Jegyzőkönyv
Készült: 2009. április 2-án 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.

Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
Balogh Béla, a bizottság alelnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Krokavecz László, bizottsági tag
Domján Sándor, bizottsági tag
Kazinczi István, bizottsági tag
Mészáros Richárd, bizottsági tag
Nemes András, bizottsági tag

valamint:
- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Közgyűlési Iroda vezetője
- Tálas László igazgató, Tiszakürti Arborétum
- Dr. Vincze Imre szakmai igazgató, Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
- Boros Mihály, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- Dr. Török István, Megyei Gazdakörök Szövetsége
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Dr. Széplaki Judit irodavezető, Elnöki Kabinet Iroda
- Dr. Györgyi Lajos irodavezető, Művelődési és Népjóléti Iroda
- Vitosné Veres Julianna csoportvezető, Belső Ellenőrzési Csoport
- Kis András irodavezető-helyettes, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Mészáros János megyei főépítész, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Vass Zoltán beruházási referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Gulyás Andrienn, bizottsági tag
2. Rédai János, bizottsági tag
3. Petronyák László, bizottsági tag
4. Hubai Imre, bizottsági tag
5. Szarvák Imre, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti az ülés résztvevőit: a bizottság tagjait, alelnök urat, aljegyző urat, a
napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Megkérdezi, a napirendhez van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Szádvári Gábor jelzi, hogy a 4 pályázati előterjesztés módosított változata most került kiosztásra. Ez nem
jelent tartalmi módosítást, viszont kiegészültek az előterjesztések egy táblázattal, ami a megtérülési időt
tartalmazza a jelenlegi árakkal számolva. Kiosztásra került továbbá a Települési Környezetért címre
benyújtott pályázatok elbírálása és az illetékbevételek alakulását bemutató táblázat. Szavazásra teszi fel a
napirendi pontokat.
Domján Sándor késik, szavazók száma: 7 fő.
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A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:
1) Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
pályázatának elbírálására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke

Önkormányzat

Arborétuma

igazgatói

2) Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről (közgyűlési

napirend)
Előadók:
− Dr. Vincze Imre szakmai igazgató, Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
− Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet megalkotására (közgyűlési

napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2008. évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról
(közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés otthont nyújtó és utógondozói feladat-ellátási megállapodás, valamint az azzal
összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Előterjesztés az „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi épületének
(Jászapáti, Hősök tere 9.sz.) energiaracionalizálására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
9) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának (Szolnok, Kossuth L.
u. 2.) energiaracionalizálására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
10) Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u. 6. sz.) bioenergia
hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
11) Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat benyújtására (közgyűlési
napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Előterjesztés a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú pályázatok
benyújtásának támogatására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
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13) Előterjesztés a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé tételére (közgyűlési
napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
14) Tájékoztató a Gazdasági Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
(MTrT) módosításáról
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
15) Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2009. évi
pályázatok elbírálására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
16) Egyebek
1. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma
igazgatói pályázatának elbírálására
Szádvári Gábor elmondja, Tálas László nem kérte a zárt ülésen való tárgyalást, ezért a napirendi pontot
nyílt ülésen tárgyalják. Felkéri Sebestyén Ferencet, a bizottság alelnökét, hogy az előminősítő bizottság
munkájáról adjon rövid szóbeli tájékoztatást.
Sebestyén Ferenc tájékoztat arról, hogy két jelentkező nyújtott be pályázatot. Az egyik, Csősz József, a
Szegedi Erdészeti Szakközépiskola pedagógusa, a másik – a teremben is jelenlévő – Tálas László
jelenlegi igazgató. Az előminősítő bizottság mindkét pályázót meghallgatta. Csősz József a jogszabályi
feltételeknek nem felelt meg, mivel az előírta az öt éves szakmai gyakorlatot és a kimagasló, tudományos,
vagy szakmai tevékenységet. Sajnos a bizottság ettől a kritériumtól nem tudott eltekinteni, így Csősz
József vissza is vonta pályázatát. Megállapítást nyert, hogy Tálas László rendelkezik a pályázati
felhívásban megfogalmazott feltételekkel, alkalmas az arborétum vezetésre, ezért az előminősítő bizottság
javasolja Tálas László támogatását.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor úgy látja, hogy a bizottság tagjai Tálas László igazgató eddig tevékenységével meg
vannak elégedve. Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
16/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma
igazgatói pályázatának elbírálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a Tálas László megbízására vonatkozó határozati
javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
Tálas László megköszöni a bizottságnak a bizalmat. Megpróbál a továbbiakban is ilyen aktivitással
dolgozni. Sőt ez az aktivitás fokozódik, hiszen az arborétum be fog kapcsolódni a térségi turizmusának
szervezésébe is. Ez az arborétum saját érdeke, hiszen a látogatószámot növelni kell. Még egyszer
megköszöni a bizalmat.
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2. napirendi pont: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Vincze Imre három kérdéskörben szeretne kiegészítést tenni.
A munkaerő-piacon jelentős változások történnek. A megyében 1.623 fővel emelkedett a nyilvántartott
álláskeresők száma. Körzetenként mindenhol emelkedés volt: Szolnok, Jászberény és Törökszentmiklós
körzetében tapasztaltak erősebb növekedést. A megyei arány 5,1 százalékponttal alacsonyabb, mint a
régióé, de az országos átlag felett van.
A válságkezelésre meghirdetett programok azok, amelyekkel még foglalkoznak. Hozzáteszi, ezeknek a
programoknak a finanszírozása nem a munkaügyi központ keretéből, a decentralizált foglalkoztatási
alapból történik, bár bizonyos mértékig rajtuk keresztül futnak a pályázatok. Az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványhoz a megyéből 33 munkáltató nyújtott be 727 fő foglalkoztatására pályázatot, 486 millió
forintot igényeltek. 10 db pályázat támogatásáról tudnak, 530 millió forint összegben. További 9
munkáltató nyújtott be pályázatot a munkahelyek megőrzésére vonatkozó programra, 137 fő
támogatására. Arányaiban jóval kevesebb a megyéből érkező pályázatok száma, mint ami régión belül
elvárható lenne. Igyekeznek minél szélesebb körben tájékoztatást adni, mert úgy tapasztalják, a
munkáltatók nem pályáznak – ez egyébként jót is jelenthet.
Harmadik fő tevékenységük az Észak-alföldi régióban a „Út a munkához” program, amelynek a közepén
tartanak, hamarosan elfogadásra kerülnek a közfoglalkoztatási tervek, elkezdődött a közcélú
tevékenységek szervezése. Itt még a jogalkotó a mai napig adós 3 lényeges területet szabályozó
kormányrendelettel.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc elmondja, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat jelentetett meg a közelmúltban egy
pályázatot a munkahelyek megőrzésére vonatkozóan, és olyan hírek vannak, hogy ez felfüggesztésre
kerül, hasonlóan az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázataihoz. Megkérdezi, mit lehet erről
tudni?
Dr. Vincze Imre válasza: pillanatnyilag erről nincs információja. A forrás véges. Sajnos ez a keret nem
felülről nyitott.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
17/2009.(IV.02.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
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 elmondja, ez a megyei önkormányzat közel 200 millió forintos hiánnyal vette át az előző
önkormányzattól a vezetést. Azóta két durva elvonás következett be. A szigorú gazdálkodás
eredményeként, a tervezett és az örökölt hiányhoz képest, elég tetszetős szám található a költségvetés
végén.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet:
A Gazdasági Bizottság 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
18/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
19/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről szóló
beszámoló elfogadásáról:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
20/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
4. napirendi pont:

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet
megalkotására

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos kiegészítésként elmondja, ennek a rendeletalkotásnak alapvető célja az, hogy lehetőségeikhez
képest a legjobb áron tudják beszerezni az intézményeknek a felsoroltakat; illetve különböző
módozatokat próbáltak kidolgozni az intézményvezetőkkel és a jogászokkal közösen. A központosított
közbeszerzés lényege az, hogy minden intézményük bekapcsolódik ebbe a rendszerbe. Példaként említi,
a központi MOL-os üzemanyag-beszerzés kapcsán, hogy két településen, Jászapátiban és Homokon nincs
MOL kút. Itt meg kell találni a megoldást. A mobiltelefon szolgáltatási szerződéseket is átvizsgálják. A
vagyon felelősség biztosítást is áttekintik, szeretnék kiterjeszteni az intézményekre, mivel jelenleg nem
tudják kihasználni a kvótát.
Felmerült továbbá az iskolák részéről a biztonsági személyzet kérdésköre. Ez is jogos igény, erre is
megoldást kell találni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Balogh Béla megjegyzi, hogy ezt érdemes lesz kipróbálni. Nyilvánvalóan az egységesítésben is vannak
lehetőségek. A tapasztalatok alapján lehet majd továbblépni.
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Búsi Lajos elmondja, nagyon sok adatot kigyűjtöttek, két évre visszamenőleg. Van egy gazdasági
egységben való gondolkodás: a területileg elhatárolódott intézmények gazdasági egysége. Van, ahol a
gazdasági egység szintjéig bontják vissza, de az nem központosított. Megvizsgálták, hogy a gyakorlatban
miként lehet végrehajtani. A tapasztalatok fogják majd megmutatni az eredményeket.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor javasolja, hogy egy fél év múlva térjenek erre vissza. Kér egy rövid áttekintést egyrészt a
tapasztalatokról, hogy a szükséges módosításokat meg tudják tenni, másrészt az elért eredményekről.
Nem szükséges önálló napirendként, de a bizottság tagjai kapjanak erről tájékoztatást.
Búsi Lajos szerint a bizottság októberi ülésén tudnak majd beszámolni.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság az októberi
ülésen kapjon tájékoztatást a tapasztalatokról és az eredményekről.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
21/2009.(IV.02.) GB számú határozat a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet
megalkotásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
5. napirendi pont:

Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2008. évről szóló ellenőrzési jelentése és az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési
jelentése elfogadásáról

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor véleménye szerint az önkormányzat ezzel az ellenőrzési feladattal megelőzte a többieket,
hiszen az önálló Ellenőrzési Csoport létrehozásával ez hatékonnyá vált, és ÁSZ vizsgálatok támasztják
alá, hogy a megyei önkormányzat szabályosan és – apróbb hibáktól eltekintve – törvényesen működik.
Megköszöni az ellenőrzéseket. Továbbra is sok munkával kevés eredményt kíván az ellenőröknek.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
22/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2008. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési
jelentése elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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6. napirendi pont: Előterjesztés otthont nyújtó és utógondozói feladat-ellátási megállapodás, valamint az
azzal összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos kiegészítésként elmondja, hogy tegnap kapták kézhez Szolnok Megyei Jogú Város
észrevételét az előterjesztésre és a határozati javaslatokra vonatkozóan. A lényegi változás: nem
ellentételezésként szerepelne, de ehhez további vezetői és főjegyzői egyeztetés szükséges. A mostani
megállapodás csak december 31-éig vonatkozna, ez egy ún. átmeneti év. Az erre vonatkozó törvény
január 1-jétől van érvényben. Amennyiben Szolnok Megyei Jogú Város úgy gondolja, hogy a megyei
önkormányzattal szeretné folytatni az együttműködést, akkor új megállapodás lesz. Véleménye szerint jó
lenne, ha ezt a kérdést újratárgyalná a két önkormányzat, mert a helyzet folyamatosan változik.
Amennyiben egy hosszú távú megállapodásban meg lehet egyezni, attól sem zárkózik el a megyei
önkormányzat. Akkor azonban olyan biztosítékokkal kell rendelkezni, amit egy hosszú távú szerződésben
pontról pontra le kell írni, ami azonban a mostani jogalkotói változtatások mellett nagyon nehéz. A
december 31-ei határidőt komolyan véve, ez év őszén ezt új kell tárgyalni, mert – megítélése szerint –
akkor lehet mindkét fél számára megfelelően olyan szerződést megkötni, ami végrehajtható.
Közben Domján Sándor megérkezett, szavazók száma: 8 fő.

Szádvári Gábor megkérdezi, hogy ez a pontosítás a közgyűlés idejére megtörténik-e?
Búsi Lajos válasza: igen, a mai napon is lesz egyeztetés.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a pontosítások
kerüljenek átvezetésre a közgyűlés időpontjáig.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
23/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő
otthont nyújtó és utógondozói feladatellátási megállapodásról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
24/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a
gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
7. napirendi pont:

Előterjesztés az „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs
Intézménye
törökszentmiklósi
telephelyének
energiaracionalizálására

Szádvári Gábor rövid olvasási szünetet biztosít, mivel a következő 4 napirendi pont módosított
előterjesztései az ülés előtt kerültek kiosztásra.
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Búsi Lajos közben kiegészítésként hozzáteszi, nem szándékosan tették azt, hogy ma reggelre kerültek az
asztalra a módosítások. A KEOP kiírás – ami alapján eddig dolgoztak – menet közben változott, és erre
azonnal reagálni kell.
A Gazdasági Bizottság ülésén már beszéltek arról – és ez kérés is volt a képviselők részéről –, hogy amit
realitás alapján ki lehet számolni, azokat kiszámolják és az adatokat, információkat megosztják a
testülettel. A pályázatok beadásáról szóló döntések hosszú távra kihatnak, ezért mindenkinek a maximális
információk birtokában kell lennie ahhoz, hogy reális döntést tudjon hozni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor elmondja, a táblázatokból kiderül, hogy ha nyernek a pályázatokon, akkor 7-8 évtől 14-15
évig tartó átfutási idővel, a jelenlegi árakon számolva megtérülés várható. Ezen pályázatok önrészéhez a
kibocsátott kötvény tartalékát kívánja igénybe venni az önkormányzat.
Szavazásra teszi fel a módosított előterjesztést és a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2009.(IV.02.) GB számú határozat Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi
épületének (Jászapáti, Hősök tere 9.sz.) energiaracionalizálására
Szádvári Gábor elmondja, hogy a szóbeli kiegészítés elhangzott. Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a módosított előterjesztést és a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium tanügyi épületének (Jászapáti, Hősök tere 9.sz.) energiaracionalizálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
9. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának (Szolnok,
Kossuth L. u. 2.) energiaracionalizálására
Szádvári Gábor elmondja, hogy a szóbeli kiegészítés elhangzott. Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a módosított előterjesztést és a határozati javaslatokat.
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A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székháza
külső nyílászáróinak cseréjéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának
tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő napelemek telepítéséről:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
10. napirendi pont: Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u. 6. sz.)
bioenergia hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítésére
Szádvári Gábor elmondja, hogy a szóbeli kiegészítés elhangzott. Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a módosított előterjesztést és a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
29/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u.
6.sz.) bioenergia hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
11. napirendi pont: Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat
benyújtására
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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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30/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat benyújtásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
12. napirendi pont: Előterjesztés a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos kiegészítésként elmondja, ez az a Norvég Alap pályázat, ami évek óta húzódik. Most sikerült
megállapodni ezzel az alappal és a kiírás meg is jelent. Az intézmények közül többen jelentkeztek, hogy
szeretnének pályázatot benyújtani. A realitásokat megvizsgálva, ezeket az intézményi pályázatokat
tartották arra esélyesnek, hogy ezen a pályázaton nyerni tudjanak.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
32/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 3. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
13. napirendi pont: Előterjesztés a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé tételére
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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé
tételéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
14. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területrendezési Terv (MTrT) módosításáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, hogy a Város-Teampannon Kft nyerte meg a közbeszerzési
eljárást a megyei területrendezési terv módosítására. A véghatáridő: 2011. április, amennyiben
jogszabályváltozás nem következik be. Jelenleg kétszer 60 napos egyeztetési köröket kell végrehajtani, és
várható, hogy az egyik egyeztetési kör elhagyható a várható jogszabályi módosítás miatt. Ezt figyelembe
vették a pályázati kiírásnál és a feladatok ütemezésénél. A települési önkormányzatokhoz kiküldték a
részletes adatszolgáltatási kérdőíveket, és megkeresték az érintett főhatóságokat az adatkérés érdekében.
A jelenlegi tájékoztató tartalmazza, hogy a településhálózat egyfajta tipizálásával foglalkozni kell a
rendezési tervnek. A megyei területfejlesztési koncepcióban egy más típusú megközelítés szerepelt. A
jelenlegi tipizálást a Váti Kht által az országra elkészített besoroláshoz igazítva, kicsit finomítva
készítették el.
Van egy olyan javaslat, hogy az érvényben lévő területrendezési terv kapcsán megfogalmazott
mellékútfejlesztéseket felül kell vizsgálni. Az elmúlt 5-8 évben gyakorlatilag nem épült új összekötőút a
megyében. A korábbi terv eléggé megengedő jellegű volt, ezek realitása pedig a mai helyzetben
megkérdőjeleződik. Ezért készítettek egy javaslatot, amely munkaanyag. A határozati javaslat is arról
szól, hogy a bizottság ezt kiinduló elgondolásként fogadja el. Természetesen ez a településekkel
egyeztetésre kerül és vitára lesz bocsátva.
Az ütemezés szerint a megyei közgyűlés az első körös – vagy a végleges – dokumentumot egy augusztusi
rendkívüli ülésen, vagy pedig a szeptemberi ülésen fogja tudni megtárgyalni, amennyiben nem
következik be nagyobb csúszás.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Krokavecz László elmondja, hogy a települések be vannak sorolva különböző kategóriákba. Kenderes
város 4.197 fizető vendéget vonzott az előző évben. Véleménye szerint Kenderes a turizmusfejlesztési
kategóriába besorolható.
Korábban arról volt szó, hogy Fegyvernek és Kenderes elkerülő útjai megvalósulnak. A legutolsó
információ szerint azonban ez nem lesz meg, hanem az M4-es valósul meg egy teljesen új nyomvonalon.
Megkérdezi, hogy mindkettő megvalósul, vagy csak a gyorsforgalmi út? Véleménye szerint az AbonyFegyvernek közötti 4. számú főút fejlesztése szembehelyezkedik a Fegyvernek-Kisújszállás közötti
szakasz fejlesztésével. Mindkettő nagyon fontos, de mintha az utóbbi háttérbe szorulna.
Balogh Béla idézi, hogy a tájékoztatóban kimutatásra került: kik válaszoltak a kérdőívre. Látható, hogy
jelentős számban nem válaszoltak a települések. Van-e arról információ, hogy miért van ez? Például
hiányzik Jászberény és a Jászság egy része, Karcag és környéke – olyanok, amelyek meghatározóak a
megyében. Ha erről előre tud, akkor bizonyosan utána megy, hogy mi a helyzet Jászberényben.
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Szádvári Gábor hozzáteszi, aki otthon is tagja az önkormányzatnak és látja, hogy „alszik a hivatal” – mert
erre a hivatalnak kell válaszolni –, akkor az „ébresztőt” elrendeli.
Lakatos István válasza: a tájékoztatóban szereplő kérdőíves kimutatás egy tavalyi előzetes felmérés
eredménye. Arra irányult, hogy van-e a településeknek valamilyen kifogásuk a jelenleg érvényben lévő
megyei településrendezési tervvel kapcsolatban. Itt azért nem mentek utána a válaszoknak, mert ez még a
tavaly szeptemberi közgyűlési előterjesztés előkészítését megelőző felmérés volt. Ekkor kértek
felhatalmazást arra, hogy az OTrT szerint megkezdhessék a megyei területrendezési terv módosítását. A
most kiküldött részletes adatkérési kérdőív minden egyes településről be kell, hogy érkezzen, mert az
adatok a tervező munkához elengedhetetlenek. Az a tapasztalatuk, hogy a települések 50%-a válaszol első
körben.
Krokavecz László kérdésére válaszolva: azt a besorolást használták, amely a 2007 végén, a közgyűlés
által elfogadott turisztikai koncepcióban szerepel. Ez nincs kőbe vésve, ha a település kéri, akkor
módosítható a besorolás.
Az Abony-Fegyvernek közötti szakasznak jelenleg folyamatban van a környezetvédelmi
engedélyeztetése. Volt egy közmeghallgatás ebben a témában. A nyomvonal „Natura 2000”-es területeket
érint a zagyvai és a tiszai átkelésnél is. A „Natura 2000” „Pannon örökség” néven uniós jogszabállyá vált,
és valószínűsíthető, hogy brüsszeli jóváhagyásra lesz szükség. Az ütemezés szerint a következő uniós
ciklusban, 2014-ben lehet indítani a közbeszerzési eljárást a munkákra, 2017-es befejezéssel számolva.
Az érintett megyei közgyűlések elnökei, országgyűlési képviselők és települések polgármesterei most
írtak alá közösen egy levelet, amelyben kérik a szaktárcáktól, hogy 2012-ig a tervek készüljenek el, és
2012-ben legyen megkezdhető a munka – így 2013 és 2015 között ez befejezhető lesz.
Való igaz, hogy a Fegyvernek és Püspökladány közötti szakasz elkészült vizsgálata egy teljesen új
nyomvonalat tartalmaz, emiatt a fegyverneki és kenderesi elkerülőnek tolódott a kivitelezése.
Az új nyomvonalnak része a kisújszállási elkerülő szakasz, a régészeti munkák elkezdődtek, de nem
tudni, hogy a pénzügyi válság az ütemezést hogyan érinti.
Ha új elkerülő épül a gyorsforgalmi részeként, akkor az állam nem fog építeni a meglévő gyorsforgalmi
mellett elkerülő szakaszokat.
Ami a két szakasz találkozását érinti Fegyvernek és Örményes térségében, három változat került
megfogalmazásra. Az egyik szerint Örményestől északra, a település vasútállomásától 200 méteres
távolságra, zajszigetelő falakkal vezethető el a nyomvonal úgy, hogy ne sérüljön a lineár rendszer. A
másik változat a lineár rendszert középen kettémetszi, ez utóbbit az érintettek és a szakhatóságok is
elvetették.
A 4. számú főúton komolyabb fejlesztés az abonyi elkerülő nyugati végétől Üllőig tartó szakasz, amely
brüsszeli jóváhagyásra vár, ennek az ütemezett befejezése 2011-2012.
Krokavecz László még egyszer megkérdezi: Fegyverneknek, Kenderesnek, Kisújszállásnak meg lesz az
elkerülő útja, ha megvalósul az M4-es is?
Lakatos István válasza: a mostani állás szerint, nem lesz külön elkerülő útjuk.
Mészáros János elmondja, az volt a célja a tájékoztató térképi mellékletének, hogy felhívják a figyelmet
arra, a települések nem érzik eléggé a súlyát az adatszolgáltatásnak. A tervező csak olyan adatokat tud
figyelembe venni, amihez hozzájut. Hangsúlyozza, a megyében elég kevés település alkalmaz főépítészt.
Leggyakrabban a települések csak a saját településrendezési tervük készítésének idejére foglalkoztatnak
megbízási szerződéssel főépítészt. Abban az időszakban, amikor információt kérnek a településtől, és
éppen nincsen alkalmazva főépítész, akkor igen szerények a hivatal lehetőségei. Javasolja a bizottsági
tagoknak, hogy lehetőségeikhez képest terjesszék: amikor a megyei területrendezési terv
véleményezéséről van szó, akkor bízzák meg a főépítészüket a településük érdekében. Gyakorlatilag nem
várható el a helyi építési hatóságtól, vagy a műszaki ügyintézőtől, hogy érdemben értékeljék a megyei
területrendezési tervet.
Balogh Béla szerint fontos lenne, hogy a megyében meghatározó lélekszámú települések szolgáltassanak
adatot. Nem is vetette volna fel, ha a hiányzó adatszolgáltatók között nem szerepelne Jászberény,
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Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag. A megye lakosságának a 80%-a itt él. Például Öcsöd
adhat választ – ami nagyon jó –, de az nem ugyanaz a kategória. Ő a maga részéről Jászberényben
igyekszik azt elősegíteni, hogy az információszolgáltatás működjön.
Domján Sándor meglepődéssel veszi a 4. számú főút vonatkozásában elhangzottakat. Részt vett abban a
véleményező csapatban, aki ezen dolgozott, és utána néz annak, miért nem ért el idáig a válasz. Konkrét,
határozott állásfoglalás történt.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság tagjai tegyenek
meg mindent azért, hogy a „fehér foltok” a térképről eltűnjenek.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
35/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
(MTrT) módosításáról szóló tájékoztatóról:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat szakmai kiinduló elgondolásként elfogadja.
E r r ő l:
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. Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
7. Mészáros János megyei főépítész
é r t e s ü l n e k.
15. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Települési Környezetért” címre benyújtott
2009. évi pályázatok elbírálására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Mészéros János kiegészítésként elmondja, Jászberény Város Önkormányzata általános iskolai
programmal pályázott, ahol tudatosan, szakmailag jól felépített programot bonyolítottak le. Az volt a cél,
hogy a talaj állapotával, vizsgálatával megismertesse a gyerekeket, nagyon sok kísérlettel, gyakorlati
feladattal kiegészítve. A program időbeli bevezetése is nevezetes napokhoz volt kötve. A programot
nagyon szépen, részletesen, tematikusan kidolgozva, képekkel illusztrálva adták be. Véleményük az, hogy
példaértékű a fiatalokkal való ilyen jellegű foglalkozás.
Kenderes Város Önkormányzata a Horthy Múzeumot tartalmazó épületnek az egyik oldalszárnyát újította
fel, és így kiállítótermet alakított ki. Az épületszárnyat kívül-belül átalakították, a belső terekbe egyedi
bemutató bútorokat készítettek. A szakértők a helykiválasztást és a funkció kiválasztását is dicséretesnek
tartják, egészen a belső bútorok megépítéséig. Ez a pályázat is példaértékű.
Jásztelek Község Önkormányzata a meglévő tájház felújításával, kis kiegészítésével pályázott. Az előző
két pályázathoz képest ez a munka jóval szerényebb, hatása is szerényebb. A 20 éve tájházzá nyilvánított
épületnél azonban jelentős dolog, hogy a nádtetőt felújították, a megöregedett festéseket rendbe hozták.
Ez a pályázat is megfelel a kiírásnak.
Hangsúlyozza azonban, jelentős különbség van: Jászberény és Kenderes pályázatai példaértékűek,
Jásztelek pályázata pedig értékelhető.
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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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
36/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2009. évi
pályázatok elbírálásáról:
1) A bizottság megállapítja, hogy a „Települési Környezetért” címre 2009-ben az alábbi

önkormányzatok nyújtottak be pályázatot:
„Épített környezet védelme” kategória:
- Kenderes Város Önkormányzata
- Jásztelek Község Önkormányzata
„Természetvédelem és tájvédelem” kategória:
- Jászberény Város Önkormányzata
2) A bizottság 2009. évben a „Települési Környezetért” címet

„Épített környezet védelme” kategóriában
- Kenderes Város Önkormányzatának és
- Jásztelek Község Önkormányzatának adja.
3) A bizottság 2009. évben a „Települési Környezetért” címet

„Természetvédelem és tájvédelem” kategóriában
- Jászberény Város Önkormányzatának adja.
4) A bizottság javasolja a megyei közgyűlés elnökének, hogy a címeket a 2009. évi Megyei
Környezet- és Természetvédelmi Napok megnyitóján adja át a díjazottaknak.
E r r ő l:
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 Iroda
7. Mészáros János megyei főépítész
8. Kenderes Város Önkormányzata
9. Jásztelek Község Önkormányzata
10. Jászberény Város Önkormányzata
é r t e s ü l n e k.
16. napirendi pont: Egyebek
Szádvári Gábor felkéri Hajdúné Gácsi Mária irodavezetőt, adjon tájékoztatást az illetékbevételek
alakulásáról.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy az I. negyedévben 439 millió 901 ezer forint illetékbevétel
érkezett. Az éves tervük 1,8 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy negyedévente 450 millió forintnak
kellene érkeznie a terv teljesítéséhez. Eddig 11 millió forint a különbözet. Ha a tendencia a régiek szerint
alakul, tehát a II., III. és IV. negyedév jobb, mint az I., akkor nem lesz probléma. Nem tudják azonban,
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hogy milyen hatása lesz a gazdasági válságnak az ingatlanpiacra. A mostani illetékbevételek még
valószínűleg olyan ügyekből származnak, amelyek október előtt zajlottak, így a bevétel reálisnak tűnik. A
következő hónapok fogják eldönteni az illetékbevétel végleges teljesítését.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés?
Kérdés nincs az illetékbevételekről adott tájékoztatáshoz.
Szádvári Gábor emlékeztet arra, hogy a Magosz képviselőjének javaslatára a Gazdasági Bizottság kérte,
hogy a bizottság által elfogadott GMO-mentesítésre vonatkozó állásfoglalás kerüljön megerősítésre a
közgyűlés által is. Jelenleg a kérdés lekerült a napirendről, de ideiglenesen. Kéri a hivatalt, hogy az erre
vonatkozó előterjesztés készüljön el és menjen be a közgyűlés elé. A megyei közgyűlésnek nemcsak a
Gazdasági Bizottsága nyilvánítja ki a GMO-mentesség fenntartása iránti igényét, hanem – amennyiben a
közgyűlés is elfogadja – közgyűlési határozat is erősítse ezt meg. A GMO-mentesség még nincs olyan
fázisban, hogy azt megnyugtató módon el lehetne fogadni.
Dr. Török István bejelenti, hogy április 8-án a megyei önkormányzat, Szolnok önkormányzata és a
Gazdakörök nagygyűlést szervez a megyeháza dísztermében.
Megköszöni a GMO-mentesítésre vonatkozó bejelentést. Reméli, hogy lehet majd eredményt elérni, mert
nagyon „pengeélen” van ez a téma.
Kéri továbbá, hogy a bizottság foglalkozzon a vagyonvédelem kérdésével is, mivel lehetetlen állapotok
vannak.
Véleménye szerint az állattartás érdekében is valamilyen egységes állásfoglalásra lenne szükség és
javaslatot kellene tenni a helyi polgármesteri hivatalok felé.
Szádvári Gábor egyetért azzal, hogy ezek sajnos visszatérő gondok. Egy pozitív dologról azonban be tud
számolni: Jászberény testülete olyan határozatot hozott, hogy a mezőőri szolgálatot felállítja. A helyi
önkormányzatoknak van lehetősége – és felelőssége – ilyen döntést hozni, azonban a megyei
önkormányzat nem tud mezőőri szolgálatot szervezni. Még érvényben van az kormányrendelet, amely a
mezőőri szolgálat támogatására 50%-ot biztosít. A vagyonvédelem kérdésére fel tudják hívni a figyelmet,
amikor legközelebb a megyei rendőrfőkapitány beszámol a megyei közgyűlésen. Ha kirívó esetek
vannak, akkor a tisztségviselők levélben kérhetik ugyan a fokozottabb figyelmet, de a megyei
önkormányzatnak erre ráhatása nincs.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság kezdeményezte a fóliaházak, illetve fóliasátrak
építményadójának eltörlését, és erre kompromisszumos megoldás született. Jauernik István államtitkár
levélben válaszolt. A harmadik minisztériumban találták meg az illetékest, először a földművelésügyi
miniszterhez fordultak, majd az önkormányzati miniszterhez, majd eljutottak Bajnai Gordon
miniszterhez.
9 méteres párkánymagasság felett és 1.000 m² egybefüggő terület felett kell építményadót fizetni a
fóliaházak esetében. Ezek az ún. hajósfóliák, amelyek egyébként is építési engedély kötelesek, mert ezek
betonalappal építhetőek meg. Az ún. pásztó típusú fóliasátrak – amelyek hagyományosan 50 méter
hosszúak – kikerültek az építményadó hatálya alól. 19 megyének a megkeresésére így módosították ezt
az építményadó rendeletet, és ez a kezdeményezés ettől a bizottságtól indult el. A Mezőgazdasági
Termelők Országos Szövetsége, az Agrárkamara, a Teszöv, a Magyar Gazdák Országos Szövetsége és
valamennyi önkormányzat ebben a kérdésben egyetértett és összefogással eredményt tudott elérni.
Egyéb bejelentés, közlemény nem hangzik el.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja.
Szolnok, 2009. április 6.
Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2009. április 2-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
16/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma
igazgatói pályázatának elbírálásáról
17/2009.(IV.02.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci
helyzetéről
18/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről
19/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői, valamint belső ellenőrzésének
működtetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
20/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
21/2009.(IV.02.) GB számú határozat a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet
megalkotásáról
22/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2008. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról
23/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő
otthont nyújtó és utógondozói feladatellátási megállapodásról
24/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a
gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő ajándékozási szerződés és
megállapodás elfogadásáról
25/2009.(IV.02.) GB számú határozat Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs
Intézménye
törökszentmiklósi
telephelyének
energiaracionalizálásáról
26/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium
tanügyi
épületének
(Jászapáti,
Hősök
tere
9.sz.)
energiaracionalizálásáról
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27/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székháza
külső nyílászáróinak cseréjéről
28/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának
tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő napelemek telepítéséről
29/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u.
6.sz.) bioenergia hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítéséről
30/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára
pályázat benyújtásáról
31/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának
támogatásáról
32/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának
támogatásáról
33/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 3. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának
támogatásáról
34/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé
tételéről
35/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
(MTrT) módosításáról szóló tájékoztatóról
36/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2009. évi
pályázatok elbírálásáról
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Gazdasági Bizottság
2009. április 2-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
16/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma
igazgatói pályázatának elbírálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a Tálas László megbízására vonatkozó határozati
javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
17/2009.(IV.02.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
18/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
19/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről szóló
beszámoló elfogadásáról:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
20/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
21/2009.(IV.02.) GB számú határozat a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet
megalkotásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
22/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2008. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési
jelentése elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.

18

23/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő
otthont nyújtó és utógondozói feladatellátási megállapodásról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
24/2009.(IV.02.) GB számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a
gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
25/2009.(IV.02.) GB számú határozat Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
26/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium tanügyi épületének (Jászapáti, Hősök tere 9.sz.) energiaracionalizálásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
27/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székháza
külső nyílászáróinak cseréjéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
28/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának
tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő napelemek telepítéséről:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
29/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u.
6.sz.) bioenergia hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
30/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat benyújtásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.

19

31/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
32/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
33/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” tárgyú – 3. komponensére vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról:
A bizottság támogatja a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
34/2009.(IV.02.) GB számú határozat a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé
tételéről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
35/2009.(IV.02.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
(MTrT) módosításáról szóló tájékoztatóról:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat szakmai kiinduló elgondolásként elfogadja.
E r r ő l:
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. Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
7. Mészáros János megyei főépítész
é r t e s ü l n e k.
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36/2009.(IV.02.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2009. évi
pályázatok elbírálásáról:
1) A bizottság megállapítja, hogy a „Települési Környezetért” címre 2009-ben az alábbi

önkormányzatok nyújtottak be pályázatot:
„Épített környezet védelme” kategória:
− Kenderes Város Önkormányzata
− Jásztelek Község Önkormányzata
„Természetvédelem és tájvédelem” kategória:
− Jászberény Város Önkormányzata
2) A bizottság 2009. évben a „Települési Környezetért” címet

„Épített környezet védelme” kategóriában
− Kenderes Város Önkormányzatának és
− Jásztelek Község Önkormányzatának adja.
3) A bizottság 2009. évben a „Települési Környezetért” címet

„Természetvédelem és tájvédelem” kategóriában
− Jászberény Város Önkormányzatának adja.
4) A bizottság javasolja a megyei közgyűlés elnökének, hogy a címeket a 2009. évi Megyei
Környezet- és Természetvédelmi Napok megnyitóján adja át a díjazottaknak.
E r r ő l:
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 Iroda
7. Mészáros János megyei főépítész
8. Kenderes Város Önkormányzata
9. Jásztelek Község Önkormányzata
10. Jászberény Város Önkormányzata
é r t e s ü l n e k.
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