Jegyzőkönyv
Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Krokavecz László, bizottsági tag
Gulyás Andrienn, bizottsági tag
Rédai János, bizottsági tag
Petronyák László, bizottsági tag
Domján Sándor, bizottsági tag
Hubai Imre, bizottsági tag
Kazinczi István, bizottsági tag
Mészáros Richárd, bizottsági tag
Nemes András, bizottsági tag
Szarvák Imre, bizottsági tag

valamint:
- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Közgyűlési Iroda vezetője
- Karancsi Tamás igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht
- Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
- Papp László titkár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara
- Dr. Török István, Megyei Gazdakörök Szövetsége
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Antal Ferencné, Művelődési és Népjóléti Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Balogh Béla, a bizottság alelnöke
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti az ülés résztvevőit: a bizottság tagjait, alelnök urat, aljegyző urat,
a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy új napirendi pont lesz, amelyet később
kaptak kézhez, illetve most lett kiosztva az illetékbevételek alakulását bemutató táblázat és a
költségvetés 2/g. számú táblázata a kisebbségi önkormányzat költségvetési tervével kapcsolatban.
Megkérdezi, a napirendhez van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:
1) A Gazdasági Bizottság 2009. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
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2) Beszámoló

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi
tevékenységéről (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Meghívott: Karancsi Tamás igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Kht

3) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és

kötelező előirányzatainak megállapítására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú
rendelet módosítására és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre
történő kijelölésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke

5) Előterjesztés az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és

lebonyolítás szabályzatának kiegészítésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a megyei önkormányzat és a MAGIRUS 2005
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezésére
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes
Kemping bérleti szerződésének módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
9) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap 2009. évi

pályázatának kiírására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
10) Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati
kiírására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
11) Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím 2009. évi pályázati kiírására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Beszámoló a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai tevékenységéről és
tájékoztató a 2009. évi marketing tervéről
Előadók:
− Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
− Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
13) Egyebek
13.1. Előterjesztés múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás és szerződés
megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Fábián Dezső informatikus rövid tájékoztatást ad a bizottság
tagjai részére átadott laptopok használatáról.
1. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság 2009. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a munkatervet.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2009.(II.05.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2009. I. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2009. I. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2. napirendi pont: Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi
tevékenységéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Gulyás Andrienn elmondja, hogy a tanács pályázati kiírásokról nem döntött, viszont pályázati
utógondozási feladatokat végez. Megkérdezi, a közgyűlésre lehetne-e csatolni egy olyan mellékletet,
amely tartalmazza, hogyan állnak ezek a pályázatok? A kistérségek, az önkormányzatok, a civil
szervezetek milyen pályázaton, mennyi támogatást nyertek? Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatain 2008. évben milyen pályázatok nyertek, és mit támogatott a Megyei
Területfejlesztési Tanács?
Karancsi Tamás röviden bemutatkozik. 2009. január 1-jétől tölti be a Megyei Területfejlesztési
Ügynökség ügyvezetői pozícióját. Gazdasági agrármérnöki végzettséggel rendelkezik. 2008.
márciusától dolgozik az ügynökségnél. Eddig nagyobb vállalkozásoknál dolgozott, pályázatírással,
valamint nyertes pályázatok menedzselésével foglalkozott. Előtte Kabán, a bezárt cukorgyár területén
az ipari park kialakításánál tevékenykedett.
2004. óta a tanácsnak, illetve az ügynökségnek csak pályázati utógondozási feladatai vannak.
Lehetőségeihez mérten próbálja a megye kistérségeinek érdekeit képviselni a hazai források döntéselőkészítése során. Az ügynökség a vállalkozói tevékenységét próbálja erősíteni. Az elmúlt évben
már több mint 20 pályázat tanácsadását, illetve megírását végezték el, és ezeknek a pályázatoknak a
menedzsmenti feladatait is ellátják, amennyiben támogatást nyernek.
Szádvári Gábor válaszol az elhangzott kérdésre: a hazai és uniós pályázati támogatásokról a bizottság
és a közgyűlés a júniusi ülésén fog tájékoztatást kapni.
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További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a beszámolót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2009. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária néhány technikai jellegű kiegészítést tesz. Az ülés előtt kiosztásra került a 2/g.
táblázat. A kisebbségi önkormányzat február 2-án ülésezett, és ekkor tárgyalta meg a költségvetését.
A kisebbségi önkormányzat önálló jogi személy, a megyei önkormányzatnak részben önálló
költségvetési szerve, ezért beépül a megyei önkormányzat költségvetésébe, de az előirányzatok felett
a megyei önkormányzatnak nincs döntési jogosultsága.
A másik ilyen szervezet – amelynek előirányzatai felett a megyei önkormányzat nem rendelkezik – a
megyei szakképzés-szervezési társulás. Január 1-jével a pénzügyi körzete átkerült a Megyei Jogú
Városhoz és a megyei önkormányzat költségvetésében nem szerepel. Ezért törlésre kerül a 1.§ (3)
bekezdése és a 26.§. A költségvetési beszámolóban még fog szerepelni, mivel a 2008. évi pénzügyi
körzet szerint a megyei önkormányzathoz tartott a szakképzés-szervezési társulás.
Elnézést kér, de elírás történt a 20. oldalon: a hiány helyes összege: 961.070 ezer Ft. Az 1/a. melléklet
4. oldalán a kiadási oldalon „felhalmozási bevétel” szerepel, amely helyesen: „felhalmozási kiadás”.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést. Ugyancsak tárgyalta a Közalkalmazottak
Érdekegyeztető Fóruma, valamint a Területi Kisebbségi Önkormányzat is, és támogatták a
költségvetést.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megjegyzi, hogy „nagyon nem szeretem” költségvetés ez, de mivel az önkormányzat
„hozott anyagból” dolgozik, így sikerült összeállítani. Reméli, hogy az év végére, ugyanúgy mint
2008. végére, a hiány mértéke jelentősen csökkenthető lesz. Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet
és a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság10 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
3/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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A Gazdasági Bizottság 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
4/2009.(II.05.) GB számú határozat folyószámla-hitel igénybevételéről:
A bizottság támogatja határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
4. napirendi pont:

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR számú rendelet módosítására és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti
ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Gulyás Adrienn megkérdezi, ha eladásra kerül az ingatlan, akkor a bizottság kap arról tájékoztatást,
hogy az milyen értéken történt?
Szádvári Gábor válasza: igen. Ha az érték 5.000.000,- Ft alatti, akkor bizottsági hatáskör, ha felette,
akkor közgyűlési hatáskör. A beérkező ajánlatokról a bizottság, illetve a közgyűlés is tájékoztatást
kap.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
5/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR számú rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
6/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
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Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
7/2009.(II.05.) GB számú határozat az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
8/2009.(II.05) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyásáról:
1.) A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a

vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR sz.
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei
Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt közötti,
határozatlan időtartamra érvényes, melléklet szerinti szerződés megkötéséhez.
2.) A Gazdasági Bizottság felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
Felelős:

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Határidő: Azonnal
Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
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8.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
9.) Horváth Istvánné használatba vevő ügyvezetője
értesülnek.
7. napirendi pont: Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
9/2009.(II.05.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezéséről:
A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében – a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium kérelmére – engedélyezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR sz. rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés b) pontja alapján 1 db Fiat 1880 DT traktor
selejtezését.
Felelős:
Határidő:

Lénártné Emri Ildikó igazgató
2009. március 31.

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
9.) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
10.)Lénártné Emri Ildikó igazgató
értesülnek.
8. napirendi pont: Előterjesztés az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping bérleti
szerződésének módosítására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
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Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2009.(II.05.) GB számú határozat az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping
bérleti szerződésének módosításáról:
1.) A Gazdasági Bizottság jóváhagyja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.
(XII.30.) KR sz. rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Abádszalók
Város Önkormányzatával – mint bérlővel – megkötött, az abádszalóki Füzes Kempingre
vonatkozó bérleti szerződés módosítását, amely szerint az ingatlan üzemeltetését a bérlő
a 100%-os tulajdonában lévő Abádszalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató Kft
(Abádszalók, Deák F. u. 22.) részére átadhatja, valamint a bolt (48,9 m²), az étterem
(209,8 m²) és a masszázs kabin (4,5 m²) helyiségeket – a tulajdonos előzetes tájékoztatása
mellett – bérbe adhatja. Az ingatlan ezen felül részben, vagy teljesen albérletbe nem
adható. A teljes ingatlan gazdasági társaságba apportként nem adható, nem vihető be,
nem terhelhető.
2.) Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a módosított, egységes szerkezetű szerződés

aláírására.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős:
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Bordás Imre, Abádszalók polgármestere
9.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
értesülnek.
9. napirendi pont:

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap 2009.
évi pályázatának kiírására

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, hogy folyamatosan érkeznek a településekről a
visszajelzések. Az előterjesztés 1. számú mellékletében változások: Kenderes csatlakozik a jelzett
összeggel, Mesterszállás nem kíván részt venni az alapban, Örményes csatlakozik a jelzett összeggel.
Továbbra is várják Szolnok Megyei Jogú Város, Jászladány és Tiszasas pozitív visszajelzését. Ez
idáig összesen a 78 településből 44 jelzett vissza: 7 település nemleges választ adott, 34 település
részt vesz, illetve 3 település előzetesen jelezte csatlakozási szándékát. A 34 pozitív visszajelzést
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figyelembe véve 1.430.440,- Ft a települések által vállalt rész. Ennyit kell hozzátennie a megyei
önkormányzatnak is.
Amennyiben a jelzett 3 önkormányzat csatlakozik, akkor a települési hozzájárulás 2.250.980,- Ft-ra
növekszik, és ennyit kell hozzáadni a megyei önkormányzat részéről is. Ez esetben a tavalyi
pénzmaradvánnyal együtt 5.863.195,- Ft összeg lehet a 2009. évi parlagfű alapban.
Jelenlegi ismereteik szerint több pozitív visszajelzés már nem várható.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
11/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap 2009. évi pályázatának kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
10. napirendi pont: Előterjesztés a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati kiírására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
12/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati
kiírásának elfogadásáról:
1) A bizottság a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati kiírását megtárgyalta és
a melléklet szerint elfogadja.
2) A „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati kiírását Jász-Nagykun-Szolnok
megye 77 települési önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére postai úton meg kell küldeni, illetve a megyei önkormányzat honlapjára fel kell
tenni.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
3) A bizottság – a 172/2005.(XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a pályázatok feldolgozására, a döntés-előkészítő szakértői javaslat
elkészítésére.
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Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
4) A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 30. (hétfő) 13.00 óra
5) A 2009. évi „Települési Környezetért” címet a megyei közgyűlés elnöke adja át, a JászNagykun-Szolnok Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozat
keretében.
Erről
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Mészáros János megyei főépítész
értesülnek.
11. napirendi pont: Előterjesztés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
2009. évi pályázati kiírására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
13/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye”
cím 2009. évi pályázati kiírásának elfogadásáról:
1) A bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2009. évi
pályázati kiírását megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.
2) A 2009. pályázat megjelenését a megyei napilapban, valamint a megyei rádiókban egyegy alkalommal kell közzétenni.
A pályázati kiírást, a pályázati adatlapot és a pályázati szabályzatot egységes
szerkezetben a megyei önkormányzat honlapján, a www.jnszm.hu/Pályázatok címen
elérhetővé kell tenni.
Határidő: 2009. március 2.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
3) A bizottság – a 4/2006.(II.17.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálatot pedig a pályázatok
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feldolgozására és a döntés-előkészítő szakértői bizottság titkársági feladatainak
ellátására.
Határidő: 2009. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
4) A cím elnyerésére irányuló pályázatok, valamint a már elnyert cím meghosszabbítására

vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje:
2009. május 29. (péntek) 13.00 óra
Erről
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
12. napirendi pont: Beszámoló a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai
tevékenységéről és tájékoztató a 2009. évi marketing tervéről
Szádvári Gábor elmondja, a Tiszainform igazgatója még nem érkezett meg az ülésre, ezért Búsi Lajos
alelnök úr fog válaszolni a felmerülő kérdésekre. Megkérdezi, szóbeli kiegészítés van-e?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc elmondja, hogy a beszámolóban szereplő adatok az év első 9 hónapjára
vonatkoznak. A gazdasági válság az év utolsó negyedévében jelentkezett. Megkérdezi, hogy lehet-e
már tudni az utolsó negyedévre vonatkozó adatokat?
Búsi Lajos válasza: néhány napja tartottak sajtótájékoztatót ebben a témában a 2008. év első 11
hónapjának – KSH által feldolgozott – adatai alapján. A számok pontosan egyeznek. Ez azt jelenti,
hogy nagyságrendileg nem történt az utolsó két hónapban visszaesés. Januárban váltak ismertté a
decemberi adatok, eszerint már volt csökkenés, de nem egyértelműsítené azt, hogy ez a gazdasági
válság miatt történt. Jellemzően decemberben előre lefoglalt helyekre utaznak, és a megyében alig
van olyan wellness jellegű szálloda, ahol előre, hosszú távra tudnának foglalni – Berekfürdő és
Cserkeszőlő rendelkezik ilyen szállodákkal. A kérdésre a válasz: még nem látható a válság hatása.
Az volt a célkitűzés, hogy a meglévő vendéglétszámot megőrizzék, illetve a teljes 3 napos itttartózkodási idő átlagot elérjék. 2008-ban az átlagos tartózkodási idő 2,9 nap volt. Ha nem történik
csökkenés, akkor az már jelentős eredmény.
Az idegenforgalom lehet húzóágazat, ugyanakkor a legérzékenyebb is. Éppen ezért új marketing
eszközökkel, még pontosabban, még jobb szolgáltatást nyújtva próbálják meg ugyanazt a szintet
megtartani. Az eredménnyel pedig a jövő évben fognak szembesülni.
Petronyák László megjegyzi, hogy a szakértők szerint a gazdasági válság érdekes módon növelheti a
belföldi turizmus népszerűségét, hiszen többen elhalasztják külföldi útjukat. Van esély arra, hogy
többen jelennek meg a hazai turisztikai helyeken.
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Krokavecz László megkérdezi, a turisztikai programfüzetben hogyan lehet szerepelni? Az irodával
kell felvenni a kapcsolatot?
Szádvári Gábor válasza: a helyi Tourinform irodával kell felvenni a kapcsolatot.
Búsi Lajos reagál Petronyák úr hozzászólására: ők is abban gondolkodnak, ugyanis nincs más
lehetőség. Reális esély van a belföldi turizmus fellendítésére. Magyarországon a vendégéjszakák
számát tekintve, 71%-uk belföldi turista. Azok a belföldiek, akik elmennek, minőségi szállást és
szolgáltatást keresnek. A megyében sajnos csak néhányan rendelkeznek minőségi szálláshellyel, de ez
a néhány „húzó” tud lenni a megyei számok tekintetében. Jelentős azonban a lemaradásuk HajdúBihar megyétől és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől is. Nem tudnak olyan minőségi szolgáltatást
nyújtani – például termálhotelekből – mint, ami ott van.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében jó néhány fejlesztés tervbe volt véve 2008-as indulással. 2008.
közepétől azonban „fékeztek” a beruházók, van aki el is ment a megyéből.
Krokavecz úrnak javasolja, a Tiszainform igazgatójával vegye fel a kapcsolatot. A 2009. évi
szálláshelykatalógus már lezárásra került, de ami ezután kerül frissítésre, oda bekerülhet Kenderes is.
Közben megérkezett Hering Krisztina, a Tiszainform igazgatója.

Hering Krisztina válasza: a honlapon mindenféleképpen meg tudnak jelenni.
Búsi Lajos hozzáteszi, segíteni kell a Tourinform irodáikat a pontos információkkal. Lényeges, hogy
csak olyan jelenjen meg, ami igaz, valós.
Szádvári Gábor javasolja, hogy ha Kenderesnek van olyan kiadványa, akkor azt a Tourinform
irodákban ki lehet rakni.
Lakatos István tájékoztatásul elmondja, hogy az Észak-alföldi régió támogatott gazdaságfejlesztési és
turisztikai pályázatokat, amelyek február végén, illetve március végén zárulnak le. A
gazdaságfejlesztési pályázatoknál már látható, hogy mintegy 15%-uk nem fogja tudni megvalósítani a
pályázatot. A turisztikai pályázatoknál is hasonló a helyzet. Változás, hogy 25-40%-nyi előleget,
maximum 300 millió forintig meg fognak ajánlani minden pályázónak.
Búsi Lajos kéri Hering Krisztinát, hogy röviden ismertesse a 2009. évi terveket.
Hering Krisztina tájékoztat arról, hogy 2008-ban új marketing eszközöket vezettek be és új marketing
kommunikációt kezdtek el. Kiemeli az információs kártyákat, amelyeket Búsi Lajos alelnök úrral
tartott sajtótájékoztatón mutattak be. 2009-ben a 12 fajta információs kártya fajtaszámát szeretnék
bővíteni. Különlegessége, hogy nagy forgalmú szálláshelyeken és Tourinform irodákban fogják
elhelyezni őket.
Másik kiemelt marketing kampányuk 2008. augusztus 1-jén vette kezdetét. Ez az „Alföld szive”
turisztikai kedvezménykártya. Ezt folytatják tovább 2009-ben is. Február végén fog megjelenni a
katalógusa. Eddig 45 partner szerepelt benne, amelyhez most az idén 15 partner csatlakozott, tehát 60
partnerük van. Reméli, hogy az elkövetkező években ez tovább fog bővülni.
A Tiszainformnak van egy saját új kezdeményezése: egy általános iskolai vetélkedő, amelyet 2008.
októberben kezdtek el, és 2009. áprilisban, a turisztikai napok keretében lesz az eredményhirdetés. A
megyei általános iskolákat célozták meg, 15 településről mintegy 27 csapat csatlakozott. Lényege,
hogy a leendő ifjú turistákat célozzák meg és bővítsék ismereteiket Jász-Nagykun-Szolnok megyéről.
Ha 2009-ben újra elindítják ezt az akciót, úgy tervezik, hogy a környező megyék általános
iskolásaival veszik fel a kapcsolatot – ennek lesz majd közvetlen turisztikai hatása. Hiszen ha őket be
tudják vonni a játékba, akkor a szülőket is, remélve, hogy legalább egy napra eljönnek a megyébe.
Elsősorban Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében gondolkodnak.
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2009-ben folytatják a 2008-ban elkezdett kampányokat. Szeretnék felújítani az egészségturisztikai
kiadványukat, hiszen az egészségturizmus is jelentős húzóágazat. Továbbra is folytatják a régi bevált
marketing munkát, kiállításokon vesznek részt és közvetlen kapcsolatot tartanak a partnerekkel.
Egy éve felmerült az igény, hogy Kenderessel vegyék fel a kapcsolatot. Ez megtörtént. Jó kapcsolatot
ápolnak. Kenderes, mint társkiállító megjelenik a budapesti utazás kiállításon, illetve minden
akciójukba bevonják és a város szerepel a honlapjukon is.
Sebestyén Ferenc a marketing tervvel kapcsolatban megkérdezi: mivel az idei év a „Kulturális
Turizmus Éve”, milyen megyei programokra lehet számítani ezen a téren?
Hering Krisztina válasza: a Tiszainform nem szervez ilyen programot, csak a Megyei Turisztikai
Napokat, amely minden évben megrendezésre került. Amit ezzel kapcsolatban tenni tudnak, az a
Jászkun Világ programfüzet kezelése. Az utazási kiállításon a 2009. I. féléves programfüzet már meg
is fog jelenni. Véleménye szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyének a „Kulturális Turizmus Éve” nem
igazán kedvez, hiszen nem ebben erősek – sokkal jobb volt a „Vizek Éve”, vagy az „Ökoturisztika
Éve”. A régiók által kínált kampányokhoz lehetőségeikhez mérten megpróbálnak csatlakozni. Ha
igénylik, akkor a különböző programokat meghirdetik a Tiszainform honlapján, az aktuális
rendezvényeiket hírlevelükben közlik és a partnereiknek kiküldik.
Lakatos István tájékoztat arról, hogy a megyei önkormányzat legnagyobb volumenű nemzetközi
rendezvénye, a Folkdance/Net – Néptánc/Háló idén másodszorra kerül megrendezésre, bővülő
költségvetéssel, nagyobb partnerszámmal. Ez kapcsolódik a „Kulturális Turizmus Éve”
rendezvénysorozathoz. Keresni kell annak a lehetőségét, hogy jövőre is legyen folytatása.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a beszámolót és a marketing tervet.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
14/2009.(II.05.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai
tevékenységéről és a 2009. évi marketing tervéről:
A Gazdasági Bizottság a mellékletben beterjesztett tartalommal elfogadja
− a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót és
− a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi marketing tervét.
A marketing tervben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet a megyei önkormányzat
2009. évi költségvetése Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat előirányzatában és a 3/a. számú
mellékletében biztosított.
Erről
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
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13. napirendi pont:

Egyebek
13.1. Előterjesztés múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás
és szerződés megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
15/2009.(II.05.) GB számú határozat múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás
és szerződés megkötéséről Kunszentmárton Város Önkormányzatával:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
Szádvári Gábor felkéri Hajdúné Gácsi Mária irodavezetőt, adjon rövid tájékoztatást az
illetékbevételek alakulásáról.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy az illetékbevételeket tartalmazó tábla adatai a 2009. évi
költségvetés kialakításánál már figyelembevételre kerültek. A hiány csökkentéséhez hozzájárult a
decemberi többletbevétel, amely a költségvetési előterjesztés 2. oldalán szerepel. A 2009. januári
adatok már ismertek: 152 millió Ft, amely azt az átlagot hozza, amellyel terveztek. Nem tudni, hogy a
további hónapok hogyan alakulnak a lakáspiac problémái miatt, illetve az örökösödési illeték
csökkenésével már számoltak. A 2008. évben az utolsó negyedév már nem volt olyan erős, mint az
előző években.
Szádvári Gábor megkérdezi, van egyéb bejelentés?
Lakatos István tájékoztat arról, hogy az elmúlt év szeptemberében szerepelt a megyei közgyűlés előtt
a megyei területrendezési terv módosításának az elindítása. A közbeszerzési eljárás folyamatban van,
az ajánlatok benyújtása megtörtént. Ha márciusban tudnak szerződést kötni, az elkövetkező 2 évben
több dokumentum kerül egyeztetésre a Gazdasági Bizottság elé.
Az elmúlt évi Máramaros megyei együttes ülés eredményeként, a megyei közgyűlés elnöke
kezdeményezést tett Máramaros megye felé egy délkelet-európai, határon átnyúló, Interreg típusú
együttműködésre, környezetvédelmi kockázatok feltárására, mintaprojektek kialakítására. A
kezdeményezés a teljes Tisza-mente áttekintésére irányul, Máramaros megye gesztorságával,
együttműködve Kárpátaljával, Ukrajnával, Szlovákiából a kassai körzettel, a Vajdasággal és
Magyarországon a hét megyét alkotó Tisza Vízgyűjtő Programrégióval. A kezdeményezést
Máramaros megye elfogadta és a projekt kialakítása meg fog kezdődni.
Az ez évi együttes ülés Máramaros megyével várhatóan októberben lesz, Jász-Nagykun-Szolnok
megyében.
Dr. Török István elmondja, a bizottság egyhangúlag elfogadta a génmódosított növények
behozatalának tilalmát. Megkérdezi, hogy a megyei közgyűlés milyen határozatot hozott? Az Európai

14

Unió ugyanis elfogadta és engedélyezi a génmódosított kukorica termesztését. Ezt úgy lehet
megakadályozni, ha területileg, illetve országosan külön-külön tilalmat rendelnek el.
A megye állattartásában rendkívüli problémák vannak. Kéri, hogy a Gazdasági Bizottság a
közgyűlésnek javasolja, hogy az önkormányzatoknál ez ügyben hozzanak határozatokat. Tűrhetetlen,
hogy ezeréves állattartó telepeket számolnak fel. A tejcsarnokokat mindenütt megszüntették, az
állattartás kritikán alulira csökkent. Meg kellene állítani ezt a folyamatot.
Április 8. körül nagygyűlést szerveznek, amelyhez majd kérik az önkormányzat segítségét.
Szádvári Gábor válasza: a génmódosítással kapcsolatban a bizottság élhet kezdeményezéssel
közgyűlés felé, hogy állást foglaljon ebben a kérdésben. A következő bizottságra előkészítik.
Arra, hogy az állattartási rendeleteket egy-egy önkormányzat a saját közigazgatási területén hogyan
határozza meg, a megyei önkormányzatnak nincsen ráhatása. Mindenütt a helyi képviselők
felelőssége, hogy milyen állattartási rendeleteket alkotnak és a rendezési tervben milyen övezeteket
jelölnek ki.
Papp László elmondja, nagyon sok cikluson keresztül próbálta segíteni véleményével és
információkkal az agrárágazatban történő eligazodást. Ha ez sikerült, annak örül. Március 31-jével
befejezi az aktív pályáját. Az agrárkamara elnöksége kedden megválasztotta utódját, Székely László
személyében, akit a bizottság szíves figyelmébe ajánl. Megköszöni, hogy itt lehetett és segíthette a
bizottság munkáját.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság tagjai nevében a segítségét és jó pihenést kíván.
Egyéb bejelentés, közlemény nem hangzik el.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja.
Szolnok, 2009. február 6.
Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2009. február 5-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
1/2009.(II.05.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2009. I. félévi munkatervéről
2/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2009. évi tevékenységéről
3/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
4/2009.(II.05.) GB számú határozat folyószámla-hitel igénybevételéről
5/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított
15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet módosításáról
6/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
7/2009.(II.05.) GB számú határozat az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítéséről
8/2009.(II.05) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyásáról
9/2009.(II.05.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének
engedélyezéséről
10/2009.(II.05.) GB számú határozat az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping
bérleti szerződésének módosításáról
11/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap 2009. évi pályázatának kiírásáról
12/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati
kiírásának elfogadásáról
13/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye”
cím 2009. évi pályázati kiírásának elfogadásáról
14/2009.(II.05.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai
tevékenységéről és a 2009. évi marketing tervéről
15/2009.(II.05.) GB számú határozat múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás
és szerződés megkötéséről Kunszentmárton Város Önkormányzatával
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Gazdasági Bizottság
2009. február 5-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
1/2009.(II.05.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2009. I. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2009. I. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2009. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4/2009.(II.05.) GB számú határozat folyószámla-hitel igénybevételéről:
A bizottság támogatja határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
5/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR számú rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
7/2009.(II.05.) GB számú határozat az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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8/2009.(II.05) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyásáról:
1.) A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR sz.
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei
Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt közötti,
határozatlan időtartamra érvényes, melléklet szerinti szerződés megkötéséhez.
2.) A Gazdasági Bizottság felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
Felelős:

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Határidő: Azonnal
Erről
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
9.) Horváth Istvánné használatba vevő ügyvezetője
értesülnek.
9/2009.(II.05.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezéséről:
A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében – a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium kérelmére – engedélyezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR sz. rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés b) pontja alapján 1 db Fiat 1880 DT traktor
selejtezését.
Felelős:
Határidő:

Lénártné Emri Ildikó igazgató
2009. március 31.

Erről
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
9.) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
10.)Lénártné Emri Ildikó igazgató
értesülnek.
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10/2009.(II.05.) GB számú határozat az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping
bérleti szerződésének módosításáról:
1.) A Gazdasági Bizottság jóváhagyja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.
(XII.30.) KR sz. rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Abádszalók
Város Önkormányzatával – mint bérlővel – megkötött, az abádszalóki Füzes Kempingre
vonatkozó bérleti szerződés módosítását, amely szerint az ingatlan üzemeltetését a bérlő
a 100%-os tulajdonában lévő Abádszalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató Kft
(Abádszalók, Deák F. u. 22.) részére átadhatja, valamint a bolt (48,9 m²), az étterem
(209,8 m²) és a masszázs kabin (4,5 m²) helyiségeket – a tulajdonos előzetes tájékoztatása
mellett – bérbe adhatja. Az ingatlan ezen felül részben, vagy teljesen albérletbe nem
adható. A teljes ingatlan gazdasági társaságba apportként nem adható, nem vihető be,
nem terhelhető.
2.) Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a módosított, egységes szerkezetű szerződés
aláírására.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős:
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Erről
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Bordás Imre, Abádszalók polgármestere
9.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
értesülnek.
11/2009.(II.05.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap 2009. évi pályázatának kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
12/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati
kiírásának elfogadásáról:
1) A bizottság a „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati kiírását megtárgyalta és
a melléklet szerint elfogadja.
2) A „Települési Környezetért” cím 2009. évi pályázati kiírását Jász-Nagykun-Szolnok
megye 77 települési önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére postai úton meg kell küldeni, illetve a megyei önkormányzat honlapjára fel kell
tenni.
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Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
3) A bizottság – a 172/2005.(XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a pályázatok feldolgozására, a döntés-előkészítő szakértői javaslat
elkészítésére.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
4) A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 30. (hétfő) 13.00 óra
5) A 2009. évi „Települési Környezetért” címet a megyei közgyűlés elnöke adja át, a JászNagykun-Szolnok Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozat
keretében.
Erről
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Mészáros János megyei főépítész
értesülnek.

13/2009.(II.05.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye”
cím 2009. évi pályázati kiírásának elfogadásáról:
1) A bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2009. évi
pályázati kiírását megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.
2) A 2009. pályázat megjelenését a megyei napilapban, valamint a megyei rádiókban egyegy alkalommal kell közzétenni.
A pályázati kiírást, a pályázati adatlapot és a pályázati szabályzatot egységes
szerkezetben a megyei önkormányzat honlapján, a www.jnszm.hu/Pályázatok címen
elérhetővé kell tenni.
Határidő: 2009. március 2.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
3) A bizottság – a 4/2006.(II.17.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálatot pedig a pályázatok
feldolgozására és a döntés-előkészítő szakértői bizottság titkársági feladatainak
ellátására.
Határidő: 2009. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
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4) A cím elnyerésére irányuló pályázatok, valamint a már elnyert cím meghosszabbítására
vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje:
2009. május 29. (péntek) 13.00 óra
Erről
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
14/2009.(II.05.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai
tevékenységéről és a 2009. évi marketing tervéről:
A Gazdasági Bizottság a mellékletben beterjesztett tartalommal elfogadja
− a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2008. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót és
− a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi marketing tervét.
A marketing tervben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet a megyei önkormányzat
2009. évi költségvetése Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat előirányzatában és a 3/a. számú
mellékletében biztosított.
Erről
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
15/2009.(II.05.) GB számú határozat múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás
és szerződés megkötéséről Kunszentmárton Város Önkormányzatával:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és elfogadását.
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