Jegyzőkönyv
Készült: 2012. december 13-án, 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.

Dobos László, a bizottság elnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Sebestyén László, a bizottság alelnöke
Szórád Róbert, a bizottság tagja
Soós Antal, a bizottság tagja
Soós Antalné Molnár Erzsébet, a bizottság tagja
Dr. Jernei Zoltán, a bizottság tagja
Kerekes András, a bizottság tagja
Krokavecz László, a bizottság tagja

továbbá:
Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, irodavezető, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
Galó Anita irodavezető-helyettes, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Varga Magdolna költségvetési és számviteli referens, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
Páldi Tamás területfejlesztési referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1.
2.
3.
4.

Birinyi János, a bizottság tagja
Domján Sándor, a bizottság tagja
Szűcs Lajos, a bizottság tagja
Vágner Olivér, a bizottság tagja

Dobos László tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság tagjait és a hivatal dolgozóit. Megállapítja,
hogy a bizottság határozatképes. Javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat
tárgyalja meg a bizottság. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel a napirendet.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi napirendet
fogadja el:
1. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról
Előadó: Fodor András ügyvezető,
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Debrecen

2. Előterjesztés a korábbi Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó
hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések módosításáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet
hatályon kívül helyezésére
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyására
Előadó: Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző
7. Előterjesztés az „Alföldi Szíve” turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei villamosenergia-rendszer rotációs kikapcsolási
rendjébe történő besorolásról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9. Egyebek
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, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
48/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
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2. napirendi pont: Előterjesztés a korábbi Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntési
hatáskörébe tartozó hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések módosításáról
Dobos László ismerteti, hogy az előterjesztés 114 db pályázat technikai jellegű módosításáról szól.
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, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
49/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
döntési hatáskörébe tartozó hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések
módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos
támogatási szerződések lezárásáról
Dobos László ismerteti, hogy az előterjesztésben szereplő pályázatoknál helyszíni ellenőrzést kellett
lefolytatni. Az ellenőrzéseket követően 2012. évben 168 db pályázat zárható le. 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, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
50/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált
forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
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4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Dobos László megállapítja, hogy nagyon stabil, nagyon kiegyensúlyozott a Megyei Önkormányzat
elkészült költségvetési koncepciója. A koncepciót a törvényi kötelezettségénél fogva a megyei
főjegyző állította össze és a közgyűlés elnöke fogja benyújtani a Megyei Közgyűlésnek. A koncepció
eleget tesz az alapvető megyei közgyűlési feladatoknak. Az intézményfenntartási feladatok után teljes
mértékben a területfejlesztésre kell koncentrálni. Ezt alapozza meg ez a koncepció. Vitára bocsátja a
napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Dr. Molnár Zoltán tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság a tegnapi
ülésén 7 igen, 1 nem és 1 tartózkozkodó szavazattal a Megyei Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a
költségvetési koncepciót.
Borbás Zsolt elmondja, hogy 2012 konszolidált év volt. Akkor sem terveztek hiánnyal és a 2013. évre
sem lehet működési hiánnyal tervezni. Az ez évi 245 millió 900 ezer forint állami támogatás elég volt a
2012-ben kialakított bizottsági struktúra működtetésére, és ezt 2013. évben is tudják biztosítani. A
2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1) bekezdése által a megyei önkormányzatok részére előírt
területfejlesztési feladatoknak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat maximálisan meg tud
felelni. Pályázatokon szeretnének indulni, ez a koncepció. Az elkészült költségvetési koncepció
biztosítja a konszolidált, hiány nélküli gazdálkodás feltételeit a Megyei Önkormányzat számára.
További hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
51/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepciójáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló
rendelet hatályon kívül helyezésére
Dobos László ismerteti, hogy a továbbiakban Szolnok Megyei Jogú Város feladata lesz a
kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak megállapítása. A rendelet hatályon kívül helyezéséről
döntenek. 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 egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
52/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari
igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről:

közszolgáltatás

A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyására
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, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
53/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés az „Alföldi Szíve” turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról
Dobos László ismerteti, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a kártya jövőbeni kiadásának
feltételeit. A megye turizmusának fejlesztése elsődleges cél és ennek érdekében mindent meg kell
tenni. Vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Galó Anita technikai jellegű kiegészítést tesz. Három fél, a Megyei Önkormányzat, az „Alföld Szíve”
Térségi Turisztikai Egyesület és az Aba-Novák Kulturális Központ kötné a kedvezménykártya rendszer
feladatait és hatásköreit lehatároló együttműködési megállapodást. Az előterjesztés határozati
javaslatának 2. pontjában tévesen a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület szerepel. A Megyei
Közgyűlésre elektronikusan kiküldött előterjesztésben ez javításra került.
Borbás Zsolt hozzáteszi, hogy 7.500 kártya van. Azt tervezik, hogy 10.000 kártya legyen és legalább
100 elfogadóhely. Jelenleg 40-nél járnak, tehát van fejlesztési lehetőség. A turisztika kitörési pont a
megye számára: itt van a Tisza-tó, a Tisza folyó, a Kunság, a Jászság. Ezeket össze kell fogni és minél
nagyobb marketing felülettel megjeleníteni, hogy minél több vendég érkezzen a megyébe és minél több
vendégéjszakát töltsenek itt. A Megyei Önkormányzat ez irányú feladatait – a területfejlesztéshez
kapcsolódva – meg kell erősíteni, olyan irányba kell fejleszteni, hogy tényleg érdemes legyen JászNagykun-Szolnok megyébe jönni.
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Dobos László hozzáteszi, hogy itt van a természeti értékekkel rendelkező Tiszazug is, amit szintén
érdemes kiajánlani.
Sebestyén László elmondja, a megállapodás tervezetében szerepel, hogy az „Alföld Szíve” Térségi
Turisztikai Egyesület két évente tájékoztatja a Megyei Közgyűlést a kedvezménykártya
felhasználásáról. Véleménye szerint ez nagyobb figyelmet érdemel. Ezért javasolja, hogy évente adjon
tájékoztatást az egyesület.
Dobos László támogatja a javaslatot. Megkérdezi a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslatot?
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatja azt a javaslatot,
hogy az „Alföld Szíve” Térségei Turisztikai Egyesület évente adjon tájékoztatást a kedveménykártya
felhasználásáról.
Hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
54/2012.(XII.13.) PTB számú határozat
jövőbeni kiadásáról:

az „Alföldi Szíve” turisztikai kedvezménykártya

A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
A bizottság támogatja a háromoldalú együttműködési megállapodás tervezetének módosítását a
következők szerint: az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület évente tájékoztatja a Megyei
Közgyűlést a kedvezménykártya felhasználásáról.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei villamosenergia-rendszer rotációs
kikapcsolási rendjébe történő besorolásról
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, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
55/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei villamosenergiarendszer rotációs kikapcsolási rendjébe történő besorolásról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2012. december 13-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
48/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról
49/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
döntési hatáskörébe tartozó hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos
támogatási szerződések módosításáról
50/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált
forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról
51/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepciójáról
52/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari
igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

közszolgáltatás

53/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
54/2012.(XII.13.) PTB számú határozat az „Alföldi Szíve” turisztikai kedvezménykártya
jövőbeni kiadásáról
55/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei villamosenergiarendszer rotációs kikapcsolási rendjébe történő besorolásról
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2012. december 13-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
48/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
49/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
döntési hatáskörébe tartozó hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések
módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
50/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált
forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok Megyei Közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
51/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepciójáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
52/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari
igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről:

közszolgáltatás

A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
53/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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54/2012.(XII.13.) PTB számú határozat
jövőbeni kiadásáról:

az „Alföldi Szíve” turisztikai kedvezménykártya

A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
A bizottság támogatja a háromoldalú együttműködési megállapodás tervezetének módosítását a
következők szerint: az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület évente tájékoztatja a Megyei
Közgyűlést a kedvezménykártya felhasználásáról.
55/2012.(XII.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei villamosenergiarendszer rotációs kikapcsolási rendjébe történő besorolásról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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