Jegyzőkönyv
Készült: 2013. szeptember 11-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Nagykun termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring
Bizottsága üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. Juhász Enikő, a bizottság elnöke
Piroska Miklós, a bizottság alelnöke
Molnár Imre, a bizottság tagja
Balogh Béla, a bizottság tagja
Bóta Mizsei Ilona, a bizottság tagja
Kazinczi István, a bizottság tagja
Horgosi Zsolt, a bizottság tagja
Pintér Anita, a bizottság tagja
Magos Vilmos, a bizottság tagja

továbbá:
 Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke
 Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
 Dr. Széplaki Judit irodavezető-helyettes, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
 Páldi Tamás területfejlesztési referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
 Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Serfőző István, a bizottság alelnöke
2. Szathmári Norbert, a bizottság tagja
3. Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság tagja
4. Fazekas János, a bizottság tagja
Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság megjelent tagjait 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 szavazásra teszi fel a napirendet.
Pintér Anita 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. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről
Előadók:
 Dr. Sziráki András elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlése alelnöke
2. Előterjesztés Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója véleményezésére
Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke

3. Előterjesztés az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013. kódszámú konstrukció
keretében benyújtásra kerülő pályázat támogatására
Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Egyebek
1. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
tevékenységéről
Dr. Juhász Enikő bejelenti, Dr. Sziráki András elnök úr jelezte, hogy a bizottsági ülésen nem tud részt
venni. Távollétében is megköszöni Dr. Sziráki András elnök úrnak és munkatársainak a tájékoztató
elkészítését. A nehéz gazdasági helyzet ellenére látszik némi elmozdulás a munkahelyteremtés
tekintetében, amely részben a Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésének is köszönhető.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Balogh Béla visszaérkezett, szavazók száma: 8 fő.

Dr. Csoór György hozzáteszi, hogy a Megyei Közgyűlésen a felvetődő kérdésekre a Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke válaszolni fog. Megjegyzi, hogy a vállalkozók sérelmezik az 5.000,- Ft-os kamarai
hozzájárulást – nyilvánvalóan ez az 1-2 fős kisvállalkozásoknak nagyobb teher, mint a nagyobb
részvénytársaságoknak.
Bóta Mizsei Ilona kiemelkedőnek tartja a Kereskedelmi és Iparkamara koordinációs tevékenységét a
szakképzés területén.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2013. (IX.11.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
2. napirendi pont: Előterjesztés Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója véleményezésére
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Csoór György elmondja, hogy ez az utolsó szomszéd megyei területfejlesztési koncepció, amely a
Megyei Közgyűlés elé kerül véleményezésre. Véleménye szerint Bács-Kiskun megyével mindig jó
kapcsolata volt Jász-Nagykun-Szolnok megyének.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Hozzászólás nincs.
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Pintér Anita megérkezett, szavazók száma: 9 fő.

Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Tervezési és Monitoring Bizottság 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2013. (IX.11.) TMB számú határozat Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója
véleményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013. kódszámú
konstrukció keretében benyújtásra kerülő pályázat támogatására
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Balogh Béla megkérdezi, van-e konkrét elképzelés arra vonatkozóan, hogy az ÁROP forrás milyen
területfejlesztési programokra, feladatokra vonatkozik? Az előterjesztésben általánosan van
megfogalmazva.
Lakatos István válasza: az ÁROP pályázat szakmai kitöltése a jogszabályok, valamint a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal iránymutatása alapján történik.
Kormánydöntés van arról, hogy milyen lesz az ágazati operatív programok forrásfelosztása. A 20,5
milliárd euro 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. Ebben benne lesz a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program. A jogszabály szerint az ÁROP forrásból kell fedezni azokat a
költségeket, amelyek eddig felmerültek a koncepció helyzetfeltáró és javaslattevő részeinek a
kialakításánál. Ebből kell elkészíteni a területfejlesztési programot – a stratégiai és operatív részét is.
Az operatív rész azt jelenti, hogy ebben kell figyelembe venni minden olyan forrást, amelyből 2014 és
2020 között a fejlesztések finanszírozhatók: a hazai forrásoktól kezdve, a vállalkozói forrásokig.
Vagyis mintegy 400-450 milliárd forintos nagyságrendre kell tervezni.
El kell készíteni továbbá az ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat is és el
kell végezni a projektgyűjtést.
Az ágazati operatív programokhoz kötődő legfontosabb részdokumentum: a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részdokumentuma. A TOP összege 1,080 milliárd Ft, ez
átlagosan megyénként mintegy 60 milliárd forintot jelent.
Három szinten folyik a tervezés:
- van egy megyei szint: el kell készíteni a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, JászNagykun-Szolnok megyében 28 milliárd forint nagyságrendre, a 7 évre vonatkozóan,
- a másik szint a megyei jogú városok és térségeinek szintjét jelenti: számukra országos átlagban
10 milliárd forint jut, Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez az összeg várhatóan 11,5 milliárd
forint lesz,
- a harmadik szint a kisvárosok térségeinek a szintje: itt Jász-Nagykun-Szolnok megyének 18
milliárd forint jut.
A Megyei Önkormányzatnak mindhárom szintre koordinációs kompetenciája van.
A megyei jogú városok pedig már 40-40 millió forint támogatást kaptak a tervezésre.
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A Megyei Önkormányzatnak most benyújtandó ÁROP pályázatból biztosítania kell, hogy a megye
minden településére kiterjedő gazdaságfejlesztési részprogram elkészüljön, illetve elkészüljenek a
kistérségeknek a programjai is.
Itt jelenleg lehatárolási problémák is vannak. Új típusú fogalom: a várostérség. A város és a város
környéki települések nem minden esetben felelnek meg a kistérségnek, sőt a járásnak sem. Ennek a
tisztázása érdekében a jövő héten Törökszentmiklóson lesz egy egyeztetés. A Szolnoki kistérség
nagynak tekinthető – például Tiszasüly máshogy él együtt a megyeszékhellyel, mint Rákóczifalva,
vagy Újszász.
A Megyei Önkormányzatnak különböző programcsomagokat is össze kell állítania. Elvárás, hogy kb.
5-8 programcsomag álljon össze egy-egy térségi programban. Ezeket előzetes megvalósíthatósági
tanulmányok szintjén kell kidolgozni 2014. szeptember végéig.
A megszabott határidők elég szorosak: a legtöbb feladat határideje 2013. november vége, de vannak
olyan határidők is, amelyek nem tarthatóak. Például a megyei területfejlesztési programnak a 45 napos
közvitáját le kell folytatni és a 30 napos miniszteri egyeztetési határidőt is be kell tartani.
A mostani ÁROP pályázat azt célozza, hogy a mostani struktúrában a teljes megyei tervezést és
koordinációt tudják biztosítani.
Korábban a Megyei Önkormányzat 5 millió forintot kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a
koncepció helyzetfeltáró része elkészítésére. Erről a 2012. november 23-ai Megyei Közgyűlés döntött,
amikor elfogadta a további tervező munka alapjául a koncepció helyzetfeltáró részét.
Az ÁROP pályázatban az összes eddig felmerült költséget, valamint az elkészült 4 együttkezelendő
térség fejlesztési tanulmányainak a 75%-os részét is érvényesíteni szeretnék – ez eddig mintegy 16
millió forintos nagyságrend, illetve 10 millió forintot a tervezést segítő projektmenedzsmentre,
nyilvánosságra és minimálisan szükséges eszközbeszerzésre fordítanának.
Kormányhatározat írja elő, hogy az ÁROP 90 millió forintjából 10 millió forintot át kell adni a
regionális fejlesztési ügynökségnek, tehát valamilyen formában be kell vonni őket a tervezésbe. Ennek
most folyik a szakmai előkészítése.
Szeretnének a kistérségekkel egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy helyben egy kontakt személy
működne együtt a tervezési feladatok végrehajtásában a Megyei Önkormányzattal – ennek költségét is
érvényesítenék az ÁROP pályázatban, azonban le kell határolni, hogy mi az, ami bérköltség, és mi az,
ami közbeszerzés hatálya alá esik.
Ezt a munkát a Megyei Önkormányzat júliusban szerette volna elindítani, de ez sajnos 2 hónapot
csúszott.
Összefoglalóan: az ÁROP forrásból a megyei gazdaságfejlesztési programra – a 28 milliárd forint
fejlesztési forrásra – és a kistérségi programokra – a 18 milliárd forint fejlesztési forrásra – a teljes
tervezés biztosítható. Az ágazati operatív programokhoz pedig a nagyobb megyei fejlesztéseket kell
összegyűjteni és megküldeni a minisztériumba. Ezen három feladat I. ütemének a határideje: 2013.
november vége.
Az előterjesztés azért nem tartalmazza a részleteket, mert azokról még folyamatosan egyeztetnek.
Az ÁROP pályázat zárása: 2014. szeptember 30., az elszámolás 2014. október 31.
Balogh Béla elmondja, hogy az országos fejlesztési elképzelések szerint a központi régiót úgynevezett
csapágyvárosok veszik körül, ide tartozik Szolnok is. Megkérdezi, hogy a nem megyeközponti városok
– például Jászberény – hogyan részesülhetnek a fejlesztési forrásokból?
Lakatos István válasza: a gazdaságfejlesztés alapja, hogy a megye mind a 78 településére kiterjedjen.
Magyarország és az EU Partnerségi Megállapodása különböző programcsomagokról szól – amelyet
már június végén megküldtek Brüsszelbe. Ez a Partnerségi Megállapodás az integrált beruházásokat
úgy kezeli, hogy ilyenek lesznek majd a megyei gazdaságfejlesztési programok és a megyei jogú
városok programjai. A Partnerségi Megállapodásban négy gazdasági térség van kiemelve: Miskolc,
Győr, Szombathely-Zalaegerszeg-Szentgotthárd és Kecskemét.
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Megfogalmazódott Jász-Nagykun-Szolnok megyei prioritásként a Közép-alföldi gazdasági
együttműködés kialakítása, amely Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége és Kecskemét gazdasági
együttműködését jelentené. Ezért született az a kezdeményezés – amelyet Kecskemét és Szolnok
megyei jogú városok polgármesterei, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyék
közgyűlési elnökei írtak alá –, hogy a Partnerségi Megállapodásban Kecskemét mellett (kötőjellel)
Szolnok és térsége is szerepeljen kiemelt gazdasági térségként. Ha ezt sikerülne érvényre juttatni,
akkor ez pluszt forrást hozna a most látható megyei keretekhez.
Alapvetően a források felosztása programfinanszírozás alapján fog történni. Programcsomagokat kell
kialakítani. Ezt szolgálja az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, amelyben már bizonyos műszaki
leírások, költségek, a projekt megvalósításához szükséges források megjelennek, illetve a szereplők
feltárása is megtörténik. Ilyen pénzhez juthat például Jászberény is.
Sajnos elég kevés a forrás. El fognak jutni egy olyan szűréshez, hogy olyan térségek, ahol fejleszteni
kell, de még nincs projekt, azokra tartalékoljanak-e forrást a ciklus végére.
A különböző pályázati keretek kialakítása úgy fog megtörténni, hogy három irányban lesz a
projektgyűjtés: az ágazati operatív programokhoz, a megyei gazdaságfejlesztési programhoz és a
kistérségi részprogramokhoz. Már van egy elég széles körű projektlista. Eldöntendő kérdés: vagy
először a rendelkezésre álló teljes kínálati csomagot küldik ki és azt szétszedik a három témakör
szerint, vagy az önkormányzatokkal, településekkel már eleve egy leszűkített listából fognak kiindulni.
A megyei gazdaságfejlesztési programból olyan témát is támogatni kell, mint például a
gyermekintézmények – óvoda, bölcsöde – fejlesztése. A foglalkoztatás bővítése kapcsolódik a
gazdaságfejlesztéshez, de például egy innovációs brókerképzés nem biztos, hogy hosszú távon
fenntartható.
Tehát ebből a kevés forrásból elsősorban gazdaságfejlesztésre és a hosszabb távon fenntartható, vagy a
megye fejlődését elősegítendő feladatokra, projektekre kellene szűkíteni a források felhasználását.
Ennek még előtte vannak. Jövő szerdán első körben egyeztetnek a városokkal és a tervezőkkel. Kérdés:
a gazdasági szereplőket meg tudják-e szólítani, hogyan tudják megszólítani és van-e már hosszabb távú
elképzelésük, tervük.
Fontos a megyén belüli arányok fenntartása. A 28 milliárd forintos és a 18 milliárd forintos
nagyságrendű fejlesztési forrást alapvetően lélekszámarányosan és GDP arányosan osztották vissza.
Erről is van vita, mert eszerint így Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék kevesebbet
kapnak a gazdaságfejlesztési programból. Elindult a versengés a fejlesztési forrásokért.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2013. (IX.11.) TMB számú határozat az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013.
kódszámú konstrukció keretében benyújtásra kerülő pályázat támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.

4. napirendi pont: Egyebek
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e további kérdés, bejelentés?
Egyéb bejelentés nem hangzik el.
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2013. szeptember 11-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe)

25/2013. (IX.11.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről
26/2013. (IX.11.) TMB számú határozat Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója
véleményezéséről
27/2013. (IX.11.) TMB számú határozat az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013.
kódszámú konstrukció keretében benyújtásra kerülő pályázat támogatásáról
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2013. szeptember 11-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

25/2013. (IX.11.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
26/2013. (IX.11.) TMB számú határozat Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója
véleményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
27/2013. (IX.11.) TMB számú határozat az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013.
kódszámú konstrukció keretében benyújtásra kerülő pályázat támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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