Jegyzőkönyv

Készült: 2013. március 22-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.

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
Bóta Mizsei Ilona, a bizottság tagja
Fazekas János, a bizottság tagja
Kazinczi István, a bizottság tagja
Horgosi Zsolt, a bizottság tagja
Pintér Anita, 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
 Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft, Budapest
 Dr. Szűcs András üzletágvezető, MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt, Budapest
 Szilágyi Zsolt, MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt, Budapest
 Dorogi Éva, MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt, Budapest
 Kertészné Bokor Zsuzsa, Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft, Szolnok
 Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Szathmári Norbert, a bizottság tagja
2. Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság tagja
3. Magos Vilmos, a bizottság tagja
Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság megjelent tagjait, a meghívott előadókat
és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására kerül sor. Javasolja, hogy a 2. napirendi pontot később, 4. napirendi pontként
tárgyalják meg, mert az előadók még nem érkeztek meg. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz
van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a napirendet.
Piroska Miklós és Horgosi Zsolt még nem érkezett meg, Balogh Béla kiment a teremből, szavazók száma: 7 fő.

A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1. Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi folyamatairól és a Megyei
Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyék területfejlesztési koncepcióinak
véleményezésére
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Tájékoztató a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottságban
végzett munkáról
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós –
Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) fejlesztési
előtanulmányainak elfogadására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció egyeztetési anyaga
közvitára bocsátására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Egyebek
1. napirendi pont: Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi folyamatairól és a
Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről
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 véleménye szerint ez egy jó összefoglaló anyag, sok információt tartalmaz.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9/2013.(III.22.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi
folyamatairól és a Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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2. napirendi pont: Előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyék területfejlesztési
koncepcióinak véleményezésére
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.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10/2013.(III.22.) TMB számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén
területfejlesztési koncepcióinak véleményezéséről:

és

Békés

megyék

A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring
Bizottságban végzett munkáról
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Balogh Béla visszajött a terembe, szavazók száma: 8 fő.

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, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
11/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok
Monitoring Bizottságban végzett munkáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
Piroska Miklós és Horgosi Zsolt megérkezett, szavazók száma: 10 fő.
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4. napirendi pont: Előterjesztés a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr
térsége – Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak elfogadására
Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt képviseletében Dr. Szűcs
András üzletágvezető urat, valamint Szilágyi Zsolt urat és Dorogi Éva asszonyt, a Város-Teampannon
Kft ügyvezetőjét, Koszorú Lajos urat és a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft részéről
Kertészné Bokor Zsuzsa asszonyt. Megkérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
A tervezők részéről nincs szóbeli kiegészítés.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a téma nem ismeretlen a bizottság tagjai előtt, több egyeztetésen
mentek keresztül az előtanulmányok és az észrevételeiket a munkaanyagokhoz megtették. Elfogadásra
javasolja az elkészült előtanulmányokat. Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12/2013.(III.22.) TMB számú határozat a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége –
Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
egyeztetési anyaga közvitára bocsátására
Dr. Juhász Enikő megkérdezi Koszorú Lajos ügyvezető urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Koszorú Lajos: PowerPoint előadás kivetítésével, térképeken és ábrákon röviden összefoglalja a
közvitára bocsátandó Megyei Területfejlesztési Koncepció IV. Javaslattevő fázisa
című dokumentumát.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Lakatos István elmondja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 megyével határos. A koncepció olyan
célkitűzéseket fogalmaz meg, amellyel a megye minden térsége erőteljesen nyithat a szomszéd megyék
felé. A 45 napos közvita folyamán külön fognak egyeztetni a szomszéd megyékkel is. Az előzőekben
tárgyalt Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyei területfejlesztési koncepcióhoz is olyan véleményt
fogalmaztak meg, amelyek a kapcsolódási pontokat megteremtik. A megye felzárkóztatása érdekében
oldani szükséges azt, hogy a megyehatárok valamilyen szinten mindig lezárnak. Tehát a mostani
területfejlesztési koncepció hangsúlyosabban számol azzal, hogy nyitnak a szomszéd megyék felé és a
valós társadalmi, gazdasági és térségi kapcsolatokra kívánnak építkezni.
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Március 13-án országos egyeztetés történt Budapesten a további tervezési folyamatokról. Itt elhangzott,
hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés várhatóan június végén,
vagy július elején fogadja el. Ezt követően lehet a megyei területfejlesztési koncepciót elfogadni, vagy
a nyári szabadságok előtt, vagy pedig szeptemberben.
Fazekas János csatlakozik a Lakatos István által elmondottakhoz. Örömmel vette tudomásul, hogy a
koncepció készítője a korábbi változatokhoz képest olyan lényeges módosításokat tett, amelyek a
Kunszentmártoni kistérség számára pozitívnak tekinthetők. Kiemeli a Kunszentmártont, Kecskemétet,
Békéscsabát és Gyulát érintő gyorsforgalmi utat, amelynek megvalósítása elengedhetetlen a térség
jövőbeni fejlődése szempontjából. A Tiszazug három megyével határos, tehát számukra még inkább
fontos, hogy a szomszéd megyék felé nyitni tudjanak és szorosabb gazdasági, kulturális kapcsolatot
építsenek ki. Megköszöni, hogy ez bekerült a koncepcióba.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő reméli, hogy az optimista jövőkép fog megvalósulni. Arra kéri a bizottság tagjait,
hogy mindenki a maga eszközével tegyen meg mindent a célok elérése érdekében. Szavazásra teszi fel
az előterjesztést.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció egyeztetési anyaga közvitára bocsátásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.

6. napirendi pont: Egyebek
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e további kérdés, bejelentés?
Lakatos István elmondja, hogy az ülés előtt kiosztották a 2014-2020-as uniós tervezési időszak területi
operatív programstruktúráját, amelyet a március 13-ai országos értekezleten ismertettek. Ez a
programstruktúra Pest megye és Budapest kivételével a 18 megyére, tehát a konvergencia régiókra fog
vonatkozni. Az operatív programok köre ki fog bővülni egy magyar halászati operatív programmal is.
Továbbra is két területi operatív programmal számol Magyarország 2014-2020-ban. Az egyik Pest
megyére és Budapestre, a másik pedig az ország többi részére vonatkozik.
A megyei területfejlesztési koncepció után egy olyan megyei operatív programot kell készíteni, amely
a megyei önkormányzatoknak adott pénzeszközök felhasználását tervezi meg, tehát a megyének
juttatott legalább 10%-os forrásfelhasználást kell tartalommal megtölteni. Emellett a megyei
önkormányzatnak az ágazati operatív programokhoz megyei részanyagokat kell készítenie és el kell
végeznie egy koncentrált projektgyűjtést, annak érdekében, hogy a következő időszakban
hangsúlyosabbá váló programfinanszírozás megalapozható legyen. Ez a munka az országos irányelvek
kiadását követően, áprilisban indulhat.
A megyei operatív programot 2014. február végéig kell megalkotni, az ágazati operatív programokhoz
a megyei részanyagokat pedig 2014. I. negyedévben kell elkészíteni.
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Ezt megelőzően a Kormány mind a 19 megyével 2013. szeptemberéig stratégiai megállapodást fog
kötni. Ez már tartalmazni fogja a megyei operatív program főbb területeit, illetve azt, hogy az ágazati
operatív programok keretében a megyék mit szeretnének megvalósítani. Ez a stratégiai megállapodás a
megyei igényeket fogja tartalmazni, kormányzati garanciával. A kidolgozandó megyei
tervdokumentumok majd ennek a Kormánnyal kötött stratégiai megállapodásnak a mellékletévé
válnak.
Nyitott kérdés, hogy ez a stratégiai megállapodás csak az uniós forrásokra fog vonatkozni – ennek van
nagyobb valószínűsége –, vagy belekerülnek a lehetséges hazai források is.
Az már biztos, hogy a 4 és 5 számjegyű utak felújítása, illetve a 11,5 tonnás útburkolat-megerősítések
csak hazai forrásból lesznek finanszírozhatóak, erre az Európai Unió nem fog forrást biztosítani. Bár a
magyarországi utak rossz állapotát már jelezték az unió felé.
Az operatív program súlypontja a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés.
A mostani elgondolások szerint a közösség irányítású helyi fejlesztésekkel és az integrált területi
beruházásokkal – mint új eszközökkel – akkor kíván élni Magyarország, ha ezek az ország
célkitűzéseinek a megvalósulását nem akadályozzák. Egyértelmű az is, hogy az Európai Unió
célrendszere és Magyarország szükségletei nem teljes mértékben fedik egymást. Ilyen például a
turizmus, a gyorsforgalmi útépítések, az útfelújítások támogatásának kérdése.
Egyeztetés alatt van az is, hogy mit lehet az ágazati programokból támogatni és mit a megyei
programokból. Példaként a mélyszegénység problémáját említi. Véleménye szerint ezt a kérdést
országos szinten kell kezelni.
A további megyei tervező munka fedezete rendelkezésre áll. Az ÁROP pályázat keretében a megyék
50-50 millió Ft-ot fognak kapni a tervezésre, amelyben a folyamatban lévő munkákat is el lehet
számolni. A kiírás áprilisban várható és június végéig be is tudják nyújtani a pályázati kérelmet. Tehát
az eddig elvégzett munkák és az újonnan elkezdendő munkák fedezete biztosított.
Az operatív programozás a konkrét pénzeszközök vállalható és számon kérhető tervezését jelenti, tehát
mindenképpen meg kell várni azokat az országos dokumentumokat, amely alapján elkezdhetik a
megyei operatív program készítését.
Nagyon fontos az is, hogy az ágazati programokban milyen hangsúlyok jelennek meg, erre utal az a
kiemelt projektlista is, amely a koncepció javaslattevő részében összeállításra került – ez megfelelő
alkupozíciót fog biztosítani a megyei önkormányzatnak.
Még nyitott kérdések: a döntési mechanizmus, a pályáztatás mikéntje, az irányító hatósági és
közreműködő szervezeti szerepkörök.
A negatívabb forgatókönyv szerint a Nemzeti Operatív Programokat az Európai Bizottság 2014. II.
félévében fogadja el, programfinanszírozás esetén így a részprogramok jóváhagyása csak 2015. év
közepén történhet meg és a pályázati kérelmek ezután nyújthatóak be. Reméli, hogy erre hamarabb sor
fog kerülni.
A regionális fejlesztési ügynökségek jövőbeni sorsa is az új struktúra kialakítása során fog rendeződni.
Tájékoztat arról, hogy a megye keleti felére, a Karcagi, Mezőtúri, Tiszafüredi kistérségekre
vonatkozóan Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési tervet fognak készíteni. Ezt a megyei
projektjavaslatot a Vidékfejlesztési Minisztérium 7.500.000,- Ft + Áfa összeggel támogatja. A VM és a
Megyei Önkormányzat közötti szerződéskötés most van folyamatban, a tervdokumentumnak október
végére kell elkészülnie. Ez a Nagykunság térségi tervdokumentum is a megyei operatív program
megalapozását fogja szolgálni.
Borbás Zsolt elmondja, hogy az elmúlt időszakban Jász-Nagykun-Szolnok megye a regionális operatív
program kiírások vesztese volt: a lakosságszám arányos támogatási forrásokat nem tudta lehívni. Ez
igaz volt az önkormányzati és a vállalkozói szférára is. A közútfelújításban nemcsak forrásoldalról
nagy a lemaradás, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megyében a lakosságszámhoz viszonyítva is jóval
kevesebb a közúthálózat hossza, így alacsonyabb a felújításra jutó forrás is.
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2013. március 22-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )

9/2013.(III.22.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi
folyamatairól és a Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről
10/2013.(III.22.) TMB számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén
területfejlesztési koncepcióinak véleményezéséről

és

Békés

megyék

11/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok
Monitoring Bizottságban végzett munkáról
12/2013.(III.22.) TMB számú határozat a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr
térsége – Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak elfogadásáról
13/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció egyeztetési anyaga közvitára bocsátásáról
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2013. március 22-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

9/2013.(III.22.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi
folyamatairól és a Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
10/2013.(III.22.) TMB számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén
területfejlesztési koncepcióinak véleményezéséről:

és

Békés

megyék

A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
11/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok
Monitoring Bizottságban végzett munkáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
12/2013.(III.22.) TMB számú határozat a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége –
Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
13/2013.(III.22.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció egyeztetési anyaga közvitára bocsátásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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