Jegyzőkönyv
Készült: 2009. november 26-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.
9.
10.

Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
Balogh Béla, a bizottság alelnöke
Gulyás Andrienn, bizottsági tag
Krokavecz László, bizottsági tag
Rédai János, bizottsági tag
Petronyák László, bizottsági tag
Domján Sándor, bizottsági tag
Mészáros Richárd, bizottsági tag
Nemes András, bizottsági tag
Szarvák Imre, bizottsági tag

valamint:
- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
- Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága
- Gombár Mihály főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
- Dr. Deme Pál elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara
- Oláh Miklós, Társulási Tanács elnöke, Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió
Ivóvízminőségének Javításáért
- Dr. Csehi Roland, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
- Tábori Attila, Város-Teampannon Kft
- Szántó Katalin, Város-Teampannon Kft
- Mészáros János megyei főépítész, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
- Váradi Csaba titkár, Jászkun Teszöv
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Vitosné Veres Julianna csoportvezető, Belső Ellenőrzési Csoport
- Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
2. Hubai Imre, bizottsági tag
3. Kazinczi István, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti az ülés résztvevőit: a bizottság tagjait, alelnök urat, a főjegyző
asszonyt és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Megkérdezi, a meghívóban szereplő napirendhez van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
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Domján Sándor késik, szavazók száma: 9 fő.

A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1) Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő folyamatban lévő közútfejlesztési
projektekről és a jövőbeni tervekről (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
2) Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről (közgyűlési napirend)
Előadók:
Gombár Mihály főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Dr. Deme Pál elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3) Tájékoztató az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program Jász-Nagykun-Szolnok
megyei helyzetéről (közgyűlési napirend)
Előadók:
Oláh Miklós, Társulási Tanács elnöke, Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió
Ivóvízminőségének Javításáért (Program I. üteme)
Dr. Csehi Roland, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
(Program II. üteme)

Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosítása egyeztetési
anyagának elfogadására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddigi szakmai
tevékenységéről készült tájékoztatóhoz
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete
előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet
módosítására és ingatlan értékesítésre történő kijelölésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az
ORTOREHA Kft közötti bérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
9) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan
használatára vonatkozó megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
10) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkezelésében
lévő tárolók bérleti szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
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11) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és
Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti
haszonbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a jászberényi Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
13) Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt részvényének értékesítésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
14) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyására (közgyűlési napirend)
Előadó: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
15) Előterjesztés a Szolnok-Jászberény tengely gazdasági
(közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke

együttműködésének élénkítésére

16) Tájékoztató a Gazdasági Bizottság részére Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai helyzetéről
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
17) Egyebek
17.1. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a berekfürdői Touring Hotel bérleti
szerződésének módosításához történő hozzájárulásra
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
1. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő folyamatban lévő közútfejlesztési
projektekről és a jövőbeni tervekről
Szádvári Gábor elmondja, a NIF Zrt-től nem érkezett előadó. Javasolja, hogy a bizottsági ülésen elhangzó
kérdéseket írásban küldjék meg a NIF Zrt részére, hogy ha a közgyűlésre el tudnak jönni, akkor választ
kaphassanak. Megkérdezi, szóbeli kiegészítés van-e?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Krokavecz László észrevételt tesz. Számára értelmezhetetlen, hogy az M4-es Abony-Fegyvernek és az
M4-es Fegyvernek-Püspökladány szakaszai között különbséget tesznek. Információi szerint a KenderesFegyvernek elkerülő út helyett egy új M4-es nyomvonal kerül megvalósításra, amely sokkal logikusabb,
és ő is támogatásra érdemesnek tartja. Nem érti, miért tesznek különbséget az Abony-Fegyvernek és a
Fegyvernek-Püspökladány szakaszok között.
Észrevételezi, hogy egy év különbség van az építési engedély és az tervezési munkák befejezése kapcsán
a két projekt között. Fontosabbnak tartaná, hogy a Fegyvernek-Püspökladány szakasz kerüljön előtérbe,
annál is inkább, mert ez két lakott területet is érint, míg a másik szakasz nem érint lakott területet.
Szádvári Gábor elmondja, örömteli, hogy átadták a 32-es főút elkerülő II. szakaszát, és ez a Magyar
Közút Nonprofit Kft kezelésébe át is került. Az átadott szakasz minősége 100 méterenként változik, hol jó
minőségű, hol rossz minőségű. A sajtóban is megjelent, hogy az első nagyobb mennyiségű csapadék a
rézsűben kárt okozott. Reméli, hogy sikerül füvesíteni, és így suvadások nem fordulnak elő. A III. ütem
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előkészítését pedig szorgalmazzák, hogy minél hamarabb elkészüljön, mert akkor lehet majd észlelni
Jászberény városban a forgalom csökkenését.
Rédai János elmondja, nagyon sokat foglalkoztak a Túrkeve és a 46. számú főút közötti 12 km-es
útszakasz, illetve a Kuncsorbáig vezető 2,4 km-es út állapotával. Többször azt a választ kapták, 2013-ig
nem lesz felújítva. Tüntetés is volt, bár akkor is kifejtette, hogy a tüntetéseknek nem híve. Szeretné, ha
valamilyen megoldást találnának arra, hogy a jelzett útszakasz valamilyen formában ki legyen javítva,
még ha a teljes felújítás nem is lehet. Próbálnak a minisztériummal is tárgyalni ez ügyben, de ez nagyon
sok pénzbe kerül. A javítással, a kátyúzással leálltak, egy pár napig kint voltak, kiszórtak valamilyen
anyagot, de az már nincs ott. Az út már járhatatlan. A rendőrség és a Volán is jelezte feléjük, ha nem lesz
megjavítva az útszakasz, leállítják a közlekedést, és feljelentést tesznek gondatlanságból okozott közúti
baleset okozásáért. Megkérdezi, találnak valami megoldást télire, vagy a helyzet romlik tovább?
Szádvári Gábor megkéri a Kovács Károly igazgató urat, ha tud, válaszoljon a felvetett kérdésekre, ha
nem, írásban küldik a kérdéseket.
Kovács Károly megjegyzi, eljött az ülésre, mint meghívott vendég, hogy meghallgassa a NIF Zrt
előadását, és most neki szegezték a kérdéseket. A kritikával és az észrevételekkel egyetért. A múltkori
közgyűlésen elmondta – és azóta sem tud újat mondani –, hogy a teljes felületű, végleges megoldást
jelentő felújításra nincs pénzügyi forrása a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek.
A regionális operatív programokban szerepel az összekötőutak és bekötőutak felújítása. Most a 20092010-es akciótervi rész került jóváhagyásra. Sajnálatos módon ebben nem szerepel a Túrkeve-Kuncsorba
szakasz. De ha előveszik azt a 3-4 évvel ezelőtti táblázatot – amelyet be is mutatott a közgyűlésen –,
abból látható, hogy ők 2009-re javasolták ennek az útszakasznak az ütemezését. A döntés nem náluk
született meg. A kátyúzással már nem lehet kezelni ennek az útnak a hibáit. Két megoldás lehet: vagy
kátyúzás, vagy teljes felújítás – a kettő között nincs műszaki megoldás. Jelenleg erre a foltozgatásra van
kerete a közútnak. Nagyon sajnálja, de ennél többet nem tud ezzel kapcsolatban mondani.
A korábbi közgyűlésen már elmondta, hogy a Magyar Közút szervezetét hogyan alakították át, és hogyan
alakítják át hétről hétre, hónapról hónapra. Az üzemmérnökség nem a Magyar Közút megyei
igazgatóságának alárendeltségében dolgozik. Ha valamit szeretnének elérni, akkor ő legfeljebb kérhet az
üzemmérnökségtől – vagy teljesítik, vagy nem.
A jászberényi elkerülő szakasszal kapcsolatban elmondja, az I. ütem megépítése még a Magyar Közút
közreműködésével valósult meg. 2006-ban vette át a fejlesztési feladatokat a NIF Zrt. Akkor egy teljesen
előkészített projektet adtak át, a NIF Zrt-nek csak a kivitelezést kellett lebonyolítani. Közbeszerzési
eljárás során választották ki a kivitelezőt. Gyakorlatilag ebben a projektben a Magyar Közút külső
szemlélőként vett részt, és amikor elkészült a beruházás, akkor a Magyar Közútnak adták át üzemeltetésre
ezt az útszakaszt. Ez egy ívben fekvő szakasz, egyoldalú esése van, és egy oldalra folyik le a teljes
csapadékmennyiség, ami a felületre érkezik. Friss a töltés, bizonyára volt tömörítetlenségi probléma is, a
füvesítés épp hogy csak elkezdődött, emiatt a sok csapadék padka eróziót okozott. Az útellenőrök
megtették a szükséges intézkedéseket, ez padkalezárást és sebességkorlátozást jelentett. Egyúttal jelezték
a beruházó felé, hogy intézkedjen, és a kivitelező meg is kezdte a garanciális javítást.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor kéri, hogy a jegyzőkönyvnek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos része kerüljön
elküldésre a NIF Zrt részére. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
65/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő folyamatban lévő
közútfejlesztési projektekről és a jövőbeni tervekről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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2. napirendi pont: Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Krokavecz László az Agrárkamara tájékoztatójában olvasta, hogy a gazdákkal szembeni hatósági
ellenőrzéseket kifogásolja a kamara. Maximálisan egyetért vele. Biztosan be kell tartani a szabályokat, de
az ez érzése az embernek, hogy ebben az országban mindig „azt a lovat ütik, amelyik húz”. Az
ellenőröknek is toleranciát, önmérsékletet kellene tanúsítani a gazdálkodókkal szemben.
Szádvári Gábor elmondja, mindhárom tájékoztató tartalmazott táblázatokat és összesítéseket. Akár az
állatlétszámot, akár különböző művelési ágakat tekintve, az adatok nem egyeznek. Megkérdezi, a teljes
megyei képről van-e valakinek olyan összesítése, amely a részeredményekből összeáll?
Gombár Mihály válasza: a statisztikai hivatal és a szakigazgatási hivatal által közösen megadott adatok
tekinthetőek hivatalosnak. Az állatlétszámra vonatkozóan van egy szakigazgatási nyilvántartás, annak kell
hivatalosnak lennie. A köztestületnek, illetve az érdekképviseletnek nem az országos, illetve a megyei
helyzetről kell tájékoztatást adnia, hanem a saját taggazdaságairól. Véleménye szerint ők a
taggazdaságaikról adhatnak tájékoztatást.
A hatósági tevékenységről elmondja, amióta csatlakoztak az európai közösséghez, bizonyos
jogszabályokat alkalmazniuk kell és be kell tartani, és azért van a szakigazgatási hivatal, hogy ezeket be is
tartassa. Az, hogy szigorú, vagy nem szigorú; az, hogy méltányosság alkalmazható, vagy nem
alkalmazható – azt mindig az adott szituáció határozza meg. Példaként a parlagfű pollen okozta problémát
említi. Véleménye szerint túlkapások nem jellemzőek.
Nem lehet tisztán szétválasztani, hogy mi a hazai termék, és mi az importból származó termék. Bizonyos
késztermékekben a hazai és az importból bejövő termékek azonos mennyiségben szerepelhetnek.
Továbbra is szükséges a szakhatóságok együttműködése, akik megfelelő körültekintéssel végzik
munkájukat.
Dr. Deme Pál elmondja, a szakmai köztestületnek a problémákat kötelessége felvetni. Az országos
kamara is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Felmérést is végeztek. Természetesen a törvények betartása
kötelező, de ha működési zavarokat okoznak, akkor erre fel kell hívni a figyelmet. Az országos
megmozdulásra pozitívan reagáltak, és tisztábbak lettek az ellenőrzések és intézkedések, amelyeket
kifogásoltak.
Mivel szakmai köztestület a kamara, az adatok forrásait bizonyítani tudják. Árakra vonatkozóan vannak
szélsőséges adataik, de az áraknak a 70%-a azokban az ártendenciákban van, amiket leírtak. Az előző
évhez, és főleg a 2007. évi árrobbanáshoz viszonyítva ezek az árváltozások a világ tőzsdéin szintén
bekövetkeztek.
A mezőgazdaság legnagyobb gondja az, hogy nagyon sok termékért nem kapják meg az európai árakat.
Addig, amíg az európai árakat nem kapják meg, addig a versenyképességüket nem tudják érvényesíteni,
nem lesz annyi jövedelmük, amelyből biztosítható a vidék megélhetése, és elmaradnak a szükséges
fejlesztések. Az egész világon csökkentek az árak, de Magyarországon olyan mértékben csökkentek, hogy
messze elmaradnak az európai átlagtól, például a magyar sertés, a tej, a gabona esetében. Ennek tükrében
próbálták bemutatni tájékoztatójukban mindazt, amivel az agrárkamara, mint szakmai köztestület
foglalkozik.
Szádvári Gábor elmondja, sajnos a mezőgazdaság nem sikerágazat. A hatósági ellenőrzésekkel
kapcsolatban azt nem érti, hogy például egy kis falusi hentes szolgáltató cégnek, amely 15 km-es körzeten
belül értékesíti termékeit, miért kell megfelelnie ugyanolyan követelményeknek, mint egy európai léptékű
export tevékenységet folytató nagy húsfeldolgozó üzemnek? Ez a HACCP rendszer rugalmatlansága.
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Az unióban, ha valaki nem óhajt még ország részen belül sem piacot építeni, csak a közvetlen
környezetében, az előírásoknak csak bizonyos részét kell teljesítenie, aki már országos piacra akar
termelni, arra komolyabb előírások vonatkoznak, aki unión belüli piacra akar jutni, annak még szigorúbb
feltételeknek kell megfelelnie, és aki unión kívülre akar exportálni, arra vonatkozik a teljes előírás. Nem
érti, Magyarországon miért nem így van?
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
66/2009.(XI.26.) GB számú határozat a megye mezőgazdaságának helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Tájékoztató az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program Jász-NagykunSzolnok megyei helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Oláh Miklós megköszöni, hogy a régió, illetve megyei önkormányzat ezzel a témakörrel foglalkozik, más
részről ilyen érdeklődést nem tapasztalt.
Az I. ütemre vonatkozóan Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 települése közül 6 településen a vízművek
2x3 hónapos próbaüzeme megkezdődött, kb. május végére egészséges ivóvíz lesz a településeken, és
reményei szerint azon az áron, amit a kivitelezők vállaltak. Megkezdődött a próbaüzem Tiszaburán és
Nagyivánban. Megoldódott Tiszabura azon problémája is, hogy nem állt rendelkezésére az önerő, egy
civil szervezet közreműködésének köszönhetően, és így Tiszaburán is megvalósul az ivóvízminőségjavító program I. üteme.
Dr. Csehi Roland a II. ütemhez kiegészítésként elmondja, az előkészítés menedzselésében, a 4. számú
támogatási szerződésmódosítás következtében átcsoportosításra kerülő források alapján kiírt közbeszerzés
eredményesen lezárult. Főként Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő nátriummentesítéssel kapcsolatos
áttervezési munkák életbe léptek, és a konzorcium ezt a munkát rohamléptekkel végzi. Már folyamatban
van a pályázatkészítéshez szükséges adatbázisok összeállítása és aláírása. A 7 társulás megkapta azokat az
adatkérőket, amelyek az alapját jelentik ennek a munkának.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Szarvák Imre nagyon örül ennek az előterjesztésnek, hiszen ők azok között vannak, akik nem léptek be
ebbe a programba. Mivel ez a projekt a hálózatrekonstrukciót nem támogatja, egyértelműen az EU-s
beruházói körök felvevő piacát növeli – itt a vízbázis technológiára gondol. Az EU más pályázatoknál
aprólékosan és teljes körűen vizsgálja az ilyen projektek hatékonyságát. A mai napig nem értik – és azok
sem, akik benne vannak a projektben –, hogy lehet egy olyan projektet nagy összegekkel támogatni,
amelynek eredményeként egy nagyon jó minőségű vizet fognak beleengedni a rossz hálózatba. A
kistelepülések nem tudják a hálózatrekonstrukciót megvalósítani akkorra, amikorra az ivóvízminőség
javítása megoldódik. Reméli, hogy nemcsak az EU által, hanem majd hazai forrásból is támogatott lesz ez
az alapszolgáltatás, az egészséges ivóvíz biztosítása.
Azok a települések, akik kimaradtak a programból, remélik, hogy más módon tudnak megoldást találni a
problémára.
Közben Domján Sándor megérkezik, szavazók száma: 10 fő.

6

Balogh Béla elmondja, hogy Jászberény akart csatlakozni a programhoz, csak nem tudott. Tehát ők nem
örülnek, hogy kimaradtak belőle. A rendelet szerint a Jászberényben a víz minősége nem igényel ekkora
beavatkozást. A hálózatrekonstrukcióra viszont szükség lenne. 70%-ban még mindig AC nyomócsövek
vannak, a korszerű csővezeték még kis arányú. Nem is igazából a csővezeték cseréje a nagy összeg,
hanem annak járulékos költségei, mint például burkolt utakat kell felbontani, a közműhálózatot – gáz,
telefon – kell megbontani, és nemcsak gépi, hanem kézi munkaerőre is szükség van.
Jelentős számú település van, és jelentős számú lakosság van azokon a településeken, ahol alapvetően a
hálózat javítására kellenének plusz források és pályázati lehetőségek; még akkor is, ha azok nem 90%-os
támogatási intenzitásúak, hanem valamivel alacsonyabbak. De ezt is vállalni kell, hogy ezt megoldják,
mert egyre nagyobb problémákat és folyamatos költségeket okoz.
Szarvák Imre elmondja, rendelkeznek olyan tanulmánnyal, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a
szükséges minőségű víz termelését, más technológiával, sokkal kevesebb összegből meg lehet oldani,
mint amennyi összeg ebben a programban szerepel. Tehát van alternatíva.
Oláh Miklós elmondja, szakmailag teljesen indokolt, hogy a hálózatrekonstrukciót is meg kell valósítani.
Az I. ütemben sikerült elérni, hogy a hálózatrekonstrukció is megtörténik, van olyan település, ahol
100%-ban. Ezt célszerű mindenhol szorgalmazni és elérni, mivel gazdasági és közegészségügyi okokból
is indokolt.
Az I. ütemben három technológia épült be, ebből az egyik teljesen Magyarországon előállított termék.
Lehet arra odafigyelni a versenyeztetések során, hogy a legmegfelelőbb technológia valósuljon meg.
Dr. Csehi Roland kéri, hogy a megyei közgyűlés éljen kezdeményezésekkel ez ügyben, hiszen a
vízminőség kompetenciája nem terjed ki ilyen feladatokra.
Balogh Béla javasolja, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba önálló pontként, erőteljesebben a
hálózatrekonstrukciókkal kapcsolatos megyei igény. A megye települései felé egyfajta üzenettel bírna,
hogy a megyei önkormányzat ezt a kérdést kiemelten kezeli, javasolja, támogatja.
Szádvári Gábor idézi a határozati javaslat 3) pontját: „A megyei közgyűlés a fentiek miatt
kezdeményezéssel fordul a Kormány felé, hogy a jogszabályban szereplő, de a programból kimaradt
települések problémájának kezelése és a szükséges hálózati rekonstrukciók elvégzése érdekében
biztosítson hazai és uniós forrásokat a fejlesztések előkészítésére és megvalósítására.”
Megkérdezi, ezt még kiegészítsék valamivel, vagy ez jó?
Balogh Béla válasza: ezt nagyon jónak tartja.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
67/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program JászNagykun-Szolnok megyei helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosítása
egyeztetési anyagának elfogadására
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Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Mészáros János kiegészítésként elmondja, hogy a megyei területrendezési terv módosításának két oka
van: egyik, hogy a megyei rendeletben szerepel, hogy 5 évenként felül kell vizsgálni, másrészt az
Országos Területrendezési Terv módosítása tartalmazza, hogy a megyei terveket 2010. december 31-ig az
OTrT-hez illeszteni kell. A megyei terv módosítási munkálatainak közel 2/3-a az OTrT módosítása miatt
szükséges. Sajátos helyzet, hogy a megyei terv módosításának teljes költségét a megyei önkormányzat
viseli. A minisztérium illetékes főosztályától két évvel ezelőtt olyan szóbeli tájékoztatást kaptak, hogy a
költségvetésben egy elkülönített tétel megmaradt, és várhatóan 2010-ben megyénként mintegy 5 millió
forint támogatás adható a megyei területrendezési tervek módosítására. Ehhez az összeghez való
hozzájutás feltételeit jelenleg még a minisztérium sem tudja.
2004-ben az országban elsőként hagyta jóvá Jász-Nagykun-Szolnok megye a rendezési tervét, most is az
elsők között vannak a módosítás előkészítésében. Van esélyük arra, hogy a törvényben előírt határidőre
módosítják a tervet. A megyék többsége viszont nem így gondolkodott, még most fog hozzákezdeni a
módosításához. Emiatt – a minisztérium tájékoztatása szerint – valószínűleg módosítani fogják a törvényt,
és a határidőt egy évvel meghosszabbítják.
Igazából nem nagyon érdeke most a megyei önkormányzatnak, hogy minél hamarabb módosítsa a
rendeletét. Meg kell fontolni, nehogy erről a minisztériumi 5 millió forint támogatásról is lemaradjanak.
Ez természetesen nincs hatással a terv minőségére.
Az eredeti tervet a VÁTI Kht készítette, a módosítást pedig a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
Város-Teampannon Kft készíti. Bemutatja a Város-Teampannon Kft két jelenlévő vezető tervezőjét,
Szántó Katalint és Tábori Attilát. Közvetlen munkakapcsolatban vannak a Város-Teampannon
tervezőivel, hetente egyeztetnek.
Elkészült az egyeztetési tervdokumentáció, amelynek első olvasatát a hivatal 2 héttel ezelőtt megkapta.
Ehhez 14 pontból álló javítási listát állított össze a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda. Mindegyik
javítandó pontot megvitatták. A mai napon rendelkezésre is áll a pontosított dokumentum. A tervnek
minden fázisa fenn van a díjnyertes megyei honlapon.
Bemutatja a teremben kifüggesztett 2 db térképet. Az egyik a Térségi Szerkezeti Terv, amely majd a terv
rendelettel jóváhagyott tervlapja lesz. A másik térkép a közlekedési hálózatok tervét mutatja be, amely a
terv határozattal jóváhagyott része lesz.
A mostani közgyűlési döntés célja, hogy a tervdokumentumot alkalmassá nyilvánítsa az egyeztetési
eljárásra, amely 2010. januárban fog elkezdődni. A tervet minden település, és a jogszabályban előírt
szervezetek fogják megkapni és 60 napjuk lesz a véleményezésre.
Tábori Attila a terv felépítéséről ad tájékoztatást. A jogszabályok szigorúan meghatározzák a terv
felépítését. A 219/2009. számú kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. A terv első szakasza a
rendeletet tartalmazza. Ez egyrészt az OTrT adatszolgáltatása, másrészt a jogszabályban meghatározott
adatszolgáltató szervezetektől kapott adatok.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előírja annak lehetőségét, hogy a
megyei területrendezési tervekben ajánlásokat és intézkedéseket fogalmazzanak meg. Ez adja a terv
második szakaszát. Azok, akik ezt a tervet alkalmazni fogják, azok számára igen fontos iránymutatásokat
tartalmaz a területfejlesztési döntések összehangolására. A jogszabályi környezet miatt ezt csak
határozattal lehet jóváhagyni.
A terv harmadik részét a megalapozó munkarészek alkotják, amelyek a szakági javaslatokkal
alátámasztják az egyes övezeteknek, illetve sajátos megyei térségeknek a jogalapját.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor összegzésként elmondja, tulajdonképpen a megyei önkormányzat javaslatai beépültek.
Most a terv kikerül 60 napos véleményezési eljárásra az összes érintetthez. Érdemi döntés akkor lesz,
amikor visszakerül a közgyűlés elé jóváhagyásra. Felhívja a figyelmet, hogy egy területrendezési terv
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módosítása hosszú folyamat, ha valahol „elalszanak” és saját javaslataikat most nem építik be, akkor
nagyon hosszú ideig várakozni kell arra, hogy az a következő módosítási folyamat során beépüljön.
Megköszöni az 5 millió forint támogatás lehetőségét, reméli, hogy nemcsak lehetőség marad.
A megyei önkormányzatnak itt koordináló szerepe van, köszöni a dicséretet, hogy ennek igyekezett is
eleget tenni, még annak ellenére is, hogy saját forrásból oldja meg; végül is azért van a megye, hogy ezt a
feladatot elvégezze.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
68/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása egyeztetési anyagának elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a megyei területrendezési terv módosítása egyeztetési
anyaga, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Észak-Alföldi Regionális Termálvízhasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú
Kft eddigi szakmai tevékenységéről készült tájékoztatóhoz
Szádvári Gábor elmondja, hogy az ülés előtt a bizottság tagjai kiosztással megkapták a Kft
ügyvezetőjének a levelét. Ebben dr. Sápi Levente jelzi, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, az „A”
változat támogatását javasolja, illetve amennyiben a „B” változat kerül elfogadásra, akkor javaslatot tesz
az adás-vételi szerződés szövegére. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés alelnök úr részéről?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Balogh Béla szerint, ha tartalmilag nézik, akkor adott esetben indokoltnak tűnik az értékesítés. Az elmúlt
időszak tapasztalatai ezt a lehetőséget alapozzák meg. Felveti ugyanakkor, hogy 200 ezer forintról van
szó, és úgy tűnik, hogy ez a Kft dolgozik, pályázik, még akkor is, ha ez a megyében nem ért el eredményt.
Bár az is megfogalmazódik, hogy van olyan projektje, amelynek eredményei a jövőben a megyében
alkalmazhatóak lehetnek. Számára most ez dilemma: az értékesítés, vagy pedig további bennmaradás
lehet a helyesebb döntés? Egyrészt az összeg nagyságrendje miatt, másrészt, hogy nem veszteséges cégről
van szó, talán érdemes lenne még bennmaradni.
Lakatos István elmondja, hogy a bizottságnak volt egy olyan döntése, amely kötelezi a Megyei
Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a gazdasági társaságokban való részvétel aktivitását tekintsék át.
Annak idején a megyei önkormányzat pozitív reménnyel lépett be ebbe a cégbe. Azóta egy hasonló,
regionális energetikai ügynökségnek is tagja lett a megyei önkormányzat, és van átfedés.
Idéz a beszámolóból: „Meg kell jegyeznünk, hogy az alapító tagok közül kimondottan szoros
együttműködésünk (néhány esetet kivéve) nem valósult. Eddigi eredményeinket javarészt önállóan értük
el néhány alapító tagunkkal együttműködve. A jövőben elvárjuk, hogy az alapító tagok javaslataikkal
együttesen kidolgozott pályázatokkal segítsék eredményes munkánkat.”
Tudomása szerint a Kft részéről nem érkezett ilyen irányú megkeresés sem a megyei önkormányzat, sem
a megye települései felé.
Az Észak-alföldi régiónak van a Baross Gábor innovációs pályázata, amelyen Jász-Nagykun-Szolnok
megye nagyon gyengén szerepel. A debreceni egyetem és a nyíregyházi főiskola környezetében olyan
pályázatíró cégek vannak, amelyek rengeteg témára nyújtanak be pályázatot és el is nyerik ezeket a
pályázati pénzeket. Sokszor nem is a téma nyer, hanem a jól összeállított pályázat. Sajnos azt lehet
mondani, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében szellemi erőforrás hiány van az innovációs pályázatok
terén.
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A dilemma mindenkiben meg van, ezért is került a határozati javaslat „A” és „B” változatban a bizottság
elé.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor elmondja, ha következetesek akarnak lenni a saját határozatukhoz, akkor azokból a
gazdasági társaságokból, amelyekből a várakozások ellenére sem jutott előnyhöz a megyei önkormányzat,
ki kell lépni. A „B” változat elfogadását javasolja.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslat „B” változatát.
A Gazdasági Bizottság 7 igen és 3 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
69/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddigi szakmai
tevékenységéről:
1) A bizottság az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosításai Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddig szakmai tevékenységéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és annak elkészítését megköszöni.
2) A bizottság egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ajánlja fel
üzletrészét vételre az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosainak, mivel a Kft
eddigi tevékenysége a megyét és településeit közvetlenül nem érinti.
3) A bizottság javasolja, hogy a megyei közgyűlés soron következő ülésére készüljön
előterjesztés az üzletrész vételre történő felajánlására.
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. Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Iroda
8. Dr. Sápi Levente ügyvezető igazgató, Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft
é r t e s ü l n e k.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy eddig 2 bizottság tárgyalta az előterjesztést, a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7 igen és 3 tartózkodással, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság pedig egyhangúlag támogatta.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
70/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7. 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 ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
71/2009.(XI.26.) 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 és ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat közgyűlés
elé terjesztését és elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és
az ORTOREHA Kft közötti bérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
72/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az ORTOREHA
Kft közötti bérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról:
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A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az
ORTOREHA Kft közötti bérleti szerződés módosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal

Felelős:
Határidő:
Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
értesülnek.

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató

9. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Szolnok, Kertész utca 35. számú alatti
ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásra
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
73/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és a Szolnoki Repülő Egyesület közötti, melléklet szerint megállapodás
megkötéséhez a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan használatára.
Felelős:
Határidő:

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Azonnal

Erről
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Szolnoki Repülő Egyesület

értesülnek.
10. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Megyei Önkormányzati Hivatal
vagyonkezelésében lévő tárolók bérleti szerződésének megkötéséhez történő
hozzájárulásra
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.
Balogh Béla ügyrendi kérdést tesz fel: az előterjesztés 4 határozati javaslatot tartalmaz, ez a szavazás
mindegyikre vonatkozik, vagy csak az elsőre?
Szádvári Gábor megköszöni az észrevételt. Ügyrendi szavazás következik. Megkérdezi: ki ért egyet azzal,
hogy a határozatokról egy szavazással döntsön a bizottság?
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal egyetért azzal, a bizottság egy szavazással
döntsön a 4 határozati javaslatról.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést és a 4 határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatokat hozza:
74/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti I. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Dr. Balogh
Elemér (5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés
megkötéséhez a melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

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
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6.)
7.)
8.)
9.)

Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Balogh Elemér

értesülnek.
75/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti II. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Dr. Kiss Ferenc
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Kiss Ferenc

értesülnek.
76/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti III. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Sárkány Géza
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Sárkány Géza

értesülnek.
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77/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti IV. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Jenei Lászlóné
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Jenei Lászlóné

értesülnek.
11. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona
és Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet
közötti haszonbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
78/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti haszonbérleti szerződés
megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és
Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti haszonbérleti
szerződés megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Nagyné Gulyás Anna igazgatónő
Azonnal
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Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
értesülnek.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos , a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
Nagyné Gulyás Anna igazgatónő

12. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a jászberényi Touring Hotel bérleti
szerződésének módosításához történő hozzájárulásra
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
79/2009.(XI.26.) GB számú határozat a jászberényi Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Kukta Kft-vel – mint bérlővel – megkötött, a
jászberényi Touring Hotelre vonatkozó bérleti szerződés melléklet szerinti módosításához,
amelynek aláírására felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Bobák József, a KUKTA Kft ügyvezetője

értesülnek.
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13. napirendi pont: Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt részvényének értékesítésére
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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
80/2009.(XI.26.) GB számú határozat az INNOHÍD Innovációs Zrt részvényének értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
14. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi belső
ellenőrzési tervének 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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
81/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
15. napirendi pont: Előterjesztés a Szolnok-Jászberény tengely gazdasági együttműködésének
élénkítésére
Szádvári Gábor ismerteti a következő előterjesztést: Jászberény-Szolnok tengely gazdasági
együttműködésének élénkítésére vonatkozó megállapodás. Az abc-sorrendet figyelembe véve javasolta
Jászberény képviselő-testülete, hogy az együttműködési megállapodás megfogalmazása a
legdemokratikusabb formában történjen. Megkérdezi, hogy az előterjesztő ezt a változtatást be tudja-e
fogadni?
Búsi Lajos válasza: az előterjesztő be tudja fogadni, ha Jászberény város képviselő-testülete így hagyta
jóvá.
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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, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
82/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jászberény-Szolnok tengely gazdasági együttműködésének
élénkítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
16. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottság részére Jász-Nagykun-Szolnok megye
turisztikai helyzetéről
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 tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
83/2009.(XI.26.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai helyzetéről:
A bizottság a megye turisztikai helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.
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 Iroda
7) Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
Szádvári Gábor megköszöni a tájékoztató elkészítését és rendelkezésre bocsátását.
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17. napirendi pont: Egyebek
17.1. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a berekfürdői Touring Hotel
bérleti szerződésének módosításához történő hozzájárulásra
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos tájékoztat arról, hogy jelenleg zárva van a szálloda, mert az épület rekonstrukciója folyik.
Benne van az előterjesztésben az az időszak, amikor nem használható a szálloda arra a célra, amire bérbe
lett adva. Így arra az időszakra nem kérnek bérleti díjat, amikor nem tudják biztosítani a használatot a
bérlő számára.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
84/2009.(XI.26.) GB számú határozat a berekfürdői Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról:
1) A Gazdasági Bizottság hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított
15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján az
Antour Kft-vel – mint bérlővel – megkötött, a berekfürdői Touring Hotelre vonatkozó
bérleti szerződés módosításához, amely szerint az ingatlan bérleti díja 2009. december 1-től
2010. április 30-ig, a hotelben zajló felújítási munkák ideje alatt elengedésre kerül.
2) Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a módosított, egységes szerkezetű szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dúzsné Szabó Andrea, az Antour Kft ügyvezetője

értesülnek.
Szádvári Gábor felkéri irodavezető asszonyt, adjon tájékoztatást az illetékbevételek alakulásáról. Az
illetékbevételeket összefoglaló táblázat a bizottság tagjai részére az ülés előtt kiosztásra került.
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Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy jól alakult a novemberi illetékbevétel, 196 millió forint, amely az év
eddigi legmagasabb illetékbevétele. Ehhez jelentősen hozzájárult az, hogy a főváros 6,3 milliárd forint
illetéket szedett be, ez az összeg nyáron 3 milliárd forint volt. Összességében országos szinten az első 10
hónapban 97 milliárd forint volt az illetékbevétel összege, és csak a novemberi hónapban pedig 14
milliárd forint. Ez mindent elmond az illetékbeszedés nagyságrendjéről.
Szádvári Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyik bizottsági tag, Hubai Imre nagyon szép
elismerést kapott a biogazdálkodás terén elért eredményeiért. Sajnálja, hogy most nem tudott eljönni.
Egyéb bejelentés nincs.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja.

Szolnok, 2009. november 30.

Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2009. november 26-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
65/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő folyamatban lévő
közútfejlesztési projektekről és a jövőbeni tervekről
66/2009.(XI.26.) GB számú határozat a megye mezőgazdaságának helyzetéről
67/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program JászNagykun-Szolnok megyei helyzetéről
68/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása egyeztetési anyagának elfogadásáról
69/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddigi
szakmai tevékenységéről
70/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadásáról
71/2009.(XI.26.) 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 és ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
72/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az ORTOREHA
Kft közötti bérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
73/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásról
74/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti I. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról
75/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti II. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról
76/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti III. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról
77/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti IV. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról
78/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti
haszonbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
79/2009.(XI.26.) GB számú határozat a jászberényi Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról
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80/2009.(XI.26.) GB számú határozat az INNOHÍD Innovációs Zrt részvényének értékesítéséről
81/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
82/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jászberény-Szolnok tengely gazdasági együttműködésének
élénkítéséről
83/2009.(XI.26.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai helyzetéről
84/2009.(XI.26.) GB számú határozat a berekfürdői Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról
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Gazdasági Bizottság
2009. november 26-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
65/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő folyamatban lévő
közútfejlesztési projektekről és a jövőbeni tervekről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
66/2009.(XI.26.) GB számú határozat a megye mezőgazdaságának helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
67/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program JászNagykun-Szolnok megyei helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
68/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása egyeztetési anyagának elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a megyei területrendezési terv módosítása egyeztetési
anyaga, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
69/2009.(XI.26.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddigi szakmai
tevékenységéről:
1) A bizottság az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosításai Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft eddig szakmai tevékenységéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és annak elkészítését megköszöni.
2) A bizottság egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ajánlja fel
üzletrészét vételre az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosainak, mivel a Kft
eddigi tevékenysége a megyét és településeit közvetlenül nem érinti.
3) A bizottság javasolja, hogy a megyei közgyűlés soron következő ülésére készüljön
előterjesztés az üzletrész vételre történő felajánlására.
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
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Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Iroda
Dr. Sápi Levente ügyvezető igazgató, Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási
Innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft
é r t e s ü l n e k.
4.
5.
6.
7.
8.

70/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
71/2009.(XI.26.) 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 és ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat közgyűlés
elé terjesztését és elfogadását.
72/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az ORTOREHA
Kft közötti bérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és az
ORTOREHA Kft közötti bérleti szerződés módosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
értesülnek.

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
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73/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és a Szolnoki Repülő Egyesület közötti, melléklet szerint megállapodás
megkötéséhez a Szolnok, Kertész utca 35. szám alatti ingatlan használatára.
Felelős:

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Azonnal

Határidő:
Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Szolnoki Repülő Egyesület

értesülnek.
74/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti I. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Dr. Balogh
Elemér (5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés
megkötéséhez a melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Balogh Elemér

értesülnek.
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75/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti II. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Dr. Kiss Ferenc
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Kiss Ferenc

értesülnek.
76/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti III. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Sárkány Géza
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Sárkány Géza

értesülnek.
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77/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Szolnok, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti IV. sz. tároló bérleti
szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Megyei Önkormányzat és Jenei Lászlóné
(5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6.) közötti határozatlan időtartamú bérleti szerződés megkötéséhez a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Jenei Lászlóné

értesülnek.
78/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti haszonbérleti szerződés
megkötéséhez történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és
Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti haszonbérleti
szerződés megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Nagyné Gulyás Anna igazgatónő
Azonnal

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
értesülnek.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos , a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
Nagyné Gulyás Anna igazgatónő
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79/2009.(XI.26.) GB számú határozat a jászberényi Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról:
A Gazdasági Bizottság hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V.
fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Kukta Kft-vel – mint bérlővel – megkötött, a
jászberényi Touring Hotelre vonatkozó bérleti szerződés melléklet szerinti módosításához,
amelynek aláírására felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Bobák József, a KUKTA Kft ügyvezetője

értesülnek.
80/2009.(XI.26.) GB számú határozat az INNOHÍD Innovációs Zrt részvényének értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
81/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
82/2009.(XI.26.) GB számú határozat a Jászberény-Szolnok tengely gazdasági együttműködésének
élénkítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
83/2009.(XI.26.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai helyzetéről:
A bizottság a megye turisztikai helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.
Erről:
1) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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4) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6) Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
7) Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
84/2009.(XI.26.) GB számú határozat a berekfürdői Touring Hotel bérleti szerződésének
módosításához történő hozzájárulásról:
1) A Gazdasági Bizottság hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított
15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján az
Antour Kft-vel – mint bérlővel – megkötött, a berekfürdői Touring Hotelre vonatkozó
bérleti szerződés módosításához, amely szerint az ingatlan bérleti díja 2009. december 1-től
2010. április 30-ig, a hotelben zajló felújítási munkák ideje alatt elengedésre kerül.
2) Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a módosított, egységes szerkezetű szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

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
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dúzsné Szabó Andrea, az Antour Kft ügyvezetője

értesülnek.
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