkodásának a legnagyobb gátja a TISZK. A másik típusbetegsége a megyének, hogy a
munkaerőt délen képezik, az üzemek pedig északon vannak – keresztbe-kasul járják a megyét, ahelyett,
hogy tudatos stratégiával megoldanák azt, amit évtizedek óta nem sikerült.
Krokavecz László elmondja, hogy elhangzott a szóbeli kiegészítésben, egyes önkormányzatok nem
tesznek meg mindent, nem jól lobbiznak a gazdaság fejlődéséért, a vállalkozók, a befektetők
letelepedéséért. Megkérdezi, hogy az önkormányzatok mit tehetnének másképpen? A megye gazdasági
fejlettség tekintetében kettészakadt, északi és déli részre. Véleménye szerint a megye keleti része is le
van szakadva, a Nagykunság fehér folt a gazdaság térképén. Ennek elsődleges oka, hogy a közlekedés
nehézkes.
Dr. Sziráki András válasza: az egyik nagy gond a képzés struktúrája. Ez az állapot tarthatatlan. A
piramis lényegében a feje tetejére állt, hiszen a felsőfokú oktatási intézményekben 112-114 ezer
hallgató van, ugyanakkor szakmát csak 82 ezer fő tanul. Ez régebben fordítva volt, a piramisnak az
alapja volt stabil, amelyre az egész gazdaság épült. Most a maradék elv alapján, aki nem tanul, az ipari
tanulónak megy. Alig lehet 4-es tanulót találni a szakmunkások között, ezért mindig csodálkozik,
amikor olyan sikerekről tudnak számot adni, mint például tegnap is. A kétkezi munka presztizsét kell
helyreállítani. Egyetért azzal, hogy ösztönözni kell. Ezt meg lehet oldani, ha van rá akarat a politika és
a gazdaság szereplői részéről. Elítéli és tragikusnak tartja azt, hogy a vállalkozások elsőként a
szakmunkásképzést számolták fel, a jövőre semmit nem áldoznak, mondván azt, hogy az pénzbe kerül.
Ez hibás szemlélet, ezen kell változtatni.
A kamara folyamatosan ütközik a szakképzéssel, az intézményvezetőkkel. Az ösztönzés, a kvóták
teljesen másképpen vannak kialakítva. Be kell vallani, hogy itt fájdalmas intézkedésekre is szükség
van. Ebben a kamara partner, de ha nem tudnak együttműködni, akkor változtatni sem tudnak.
Véleménye szerint az önkormányzatokat nagy felelősség terheli minden területen, helyben kell komoly
intézkedéseket megtenni. A 4-es főút fejlesztése nélkülözhetetlen, ebben kellene lobbiznia a megyei
vezetésnek. A tőkevonzó képességet nem tudják addig pozitívan befolyásolni, amíg nem történik meg a
4-es főút fejlesztése, illetve szükség lenne a 44-es főút, a Karcag-Kunmadaras-Tiszafüred főút
fejlesztésére is.
Tudnának a helyzeten változtatni, ha az erőforrásokat jó irányba mozdítanák, mert a tőke odamegy,
ahol a megfelelő infrastruktúra és a képzett munkaerő rendelkezésre áll, és az akarat megvan. Közös
erővel ezek megoldhatók.
Borbás Zsolt megköszöni Dr. Sziráki András elnök úrnak a minden részletre kiterjedő tájékoztatóját.
Sajnálatát fejezi ki, hogy utoljára 12 éve adott tájékoztatást a Megyei Közgyűlés számára. Javasolja,
hogy a jövőben évente egyszer kerüljön a Megyei Közgyűlés elé a kamara tájékoztatója. Elmondja,
hogy a megye keresi az új szerepét, amelyben az egyik legfontosabb elem mindenképpen a gazdaság
élénkítése, a gazdaság szereplőinek beintegrálása.
További kérdés, hozzászólás nincs.
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Dobos László egyetértve az elhangzottakkal, három dolgot tart a legfontosabbnak: a szakképzést, a
hátrányos helyzetű területek felzárkóztatását és a 4-es főút fejlesztését. Oda nem megy a tőke, ahonnan
egy órán belül nem érhető el egy repülőtér. Ezek olyan dolgok, amelyeken közös erőfeszítéssel és
munkával lehet javítani. A tájékoztatót remeknek tartja, és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt
pedig teljes értékűnek. Megköszöni Dr. Sziráki András elnök úrnak és a kamara valamennyi tagjának a
munkáját.
Dobos László szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
25/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről, különös tekintettel a befektetésösztönzésről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályozatának
módosítására
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályozatának módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012.(II.20.) KR. sz. rendelet
módosítására
Dobos László elmondja, hogy az előterjesztés lényegét a 4. oldal tartalmazza. Vitára bocsátja a
napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
27/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012.(II.20.) KR. sz. rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti
közszolgáltatási szerződés megkötésére
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
28/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti
közszolgáltatási szerződés megkötéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés egyes egyesületek székhelye szívességi használatához történő
hozzájárulásra
Dobos László ismerteti, hogy az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület és a Megyei Falusi
Turizmus Közhasznú Egyesület kérte, hogy székhelyeként bejegyezze a megyeházát. Javasolja, hogy
ezt támogassák. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatokat.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
29/2012.(V.31.) PTB számú határozat az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület székhelye
szívességi használatához történő hozzájárulásról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
30/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus
Közhasznú Egyesület székhelye szívességi használatához történő hozzájárulásról:
A bizottság támogatja a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra
benyújtott 2012. évi pályázatok támogatására
Dobos László ismerteti, hogy a felosztható keretösszeg ebben az évben 8.412.270,- Ft. 54 db pályázó
igényelt támogatást, összesen 16.967.062,- Ft összegben. Ha mind az 54 pályázat támogatásban
részesülne, akkor 37,1%-os támogatásra lenne lehetőség. Az előterjesztő azt javasolja, hogy minden
településről egy pályázatot fogadjanak be, ekkor növelhető a támogatás összege. Ebben az esetben 8
pályázatot nem tudnának támogatni és 44,11% lehetne a támogatás aránya. A mellékletek ismertetik,
hogy kik és milyen összegre pályáztak. Vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
31/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alapra benyújtott 2012. évi pályázatok támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.

9. napirendi pont: Egyebek
9.1. Előterjesztés a Hubertus és Nimród Kft által jogosulatlanul igénybevett
támogatásról
Dobos László ismerteti, hogy a cég felszámolásra kerül, így vissza kell fizetniük a támogatást. Vitára
bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Sebestyén László megkérdezi, hogy vissza tudják-e fizetni?
Domján Sándor elmondja, hogy törvényileg kötelezve van a Megyei Önkormányzat arra, hogy ezt a
lépést megtegye, attól függetlenül, hogy van-e esély a támogatás visszafizetésére.
További kérdés, hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2012. május 31-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )

23/2012.(V.31.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról
24/2012.(V.31.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
működési támogatás elszámolással kapcsolatos módosításról
25/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről, különös tekintettel a befektetésösztönzésről
26/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályozatának módosításáról
27/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012.(II.20.) KR. sz. rendelet módosításáról
28/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
29/2012.(V.31.) PTB számú határozat az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület székhelye
szívességi használatához történő hozzájárulásról
30/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus
Közhasznú Egyesület székhelye szívességi használatához történő hozzájárulásról
31/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alapra benyújtott 2012. évi pályázatok támogatásáról
32/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Hubertus és Nimród Kft által jogosulatlanul igénybevett
támogatásról
33/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Persica-98 Kft korábbi támogatásával kapcsolatos
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2012. május 31-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

23/2012.(V.31.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
24/2012.(V.31.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
működési támogatás elszámolással kapcsolatos módosításról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
25/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről, különös tekintettel a befektetésösztönzésről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
26/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályozatának módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
27/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012.(II.20.) KR. sz. rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
28/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti
közszolgáltatási szerződés megkötéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
29/2012.(V.31.) PTB számú határozat az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület székhelye
szívességi használatához történő hozzájárulásról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
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30/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus
Közhasznú Egyesület székhelye szívességi használatához történő hozzájárulásról:
A bizottság támogatja a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
31/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alapra benyújtott 2012. évi pályázatok támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
32/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Hubertus és Nimród Kft által jogosulatlanul igénybevett
támogatásról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
33/2012.(V.31.) PTB számú határozat a Persica-98 Kft korábbi támogatásával kapcsolatos
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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