Jegyzőkönyv
Készült: 2014. február 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.
10.
11.

Dobos László, a bizottság elnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Sebestyén László, a bizottság alelnöke
Soós Antal, a bizottság tagja
Soós Antalné Molnár Erzsébet, 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
Vágner Olivér, a bizottság tagja

továbbá:
 Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
 Dr. Széplaki Judit irodavezető-helyettes, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
 Galó Anita irodavezető-helyettes, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
 Varga Magdolna költségvetési és számviteli referens, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
 Földes Edit jegyzőkönyvvezető, főtanácsos, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Szórád Róbert, a bizottság tagja
2. Dr. Jernei Zoltán, 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.
Domján Sándor, Szűcs Lajos és Vágner Olivér még nem érkezett meg, szavazók szám: 8 fő.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi napirendet
fogadja el:
1. A Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Dobos László, a bizottság elnöke

2. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárására
Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet módosítására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
megyei önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap
létrehozására és a pályázat kiírására
Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Egyebek
1. napirendi pont: A Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. évi
munkatervének jóváhagyása
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, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
1/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága 2014. évi munkatervéről:
A bizottság a 2014. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2. napirendi pont: Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések
lezárására
Dobos László ismerteti, hogy 24 db pályázat lezárásáról döntenek. Vitára bocsátja a napirendi pontot.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Borbás Zsolt elmondja, hogy a 24 pályázat lezárása összesen 747 millió Ft támogatási összeg
elszámolásáról szól. Örül, hogy Tiszabő önkormányzata is el tudott számolni 2 projektjével, amelynek
beruházási értéke több mint fél milliárd forint volt.
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További hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 8 szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2014. (II.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.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet
módosítására
Dobos László ismerteti, hogy az előirányzat-módosítás együttes összege 33.100 ezer Ft, így a kiadási
és bevételi főösszeg 531.134 ezer Ft-ról 564.234 ezer Ft-ra növekszik. Vitára bocsátja a napirendi
pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Szűcs Lajos és Vágner Olivér megérkezett, szavazók szám: 10 fő.
Dr. Széplaki Judit kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés elkészültét követően módosult a
helyi önkormányzatokról szóló törvény azon része, amely a képviselő-testületet rendeletalkotásra
hatalmazza fel. Ennek megfelelően a költségvetési rendelet és a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásakor, illetve módosításakor nem az önkormányzati törvényre, hanem a testületet megillető
eredeti jogalkotási hatáskörre kell hivatkozni, amely az Alaptörvényben van benne. Tehát a rendelet
felvezető szövege ennek megfelelően módosul: az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében hozza meg a közgyűlés a rendeletet. Ez vonatkozik a
következő napirendi pontban tárgyalandó 2014. évi költségvetési rendeletre is.
További hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
Dobos László vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
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Borbás Zsolt kiegészítésként elmondja, hogy a megyei önkormányzat 2014. évben 245.900 ezer Ft
állami támogatással és 162 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik. Várható, hogy 2014. évben
Abádszalóktól megérkezik a 21 millió Ft összegű tartozás, illetve a korábbi ÁROP-os pályázatból
további 10 millió Ft bevétellel számolhatnak. Véleménye szerint jól összeállított a költségvetés. A
létszámkeret 22 fő. A Challenge program költségvetése változik jelentősebben: tavaly házigazdaként
szervezte a megyei önkormányzat és 13.000 ezer Ft volt a költségvetési előirányzata, 2014. évben ez
5.000 ezer Ft. Felhívja a figyelmet a 4. számú mellékletre, amely a bevételek és a kiadások tervezett
alakulását mutatja, havi bontásban.
További hozzászólás nincs.
Dobos László elmondja, hogy ez a keretösszeg biztosítja a takarékos gazdálkodás mellett a
kiegyensúlyozott működés lehetőségét. Támogatásra javasolja a költségvetési rendelet-tervezetet.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet, valamint az alapítvány
támogatásáról szóló határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft megyei önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Dobos László ismerteti, hogy az érintett megyei önkormányzatok 1/3 arányban lesznek tulajdonosai az
ügynökségnek. A módosított társasági szerződés tervezetéről kell dönteni. Vitára bocsátja a napirendi
pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Borbás Zsolt tájékoztatást ad arról, hogy a társaság telephelyei között megjelenik a szolnoki
megyeháza és a nyíregyházi megyeháza. Véleménye szerint ez előremutató. Mindkét kirendeltségen 55 fő alkalmazására nyílik majd lehetőség.
További hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2014. (II.13.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft megyei önkormányzati tulajdonba kerüléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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6. napirendi pont: Előterjesztés a 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap
létrehozására és a pályázat kiírására
Dobos László ismerteti, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázat útján felosztható támogatása
2.950.100,- Ft, a megyei önkormányzat pedig 3.866.540,- Ft hozzájárulást biztosít az alaphoz. A
települési csatlakozásokat a közgyűlés időpontjáig várják. Várhatóan kb. 9,5 millió Ft lesz a felosztható
keretösszeg. Vitára bocsátja a napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy a korábbi években az alapból elnyert támogatásokkal a pályázók el
tudtak-e számolni?
Borbás Zsolt válasza: igen.
Galó Anita kiegészítésként elmondja, hogy tegnap délután érkezett meg Tiszapüspöki csatlakozási
nyilatkozata. Ezzel együtt 55 település 2.763.520,- Ft hozzájárulásával a felosztható keret összege
9.580.160,- Ft lesz.
Borbás Zsolt megkérdezi: Jászapáti ebben benne van?
Galó Anita válasza: igen, megérkezett Jászapáti csatlakozási nyilatkozata.
Sebestyén László megkérdezi, hogy a táblázatban szereplő települések már jelezték, hogy csatlakoznak
az alaphoz?
Galó Anita válasza: igen.
Dobos László elmondja, hogy a közgyűlés kezdetéig lehetőség van a csatlakozásra.
Borbás Zsolt hozzáteszi, hogy holnap reggel 10.00 óráig várják az önkormányzatok csatlakozási
szándékát.
További hozzászólás nincs.
Dobos László szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2014. (II.13.) PTB számú határozat a 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
Domján Sándor megérkezett, szavazók szám: 11 fő.
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2014. február 13-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )

1/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága 2014. évi munkatervéről
2/2014. (II.13.) PTB számú határozat a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási
szerződések lezárásáról
3/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet
módosításáról
4/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
5/2014. (II.13.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft megyei önkormányzati tulajdonba kerüléséről
6/2014. (II.13.) PTB számú határozat a 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról
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Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
2014. február 13-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

1/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága 2014. évi munkatervéről:
A bizottság a 2014. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2/2014. (II.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.
3/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet Megyei Közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4/2014. (II.13.) PTB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet, valamint az alapítvány
támogatásáról szóló határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
5/2014. (II.13.) PTB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft megyei önkormányzati tulajdonba kerüléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
6/2014. (II.13.) PTB számú határozat a 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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