Jegyzőkönyv
Készült: 2012. november 14-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring
Bizottsága üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dr. Juhász Enikő, a bizottság elnöke
Piroska Miklós, a bizottság alelnöke
Serfőző István, a bizottság alelnöke
Molnár Imre, a bizottság tagja
Balogh Béla, a bizottság tagja
Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság tagja
Bóta Mizsei Ilona, a bizottság tagja
Fazekas János, a bizottság tagja
Kazinczi István, a bizottság tagja
Horgosi Zsolt, a bizottság tagja
Magos Vilmos, a bizottság tagja

továbbá:
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, irodavezető, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Lovas Attila igazgató, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága
Buzás László regionális igazgató, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft Észak-Alföldi Régió
Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft
Szántó Katalin tervező, Város-Teampannon Kft
Tábori Attila tervező, Város-Teampannon Kft
Mészáros János megyei főépítész, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Szathmári Norbert, a bizottság tagja
2. Pintér Anita, a bizottság tagja
Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság megjelent tagjait, a meghívott
vendégeket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A meghívó
szerinti napirendi pontok megtárgyalására kerül sor. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz van-e
egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Dr. Juhász Enikő kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Horgosi Zsolt még nem érkezett meg és Balogh Béla szavazáskor kiment a teremből, így a szavazók száma: 9 fő.

A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó
vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
Előadók:
Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Tájékoztató a megye területén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság irányításával futó
Európai Uniós projektek állásáról
Előadók:
Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Tájékoztató a megye állami közúthálózatának állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről
Előadók:
Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Jász-Nagykun-Szolnok megyei tevékenységéről
Előadók:
Buzás László regionális igazgató, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft ÉszakAlföldi Régió
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a megye városai közötti, a
2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló együttműködési
megállapodás kezdeményezésére
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – egyes MÁV
területekre történő – módosításáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek – három új ipari, gazdasági
terület kijelölése érdekében történő – módosításáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró
része további tervezés alapjául történő elfogadására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9. Egyebek
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1. napirendi pont: Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást
kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Horgosi Zsolt megérkezett, így a szavazók száma: 10 fő.

Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Bóta Mizsei Ilona elmondja, hogy nagyon átfogó és részletes tájékoztatót kaptak. Sajnálatosnak tartja,
hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás területén még nem történt előrelépés, ez nincs teljes körűen biztosítva.
Kiemeli a közművelődési intézmények szerepét és lehetőségeit az egészséges életmód népszerűsítése
tekintetében. Nagyon fontosnak tartja a mozgásszegény életmód ellensúlyozására a mindennapi
mozgás bevezetését. Az anyagcsere-betegségek is igen gyakoriak a megyében. Véleménye szerint a
közétkeztetésben még nem igazán történt előrelépés, példaként a félkészanyagok nagyarányú
használatát emeli ki.
Dr. Sinkó-Káli Róbert nagyon fontosnak tartja a sok hivatali hatósági munkájuk és tájékoztatási
kötelezettségükön túlmenően a megelőzést, az egészség fejlesztését és az egészséges életmódra való
nevelést. Ehhez az intézményük – anyagi és személyi lehetőségei függvényében – minden segítséget
megad. Tájékoztat arról, hogy civil szervezetek és iskolák részvételével működik az úgynevezett
„egészségkoalíció”, amelynek december elején lesz egy évértékelő találkozója. Intézményük számos
TÁMOP támogatással megvalósuló lokális, munkahelyi és kistérségi projektben is közreműködik.
Némely pályázatban kötelező is a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel együttműködési
megállapodást kötni. A diabéteszesek/cukorbetegek mai világnapján is fontos az anyagcserebetegségekről és azok megelőzéséről beszélni. Tegnap indult egy országos akció, amelyet a Békés
megyei kollégák már 2009-ben elkezdtek a gyerek közétkeztetésben: „mintamenza-menzaminta”
elnevezéssel. Ebben a most indult akcióban minden megye aktívan részt kíván venni. Szeretnék
gasztronómiai szakemberekkel felhívni a közétkeztetésben közreműködők figyelmét, hogy az
egészséges táplálkozás gyermekkorban a menza szintjén sem drágább, csak szemléletváltásra van
szükség. Reméli, hogy a konyhákat fenntartók, üzemeltetők partnerek lesznek abban, hogy a
gyermekek egészségesebb menzát kapjanak, ennek népszerűsítéséhez a Megyei Közgyűlés
partnerségét is kérik.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő megköszöni a hozzászólásokat. Valóban nagyon alapos és értékes tájékoztatást kapott
a bizottság az egészségügyi állapotról. Az elmúlt évben a Megyei Közgyűlés már határozott arról, hogy
minél szélesebb körben ismerjék meg a települések és képviselőik az adott település egészségügyi
helyzetét annak érdekében, hogy a beavatkozásokat minél célszerűbben tudják megszervezni. Ezért
most ismét javasolja, hogy ezt a tájékoztatót a megye településeinek képviselő-testületei ismerjék meg.
Egyetért azzal, hogy a prevencióra kell a hangsúlyt helyezni, mert ez még mindig olcsóbb, mint a
betegségek kezelése. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
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A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye lakosságának egészségi állapotáról, az
egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
2. napirendi pont: Tájékoztató a megye területén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
irányításával futó Európai Uniós projektek állásáról
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Lovas Attila kiegészítésként elmondja, hogy a vízügyi igazgatóság a közreműködésével megvalósuló
vízrendezési projektek közül kilencet zárt le 2011-ben, illetve 2012-ben. Ezek a projektek a Nemzeti
Éghajlatkezelési Stratégiában szerepelnek, mint vízvisszatartást elősegítő projektek. Ezek a
megvalósult projektek az idei aszály során bizonyítottak, annak ellenére, hogy alapvetően
belvízkezelési létesítmények, hiszen olyan plusz funkciót építettek hozzájuk, amelyeknek
köszönhetően több millió köbméter vizet tudtak a területen visszatartani. Ez hasznosult is a
mezőgazdasági gazdálkodók számára. Ugyanezzel a szemlélettel készítik a következő időszakban
megvalósuló projektjeiket is.
Még 2 projekt valósult meg a regionális operatív program keretében: az egyik a mintegy 400 millió Ft
összegű Alcsi-Holt-Tisza fejlesztése, amelynek elkezdéséhez szükség volt arra is, hogy 3 db helyrajzi
számú terület a vízügyi igazgatóság kezelésébe kerüljön – ez éppen a tegnapi napon történt meg, így a
támogatási szerződés életbe lép és elkezdhetik a megvalósítást. A másik projekt: a Tiszasüly-Kőtelek
közötti kerékpárút. Ha ez a hiányzó 11 km-es szakasz is megvalósul, akkor a kerékpárosok számára
Szolnok és térsége közelebb kerül a Tisza-tóhoz.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek most indultak. A szolnoki
és a Körös-zugi árvízfejlesztési projektek minden kivitelezési szerződése aláírásra került, az
ünnepélyes projektnyitással párhuzamosan a munkaterületet is átadták a kivitelezőknek. A szolnoki
Tisza-Zagyva torkolati szakasz árvízvédelmi beruházása ez év decemberére elkészül, majd ütemezetten
2014 közepéig elkészülhet a többi fejlesztés is.
A 3,2 milliárd Ft összegű komplex Tisza-tó projekt kivitelezési szerződését november 19-én fogják
aláírni. Ez a projekt az egész Tisza-tó projektnek körülbelül a fele, az egész mintegy 6 milliárd Ft-ba
fog majd kerülni.
Közben Balogh Béla visszajött a terembe, így a szavazók száma: 11 fő.

Borbás Zsolt kiegészítésként hozzáteszi, hogy ezek a projektek több 10 milliárd Ft összegű beruházást
jelentenek. A megvalósult víztározók nagyobb biztonságot adnak az árhullámok kezelésekor és a
belvízvédelem sokkal biztonságosabbá válik. Ezúton megköszöni az igazgató úrnak a vízügyi
igazgatóság által e téren elvégzett eredményes munkáját. Az idei aszályos esztendő megmutatta, hogy
miért is fontos a víz. Az, hogy Szolnok városában ilyen aszály mellett tudták biztosítani az ivóvizet, az
nagyon komoly műszaki és mérnöki munka volt, amelyért köszönetét fejezi ki az igazgató úrnak.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
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A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye területén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság irányításával futó Európai Uniós projektek állásáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Tájékoztató a megye állami közúthálózatának állapotáról
és fejlesztési lehetőségeiről
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Borbás Zsolt megköszöni igazgató úrnak az eddig végzett munkájukat. Ismert, hogy nagyon kevés az
az anyagi forrás, amelyet a közúthálózat javítására tudnak fordítani. Szinte heti rendszerességgel
tárgyal az igazgató úrral, különböző problémákra hívja fel a figyelmet, és amelyeket a legtöbbször
sikerül is megoldani. Bízik abban, hogy a jövő év tavaszán már olyan közútfejlesztési munkák
megkezdéséről tudnak beszámolni igazgató úrral közösen, amelyek a megye közúthálózatának
fejlesztésében jelentős előrelépést jelenthetnek. Az igazgató úrék által elvégzett áldozatkész munka
mindenképpen példaértékű – még akkor is, ha a rendelkezésre álló források korlátozottak voltak.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye állami közúthálózatának állapotáról és
fejlesztési lehetőségeiről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tevékenységéről
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Buzás László kiegészítésként elmondja, hogy a Széchenyi Programirodák működésében 2012.
november 1-jétől jelentős változás állt be. A 293/2012-es Kormányrendelet a Minisztelnöki Hivatalt
vezető államtitkár hatáskörébe utalta a Széchenyi Programirodák felügyeletét, korábban a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumhoz tartoztak. Az 1449/2012-es Kormányhatározat pedig – ugyancsak
november 1-jei határral – jelentősen bővítette a Széchenyi Programirodák tevékenységi körét.
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Eddig a fő feladatuk a kedvezményezettek támogatása volt a pályázati időszakban, a
projektelőkészítésben, a végrehajtásban. Erről szól az írásos tájékoztatójuk.
A jövőben az egyik új feladatuk az Európai Területi Együttműködéssel, vagyis a határon átnyúló
projektekkel kapcsolatos feladatok elvégzése, koordinálása és tervezése lesz. A másik új feladatuk
pedig a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak előkészítési és tervezési munkáinak a
koordinációja lesz. E két új feladat jelentős szerepbővülést jelent a korábbiakhoz képest és a Széchenyi
Programirodák súlya is meg fog növekedni. Tervezik, hogy új irodákat nyitnak országosan és a
régióban is. Jelenleg az Észak-alföldi régióban három irodájuk működik, mindhárom megyeszékhelyen
egy-egy. Tevékenységük nem feltétlenül irodához kötött, hiszen a tanácsadóik a helyszíneken is
segítséget nyújtanak a projektek benyújtásához, illetve megvalósításához. Egyeztetés alatt van, hogy
milyen helyszíneken lenne a legcélszerűbb új irodákat nyitni, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
legalább egy új iroda nyitását tervezik. Országosan jelenleg 160 tanácsadóval dolgoznak, ebből az
Észak-alföldi régióban 26, a megyében 8 dolgozik. Az új feladatok miatt a jövőben a Megyei
Önkormányzattal, illetve a megye településeinek önkormányzataival is szorosabb munkakapcsolatba
fognak kerülni.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Balogh Béla megkérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a tájékoztatóban jelzett adatokat szétválasztanák
évenként, településenként, kistérségenként, továbbá a megpályázott összegek, elnyert összegek,
megvalósult pályázatok szerint? Így lehetne látni a folyamatokat, illetve a térségi, települési
vonatkozásokat is, és azt, hogy mennyiben szolgálták a megye egyes részeinek a felzárkóztatását a
megvalósult pályázatok.
Buzás László válasza: ezek az adatok az NFÜ részéről hozzáférhető adatok. A Széchenyi Programiroda
szerepkörének bővülésével most fognak kapni hozzáférést az EMIR adataihoz, amellyel el tudják
végezni a különböző szempontok szerinti szűréseket. A közeljövőben majd tudnak ilyen jellegű
információt szolgáltatni. Amint rendelkeznek hozzáféréssel, bármilyen adat összegzésére,
rendszerezésére nyitottak.
Balogh Béla megkérdezi: ez mikor várható?
Buzás László válasza: jövő év első felében. A hozzáférési jogosultság megszerzése után. Az NFÜ-vel
az egyeztetés folyamatban van.
Lakatos István elmondja, hogy a Helyzetfeltárás című dokumentumban, a 7.1. Területfejlesztés forrásai
című fejezet 2004. évtől elemzi az elnyert pályázati összegek kistérségi megoszlását. A www.nfu.hu
honlap nyilvános felületén is elérhetők ezek az adatok. A Térségfejlesztési és Külügyi Iroda erről a
honlapról folyamatosan kigyűjti a megyébe érkezett pályázati forrásokat, településenként és
kistérségenként, a legutolsó frissítés október közepén történt. Példaként megemlíti, hogy az NFÜ
honlapján a 100-as vasút Szajol és Püspökladány közötti rekonstrukciójának Jász-Nagykun-Szolnok
megyére eső 110 milliárdja is Hajdú-Bihar megyénél szerepel – ez is nagymértékben módosítja a
megyei arányokat. Ezt figyelembe véve, eddig 357 milliárd Ft volt a megyébe érkezett támogatás, ez
alapján 7. helyen volt a megye, ha a 100-as vasutat nem számítjuk, akkor pedig a 10. helyen. A régió
másik két megyéje előbb áll a megyék sorrendjében.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja, számára meglepő, hogy az EMIR rendszerhez nem férnek hozzá.
Így akkor nagy távolságot érez a tájékoztatóban szereplő adatok és a nyertes projektek száma között.
Megkérdezi, hogy ha az EMIR rendszerhez nem férnek hozzá, akkor a gyakorlati tanácsadás szóban és
papír alapon történik?
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Véleménye szerint akkor a tájékoztatóban szereplő adatokhoz érdemben nemigen tudnak hozzátenni.
Úgy gondolja, hogy a Széchenyi Programiroda a projektek indításában, a mindennapi gyakorlati
kérdésekben tud segítséget nyújtani. Megkérdezi, hogy ezt jól gondolja-e?
Buzás László válasza: részben igen. Az EMIR rendszerhez a működésük megkezdésekor kaptak
hozzáférést, de időközben ezeket a hozzáféréseket mégsem biztosították tovább. Az EMIR rendszerhez
a központjuknak van korlátozott hozzáférése, innen vannak ezek a szűrések. Fél évig a regionális
igazgatóknak is volt hozzáférésük a teljes adatbázishoz.
Megyei szinten mintegy 1.000 kedvezményezett van, akikkel kapcsolatban vannak a pályázatok
beadási, hiánypótlási szakaszaiban. Legfontosabb része a munkájuknak a pályázati pénzek lehívásával
kapcsolatos problémák kezelése. A forrásfelhasználás gyorsításában igyekeznek közreműködni. Van,
amikor az NFÜ, vagy valamelyik közreműködő szervezet irányításával működnek közre egy-egy
problémás ügyben, de főként a kezdvezményezettek keresik meg őket, mert problémába ütköznek a
menedzsment során. A nagyprojektek megengedhetik maguknak projektmenedzsment szervezet
működtetését, itt hatékony beavatkozásra a részükről nem igazán van szükség. Nagyon sok azonban az
olyan kisvállalkozásokat érintő projekt – mint például a telephelyes pályázatok –, ahol a tanácsadók
jelentős erőforrását kötötte le, hogy segítsék ezeket a vállalkozókat. Nagyon fontos a közvetlen
kapcsolattartás a különböző közreműködő szervezetekkel, ez meggyorsítja a folyamatokat.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő sok, eredményesen levezényelt pályázatot kíván mindannyiuknak. Szavazásra teszi
fel a tájékoztatót.
A Tervezési és Monitoring Bizottság 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Széchenyi Programiroda Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a megye városai
közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló
együttműködési megállapodás kezdeményezésére
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Borbás Zsolt kiegészítésként elmondja, hogy stratégiai fontosságú a 2014-2020-as uniós ciklus
pályázati forrásainak a lehető legjobb abszolválása, ezért célszerű a megye városaival az
együttműködési megállapodás megkötése. Az önkormányzatok sokkal jobban rálátnak a településükön
azokra a vállalkozásokra, amelyek potenciális pályázók lehetnek a következő uniós ciklusban.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Lakatos István tájékoztat arról, hogy a már említett 1449/2012-es Kormányhatározat előzetesen
meghatározza Magyarország területén a 2014-2020-as ciklusban megvalósítandó uniós fejlesztések
operatív program struktúráját.
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A 6 operatív program a következő: Humánerőforrás-fejlesztés, Gazdaságfejlesztés, Környezet és
Energia, Közlekedésfejlesztés, Technikai segítségnyújtás, valamint 2 db Területi fejlesztések operatív
program: kevésbé fejlett régiókra és a Közép-Magyarországi régióra. Jelenleg folynak Brüsszelben a
tárgyalások arról, hogy melyik országnak mennyi jut. Előzetesen 17-20,5 millió euroval számolnak.
Megjegyzi, hogy a jelenlegi ciklusban futó keret 25 millió euro. Magyarország a Gazdaságfejlesztés
Operatív Programra kívánja fordítani a keret 60%-át, ezen belül 1/5 lehet a termelő infrastruktúra. Az a
Konvengercia Regionális Operatív Program, amelybe Jász-Nagykun-Szolnok megye és az Északalföldi régió is tartozni fog, a keret kb. 16%-át tudja felhasználni.
A jelenlegi információk szerint, amennyiben a területfejlesztési koncepció elkészül, akkor nem megyei
stratégiai programot, hanem megyei operatív programot kell készíteni. Ebben továbbra is együtt kell
működni az Észak-alföldi régió két megyéjével, hiszen a NUTS II. szint az Európai Unió felé továbbra
is egyfajta elszámolási egység marad. Együtt kell működni a további 5 Konvergencia régióval is:
Észak-Magyarországgal, Dél-Alfölddel, Közép-Dunántúllal, Dél-Dunántúllal és Nyugat-Dunántúllal.
Az érintett 20 városnak megküldték a megállapodás tervezetét, illetve a közgyűlési előterjesztést
véleményezésre. 6 városból érkezett írásbeli visszajelzés és gyakorlatilag mindegyikük egyetértett.
Martfű javasolta, hogy a megye valamennyi településével kössenek megállapodást, illetve javasolta
továbbá, hogy ne Szolnok-Törökszentmiklós várostérség, hanem Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű
várostérség szerepeljen tervezési egységként.
Azért kerültek a városok kiválasztásra, mert az országos dokumentumok és az Európai Uniós elvárások
is a dinamikusabban fejlődő városokra helyeznék a hangsúlyt – olyan meghatározó városokra, mint
Szolnok, vagy Jászberény. A megállapodás lényege a négy együtt kezelendő, együtt tervezendő
összefüggő térségnek a lehatárolása. Szolnok és Jászberény a főváros belső gyűrűjéhez tartozó
dinamikus várostérségek, a Tiszántúli részen lévő két térség pedig felzárkóztatandó belső periféria.
A megállapodás arra irányul, hogy négy darab előtanulmány készüljön, amelyet 75%-ban finanszírozna
a Megyei Önkormányzat. Az operatív programok ismeretében hangsúlyosabbá kell majd tenni a
gazdaságfejlesztési elképzelések megalapozását.
Borbás Zsolt a forintot látja fontosabbnak. Ebben a ciklusban 8.200 milliárd forintról van szó, a
következő ciklusban pedig 6.200 milliárd forintról. A jelenlegi számítások szerint ebből az összegből
Jász-Nagykun-Szolnok megye kb. 50 milliárd forintot tud felhasználni a következő időszakban.
Balogh Béla elmondja, hogy mindig minden fajta együttműködésnek támogatója volt. Támogatja a
lehetőségek ilyen típusú kihasználását, azonban fenntartásai vannak. A közigazgatás átszervezésével a
megyei önkormányzatoknak jelentősen csökkentették a feladatát, hatáskörét. A járások létrejöttével
még inkább más típusú érdekközösségek alakulnak ki. Megkérdezi, hogy a végrehajtás során mit tud a
Megyei Önkormányzat tenni annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok az elképzelések, amelyek a
megye érdekét szolgálják? A kisebb területi érdekközösségek ezt nem fogják-e felülírni? A Megyei
Önkormányzatnak lesz-e olyan ereje, hogy a fontosabbakra helyezze a hangsúlyt?
Borbás Zsolt válasza: a megyei önkormányzatok a területfejlesztéssel, a tervezéssel összefüggő
feladatokat kapták meg. Korábban az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, illetve Ügynökség
által kiírt pályázatokban Jász-Nagykun-Szolnok megye folyamatosan lemaradt. Ez a megye
kettősségéből is adódott. Az a struktúra, amit létrehoztak, illetve létre kívánnak hozni, a megye
számára sokkal jobb. A korábban említett, következő 7 éves időszakra a megyére jutó mintegy 50
milliárd forint – a jelenlegi jogszabályok szerint – a Megyei Önkormányzat által kiírható pályázati
lehetőséget jelenti, így sokkal gyorsabbak lesznek a pályázatok, sokkal jobban meg tudják a
célterületeket határozni, sokkal hatékonyabbak lesznek. Ez mindenképpen nagy előremozdulás.
Véleménye szerint ezt az összeget a megye gazdaságfejlesztésére sokkal eredményesebben fel tudják
használni. Eddig a megye lakosságszám arányát tekintve sem tudta lehívni a pályázati forrásokat.
Kevés a nagykunsági területről benyújtott pályázatok száma, és ezt a Jászsági nagyszámú nyertes
projekt sem tudja ellensúlyozni.
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Ezért vannak lemaradva. Az új struktúra sokkal jobban illeszkedik Jász-Nagykun-Szolnok megye
adottságaihoz, sokkal jobban tudják adoptálni a forrásokat. Fontos a városokat is bevonni ebbe a
tervezési szakaszba azért, hogy 2014-re kész terveik legyenek és fel tudják gyorsítani a pályázati
folyamatokat.
Lakatos István elmondja, hogy a megállapodásban szereplő négyes csoportosítás igazodik a kistérségi
és a járási körzethatárokhoz. A többi program forrásaiból is kell, hogy jusson Jász-Nagykun-Szolnok
megyére. A megyében vannak országosan is kiemelkedő példák, mint például a Jász-Plasztik Kft több
milliárdos támogatása.
Az új ciklusban nem a mindenkit versenyeztető pályázati rendszer, hanem úgynevezett
programfinanszírozás lesz. Az unió által támogatandó 2 új elem is lesz: az „integrált területi
beruházások” és a „közösségvezérelt helyi fejlesztések” – ez utóbbi hasonló lesz a mostani Leader
programhoz.
A kistérségi lehatárolást most emelik be a területfejlesztési törvénybe, a törvénynek most van
folyamatban a módosítása. Ez a lehatárolás azonban csak statisztikai egységként számol a
területfejlesztési kistérségekkel. A járás alapvetően közigazgatási kategória, az a szint, ahol az állami
hatósági feladatokat helyi szinten látják el.
A megállapodás tervezetében szereplő négy lehatárolt együtt tervezendő térséget a szakirodalom
várostérségnek nevezi. Ez nem azonos a kistérséggel és a járással. Jelenleg a megye és a települések
között nincs legitimált területfejlesztési szint. A településhálózatban legmeghatározóbb városokat
célozták meg, ez lélekszámban mintegy 2/3-a a megyének. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez az
együttműködési megállapodás így aláírható lesz.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a
megye városai közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló
együttműködési megállapodás kezdeményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – egyes
MÁV területekre történő – módosításáról
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést.
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A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési
eszközeinek – egyes MÁV területekre történő – módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek – három új ipari,
gazdasági terület kijelölése érdekében történő – módosításáról
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Borbás Zsolt kiegészítésként hozzáteszi, hogy a gazdaság fejlesztésére, a gazdasági kitörésre jó példa a
Jászságból Jászfényszaru. A beruházások megvalósításához át kell rendezni az épített környezetet és
biztosítani kell a megfelelő feltételeket. A most napirenden lévő módosítás is mintegy 100 hektárnyi
területről szól, amelyet más besorolás alá kíván helyezni Jászfényszaru városa.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek –
három új ipari, gazdasági terület kijelölése érdekében történő – módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
helyzetfeltáró része további tervezés alapjául történő elfogadására
Dr. Juhász Enikő köszönti a Város-Teampannon Kft képviseletében megjelent ügyvezető urat és a
tervezőket. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítésük?
Szántó Katalin ismerteti, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésükre és nagyon kevés adatból tudtak
dolgozni. Nagyon megköszöni azokat a véleményeket és észrevételeket, amelyeket a Megyei
Közgyűlés által szeptember végén elfogadott munkaanyaghoz tettek. Ezeket igyekeztek figyelembe
venni és beépíteni.
A továbbiakban Szántó Katalin PowerPoint előadás kivetítésével, térképeken, diagramokon
mutatja be a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró része egyeztetési anyagának
összefoglalását, valamint a koncepció javaslattevő részéből néhány gondolatébresztő
javaslatot.
A jelenlevők az előadás szövegét színes fénymásolatban is megkapták.
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Dr. Juhász Enikő megköszöni a prezentációt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Balogh Béla megkérdezi, hogy az előterjesztéshez mellékelt Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
pontosítási javaslatát mikor építik be a dokumentumba?
Szántó Katalin válasza: a jelenlegi dokumentumban már átvezették azokat a javaslatokat, amelyekkel
egyetértettek.
Lakatos István elmondja, hogy az ütemezés szerint a Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 30-áig az
első változatot megismerte és elfogadta. Ezt a változatot megküldték a szaktárcáknak és a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalnak (NTH), és – mint önként vállalt feladatként – előzetesen
véleményeztették az elterjesztésben is szereplő szervezetekkel. A beérkezett észrevételeknek és
javaslatoknak a hasznosítása, értékelése és átvezetése megtörtént. Az NTH által leírtakat nem vették
100%-ban figyelembe.
A Megyei Közgyűlés most arról határoz, hogy november 30-ai határidőre a helyzetfeltáró részt a
további tervezés alapjául elfogadja. Ez a feltétele annak, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
kötött megállapodás – amely a Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén szerepelt – értelmében a 11,5
millió Ft-os NFM támogatásból 5 millió Ft-ot a helyzetfeltárás elkészítésére fordíthatnak.
A további ütemezésről elmondja, hogy a megyei területfejlesztési koncepció a javaslattevő résszel
együtt még kétszer fog a Megyei Közgyűlés elé bekerülni. Az országos dokumentumok csúszása miatt
a megyei dokumentum közvitára bocsátásáról a Megyei Közgyűlés januárban vagy februárban dönthet.
A 45 napos közvitát követően, áprilisban vagy májusban kell újra bevinni a Megyei Közgyűlés elé
jóváhagyásra a teljes megyei területfejlesztési koncepciót. A helyzetfeltárás jelenlegi változatát már
nem módosítanák, ez megy majd közvitára, és majd a véleményezett dokumentum kerül jóváhagyásra
a Megyei Közgyűlés elé. A közvita eredményeként a dokumentum azonban 0 és 100% közötti sávon is
változhat.
A tervezők most a 2010-ben elfogadott megyei területfejlesztési koncepció aktualizálására kaptak
megbízást, tehát a meglévő, rendelkezésre álló adatokból dolgoztak, külső szervektől nem kértek
adatot.
Kazinczi István elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat a településektől részanyagokat kért be.
Megkérdezi, hogy a települések által beküldött információk hol szerepelnek? A települések konkrét
elképzelései hol fognak megjelenni? Amikor elkészül ez a koncepció, abban megtalálhatók lesznek-e
konkrétan, minden településre, vagy legalább kistérségi szintre lebontva a kitörési pontok?
Lakatos István válasza: a koncepció teljes tervezést jelent, fel kell ölelnie a megye teljes egészét. Most
még a helyzetfeltáró szakasznál tartanak. A településeknek júniusban négy kérdést tettek fel: mi a
település jelenlegi helyzete, melyek az átfogó célkitűzések 2020-ig, milyen konkrét fejlesztések
vannak, milyen tervdokumentumokkal rendelkeznek, amelyek használhatóak a 2014-2020-as
ciklusban. A beérkezett válaszok feldolgozása megtörtént. Ez, valamint a megyei tervező munkával
összefüggő minden dokumentum megtekinthető a Megyei Önkormányzat „www.jnszm.hu” honlapján,
a „Tervezés 2014-2020” címszó alatt, az „Egyeztetési dokumentumok”, a „Jóváhagyott
dokumentumok”, illetve a „Háttéranyagok” címszavak alatt. A települések által beküldött adatokat
valójában a következő szakaszban tudják hasznosítani. A koncepcióban mindig átfogó dolgok fognak
megjelenni, mint például: 2.000 lakosegyenérték alatti minden településen meg kell valósítani a
szennyvízkezelést.
A koncepcióban foglaltak megvalósításához három forrás jöhet számba: uniós források, hazai források
és a vállalkozói-befektetői tőke, amely a saját erő biztosításához elengedhetetlen.
A megyei operatív program pedig azokat a projekteket fogja tartalmazni, amelyek kimondottan megyei
hatáskörbe vannak adva, illetve uniós támogatással valósíthatóak meg.
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A koncepciónak mindenképpen lesz olyan része, amely kistérségekre lebontva tartalmaz javaslatokat,
de az előzőekben tárgyalt együttműködési megállapodásban szereplő négy együtt kezelendő
várostérséget tekintenék a tervezés egységének – tehát itt fogalmazódnának meg a javaslatok.
A következő nagyobb volumenű megyei fejlesztések körvonalazódnak: a Jászsági-főcsatorna
megvalósítása, három megyét érintő Zagyva-Tarna komplex vízgazdálkodási rendszer kialakítása, a
Szolnoktól délre eső nagyvízimeder vízszállító kapacitás bővítése, a megyei holtágakat összefogó
program, valamint a hátralévő nagyobb közúti kapacitásbővítő programok és gyorsforgalmi útépítések
megvalósítása. Vannak azonban kisebb célkitűzések is, amelyeknek ugyanúgy teret és helyet kell adni
a teljes tervezésre törekvő koncepció kialakításakor.
A koncepció egy közös dokumentum, amelyet együttesen kell kialakítani.
A tervezők 2012. november 30-ai határidőre elkészítik a javaslattevő rész háttéranyagát. Terveik
szerint az elkészült dokumentumokat a közvitára bocsátás előtt még a Tervezési és Monitoring
Bizottság – a városokkal, kistérségekkel, érintett szervezetekkel – kibővített ülésén véleményezné,
illetve még ebben az évben a négy együtt tervezendő várostérségben kistérségi egyeztetéseket is
kezdeményezne a Megyei Önkormányzat.
A Megyei Önkormányzat honlapján kialakítanak majd egy véleményezési részt, amelyre a beérkezett
javaslatokat, észrevételeket feltöltik. Az uniós és országos célkitűzések pontos ismeretében pedig
megkezdhető lesz a konkrét projektgyűjtés is, hiszen a megyére jutó mintegy 50 milliárd forintos
támogatást konkrét tartalommal kell kitölteni.
Molnár Imre idézi, hogy a megjelölt 10 stratégiai ágazat között, az egészségiparnál nevesítve van
Berekfürdő, Cserkeszőlő és Jászapáti. Javasolja az előterjesztőnek és a koncepciót készítőknek, hogy
Kisújszállást is sorolják ide. Kisújszálláson 1,8 milliárd forintért épült egy fedett létesítmény, amelynek
az egészségügyi része megyei szinten is számottevő jelentőségű lesz. Véleménye szerint ennek
szerepelnie kellene a koncepcióban.
Szántó Katalin tájékoztat arról, hogy a közösségi irányítású helyi fejlesztésekre, az ún. Leader típusú
programokra az unió jelenlegi ütemezése szerint 2015. január 1-jéig kell helyi integrált stratégiákat
kidolgozni, a megyei operatív programok alapján. A helyi projektek ebben lesznek nevesítve, és így
remélhetőleg a jelenleginél nagyobb forrásokhoz juthatnak.
Kazinczi István véleménye szerint a probléma sokkal nagyobb, mint ahogyan a tervezők látják.
Példaértékűnek tekintik Nagykörűt. Menjenek át a Tisza túlsó oldalára, ott van Tiszabő – egy szót sem
szóltak róla. Rajtuk kívül senki nem fogja Tiszabőt felzárkóztatni. Tiszabő 100%-ban cigányok lakta
település, 2.000 ember él ott és a lakosság száma hihetetlen mértékben növekszik. Ha most nem
kezelik a problémát és nem nyújtanak számukra megoldást, akkor Tiszabőről el fognak költözni
Nagykörűbe, Törökszentmiklósra, Fegyvernekre, Tiszatenyőre. Akkor ezek a problémák már az ő
problémáik lesznek. Véleménye szerint ennek a kérdésnek a kezelése lehet, hogy sokkal fontosabb,
mint az, hogy Kisújszállás felkerüljön a listára.
Szántó Katalin válasza: Tiszabőt konkrétan valóban nem nevesítették. Felhívja a figyelmet arra, hogy
az elkészült dokumentumban a leszakadó társadalmi csoportok integrációja ugyanolyan súllyal jelenik
meg, mint az M4, M8, M44 megvalósítása. Ezt ők is nagyon fontosnak tartják és egyetértenek Kazinczi
István úrral. Megköszöni, hogy ez így kihangsúlyozásra került. Az „Új egyensúly” program keretében
nem beszélhetnek külön vízháztartásról, energiaháztartásról, tájhasználatról, népességről, hanem ezek
egyensúlyban kell, hogy legyenek.
Koszorú Lajos hozzáteszi, hogy a Helyzetfeltárás egyeztetési anyaga 56-58. oldalai tartalmaznak
megállapításokat a kisebbségek helyzetére vonatkozóan. Sajnálatosnak tartja, hogy ezt a
dokumentumot úgy kellett elkészíteniük, hogy a 2011-es népszámlálás adatai még nem állnak
rendelkezésre.
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Tervezés és Monitoring Bizottság
2012. november 14-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )

36/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye lakosságának egészségi állapotáról, az
egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
37/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye területén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság irányításával futó Európai Uniós projektek állásáról
38/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye állami közúthálózatának állapotáról és
fejlesztési lehetőségeiről
39/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Széchenyi Programiroda Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tevékenységéről
40/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a
megye városai közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus
megalapozására irányuló együttműködési megállapodás kezdeményezéséről
41/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési
eszközeinek – egyes MÁV területekre történő – módosításáról
42/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek –
három új ipari, gazdasági terület kijelölése érdekében történő – módosításáról
43/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció helyzetfeltáró része további tervezés alapjául történő elfogadásáról
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2012. november 14-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

36/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye lakosságának egészségi állapotáról, az
egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
37/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye területén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság irányításával futó Európai Uniós projektek állásáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
38/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a megye állami közúthálózatának állapotáról és
fejlesztési lehetőségeiről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
39/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Széchenyi Programiroda Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
40/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a
megye városai közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló
együttműködési megállapodás kezdeményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
41/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési
eszközeinek – egyes MÁV területekre történő – módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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42/2012.(XI.14.) TMB számú határozat Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek –
három új ipari, gazdasági terület kijelölése érdekében történő – módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
43/2012.(XI.14.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció helyzetfeltáró része további tervezés alapjául történő elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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