Jegyzőkönyv

Készült: 2010. január 21-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

valamint:
- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
- Horváth Béla igazgató-helyettes, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság
- Karancsi Tamás igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft
- Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
- Dr. Deme Pál elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara
- Dr. Török István, Megyei Gazdakörök Szövetsége
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Bénik Andrea irodavezető-helyettes, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Hubai Imre, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti a bizottság ez évi első ülésén megjelenteket: a bizottság tagjait,
alelnök urat, a főjegyző asszonyt és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Mindenkinek boldog,
eredményekben és egészségben gazdag boldog új esztendőt kíván. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes. Megkérdezi, a meghívóban szereplő napirendhez van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Szádvári Gábor elmondja, hogy a költségvetéshez az ülés előtt kiosztásra került egy módosítási javaslat,
illetve az Egyebek napirend keretében tájékoztatást kapnak az illetékbevételről. Szavazásra teszi fel a
napirendi pontokat.
Szarvák Imre és Gulyás Adrienn még nem érkezett meg, szavazók száma 10 fő.
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A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1) A Gazdasági Bizottság 2010. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
2) Tájékoztató a Közép-Tisza-vidék jelenlegi árvízvédelmi helyzetéről, az árvízbiztonság javítására
irányuló törekvésekről, a hullámtér hasznosításáról az árvízbiztonság tükrében, valamint a
belvízvédelmi védekezésre való felkészülésről (közgyűlési napirend)
Előadók:
Horváth Béla igazgató-helyettes, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatója
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3) Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről
(közgyűlési napirend)
Előadók:
Karancsi Tamás igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft üzletrészének értékesítésére (közgyűlési
napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap létrehozására
és a pályázat kiírására (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Tájékoztató a megye települései infrastrukturális helyzetéről (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a térségi turisztikai együttműködés fejlesztésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
9) Beszámoló a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai tevékenységéről és
tájékoztató a 2010. évi marketing tervéről
Előadók:
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
10) Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye”
cím 2010. évi pályázati kiírására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
11) Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati
kiírására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Egyebek
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1. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság 2010. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a munkatervet.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2010.(I.21.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. I. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2010. I. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2. napirendi pont: Tájékoztató a Közép-Tisza-vidék jelenlegi árvízvédelmi helyzetéről, az árvízbiztonság
javítására irányuló törekvésekről, a hullámtér hasznosításáról az árvízbiztonság
tükrében, valamint a belvízvédelmi védekezésre való felkészülésről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Horváth Béla kiegészítésként elmondja, hogy a tájékoztató elkészítése óta egy közepes árhullám vonult le
a Tiszán. A vízügyi igazgatóság által kezelt 340 km védvonalból 315 km-en védekeztek. Ezen belül 43
km-en rendeltek el III. fokú árvízvédelmi készültséget a Hortobágy-Berettyón. A megmozgatott létszám
652 fő, külsősökkel együtt. Valószínűleg a hétfői napon már valamennyi szakaszon meg tudják szüntetni
az árvízvédelmi készültséget.
Az árhullám mellett jelenleg belvízvédekezésre is szükség van. Ez a vízügyi igazgatóság teljes működési
területét érinteti. A 10 belvízvédelmi szakaszból 9 szakaszon II. fokú, 1 szakaszon I. fokú készültséget
rendeltek el. Néhány adatot ismertet: 28.400 hektár volt a maximális elöntés, ebből a megyére 21.350
hektár esett. Ebből az elöntött területből a vetésterület 9.800 hektárt tett ki. 35 stabil szivattyútelep
működött, az eddig összesen átemelt vízmennyiség 25 millió m³ volt. A jelenlegi belvízrendszer
kiépítettsége nem teszi lehetővé azt, hogy helyben visszatartsanak vízmennyiséget – ami a csatornákba
került, azt kénytelenek átemelni.
Jelenleg mintegy 2 milliárd m³ vízkészlet van tárolva a Tisza teljes Kárpát-medencei vízgyűjtőterületén.
Ennek nagyobb része a Maros vízgyűjtőterülete, tehát a déli rész, a Közép-Tisza-vidéket ez közvetlenül
nem érinti. A mai lehullott csapadékról nincs információ. Ez annyival marad el a sokéves átlagtól, mint
amennyi most a Tiszán lefolyik. Előrejelzésként annyi mondható el, hogy a sok éves átlagnak megfelelő
hómennyiség be fog tározódni a vízgyűjtőterületen, és az olvadás fogja megmutatni, hogy ebből lesz-e
újabb árhullám.
A fejlesztési elképzelésekről: a vízügyi igazgatóság is a fejlesztési forrásait pályázatok útján tudja elérni.
A legfontosabb ezek közül a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése nevű projekt. Ennek keretében 2009-ben
átadásra került a Tiszaroffi árvízvédelmi tározó. A tározó műtárgyai már működnek, elvileg tározható a
tározó tér. Ki is használták a jelenlegi árhullámot arra, hogy a működő tározóelemek hiányosságait
megpróbálták korrigálni.
2009-ben elkezdődött a másik két tározó, a Hanyi-Tiszasülyi és a Nagykunsági építése is. Az időjárás
azonban október-november-december hónapokban nem kedvezett a munkáknak, így a kivitelezők a
betervezett ütemet nem tudják tartani. Úgy látják azonban, hogy 2012-re ez a két tározó is üzembe
helyezhető. A tározók az előzetes becslések szerint a 2000. évi árvízszinthez képest 60-70 cm-rel
alacsonyabb Tiszai tetőzést tesznek lehetővé.
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A KEOP-ra nyújtanak be pályázatot vízbiztonsági, illetve vízkészlet-gazdálkodási célú fejlesztések
megvalósítására. Ezek közül a legnagyobb a komplex Tisza-tó projekt, amely 3 vízügyi igazgatóság
működési területét is érinti. Ez a projekt egyrészt a Tisza-tavon a vízkészlet biztonsággal történő
rendelkezésre állását hivatott biztosítani, másrészt a Keleti-főcsatorna és a Nagykunsági-főcsatorna üzemi
állapotának javítását, a 30 év alatt elmaradt fejlesztések pótlását szolgálja, harmadrészt a Tisza II.
vízlépcső hosszirányú átjárhatóságának megteremtésére irányul. A projekt 2. körre benyújtásra kész,
áprilisban szeretnének pályázni a kivitelezésre, 2012. évi befejezési határidővel.
Árvízvédelmi vonalat érintő, KEOP támogatással megvalósuló fejlesztés a Szolnok belterületi Tisza jobb
parti szakasza fejlesztése. Ez a projekt Tószeg közigazgatási határától a Tisza-hídig tartó jobb parti
hiányzó töltés kiépítését és erősítését célozza meg, valamint a Zagyva-torkolat Zagyva-hídig terjedő jobb
parti szakaszának – a bal parthoz hasonló – kiépítését jelenti. A projekt előminősítése megtörtént, most
van folyamatban a hiánypótlás, és várhatóan ez év I. negyedévének végére a döntéshozók asztalára
kerülhet.
Hasonló előkészítettségi szinten van a Hármas-Körös Körös-zugi töltésszakaszának, szintén KEOP
pályázat keretében történő fejlesztése, a szolnoki projekttel párhuzamosan halad előre. A létesítési
engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a részletes megvalósíthatósági tanulmányok minősítése folyik, és
most kapták meg a hiánypótlási felhívást. Megjegyzi: a 3 milliárdos projekt hiánypótlása 30 oldalt tesz ki,
amelyből 29 és fél oldal magyarázó és mondathelyesbítő észrevételekből áll, a műszaki leírás lényegi
részét alig érinti.
Belvízhelyzettel kapcsolatban elmondja, e területen is kizárólag Európai Uniós társfinanszírozású
pályázati pénzekkel számolhatnak. Az Észak-alföldi régióhoz az 1. fordulóban 3 belvizes projektre
pályáztak: a milléri, a dobai és a harangzugi belvíz-főcsatornák teljes vízrendszer-fejlesztésére. Mind a
három projekt gyakorlatilag kivitelezés alatt van. Támogatási szerződése azonban csak 2-nek van, mivel a
harangzugi projekt esetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonosi hozzájárulása még nem áll
rendelkezésükre.
Január közepén benyújtott belvizes pályázatok vagy a már nyertes, folyamatban lévő fejlesztésekhez
kapcsolódnak, vagy pedig egyéni fejlesztésekhez. Ilyen például a Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó által
befolyásolt belvízrendszerek fejlesztése, amely Jászkisér, Jászapáti, Jászivány és Jászszentandrás
környéki vizek biztonságos elvezetését célozza meg.
Ugyanígy a harangzugi projekthez kapcsolódóan, a Nagykunsági-főcsatorna szivárgó rendszerének a
fejlesztését is pályázat útján szeretnék megvalósítani. Amikor 30 évvel ezelőtt megépítették a
Nagykunsági-főcsatornát – gyakorlatilag külső víz lett bevezetve a térségbe –, akkor elmaradt a
belvízrendszerek fejlesztése. Ez a mostani projekt így egy 30 éves adóságot pótolna.
A hullámteret érintő jelenlegi tevékenységgel kapcsolatban elmondja, hogy 2006 óta van érvényben az a
kormányrendelet, amely a nagyvízi meder határvonalainak a kijelölését előírta a vízügyi ágazat számára.
Ez rögös úton jutott el odáig, hogy 2009-ben a hullámtér árvízvédelmi töltésekkel határolt ingatlanjaira
bejegyzésre került a „nagyvízi meder” jelleg. Ez egyfajta olyan korlátozás hitelesítését, illetve írásban
történő megjelenítését mutatja, amelyet a természet önmaga már korábban előírt, mivel a hullámtéren az
árhullámok rendszeresen korlátozták az ott gazdálkodókat a termelésben, illetve az ingatlanok
használatában.
2010-ben szeretnének a magas-parti települések közigazgatási területén is előrelépni, és elindítani a
bejegyzési kérelmet. Az önkormányzati testületeket is szeretnék megnyerni az ügynek. Rendeleti
kötelezettség áll fenn, így sem a vízügyi igazgatóság, sem az önkormányzat nem vitathatja ennek a
végrehajtását. Az érintett települések vezetőivel már előzetesen egyeztették a programokat és
tennivalókat. A vízügyi ágazat még nem tudta kidolgozni a kezelési módot azon ingatlanok esetében,
amelyeket a nagyvízi meder határvonala elmetsz és nem érvényes az egész ingatlanra a korlátozás.
A vízügyi igazgatóság által kezelt területeken egyre népszerűbb a megújuló energiaforrások felhasználása
és egyre több az érdeklődő. Tudni kell, hogy egy hullámtéri területen bármilyen növény termesztése
kockázatos, nehezen kalkulálható és a terep nem alkalmas a nagyüzemi termelésre. Az igazgatóság
szeretné megszűrni az érdeklődőket. Kijelöltek 4 mintaterületet a hullámtéren és ajánlatokat kértek be
olyan hasznosítóktól, akiknek már van referenciájuk apríték felhasználására és égetésére.
Ismertet néhány alapelvet, amelyet szem előtt kell tartani ebben a témakörben: nem szeretnék, ha a Tisza
hullámterébe újabb jövevény növény kerülne, csak őshonos növényekben gondolkodjon a mindenkori
hasznosító, aki nem kereskedelmi célra, hanem közvetlen felhasználásra termeszt – ezeket előnyben
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szeretnék létesíteni. A helyi erőforrások igénybevétele szintén prioritást élvező szempont, valamint az is,
hogy hosszú távú legyen a felhasználás.
A szóbeli kiegészítés elején megérkezett Szarvák Imre és Gulyás Adrienn, szavazók száma 12 fő.

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Domján Sándor a Hortobágy-Berettyó csatornával kapcsolatban kérdez. Néhány évvel ezelőtt épült meg
az ágotai részen az árvízkapu, amelyen vizet lehet elengedni a Hortobágy felé. Azóta is azt tapasztalják,
hogy „csurig” van a csatorna, amikor ezt alkalmazzák. Az ott gazdálkodóknak ez úgy okoz kárt, hogy
mielőtt ezt a vizet elengedik, akkor már korlátozva van a belvízátemelés. Van-e arra mód és lehetőség,
hogy ez hamarabb megtörténjen, a korlátozás életbelépése előtt? Mi az oka annak, hogy későn nyitják
meg ezt az árvízkaput?
Petronyák László megkérdezi, vannak-e pontos adatok arra, hogy mekkora a lopásból eredő kár és
mennyire veszélyezteti ez az árvízbiztonságot?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy az ár- és belvíz-védekezési munkák eddig mekkora költséget
jelentettek? Ez hogyan érinti az igazgatóság 2010-es költségvetését?
Horváth Béla válasza a Hortobágy-Berettyó csatornával kapcsolatban: innen a víz csak akkor tud kifolyni,
ha a Körös befogadóképes, többnyire a magasabb fokozat, a III. fok akkor kerül elrendelésre, amikor már
lehet vízkormányzásban is gondolkodni. Az ágotai mű üzemmódját a Hortobágyi Nemzeti Park
befogadóképessége határozza meg. Amikor az üzemrendet annak idején megalkották, akkor a nemzeti
park egyértelműen előírta, hogy milyen a feltételekkel és milyen vízállásnál lehet bekormányozni, illetve
visszatartani a vizet az ő területén. A nemzeti park nem örül annak, ha a területén folyamatosan víz van,
nem is a víz mennyisége, hanem inkább a víz minősége miatt. Az, hogy az ágotai vízelzáró művet
lezárják és a tározóteret feltöltsék, csak végszükség esetén fordulhat elő. Másik korlátozás a termelési
korlátozás, ezzel az igazgatóság nem is élt a jelenlegi árhullám idején. A harmadik lehetőség a vízszint
szabályozására: a Nagykunsági-főcsatornán vizet átereszteni a Hármas-Körösbe. A jelenlegi ár- és
belvízhullám alatt 2,5 m³/szekundummal tudták a vizet átvezetni, és erre mindössze 3 napig volt szükség.
Ha megkereséssel élnek a nemzeti park felé, nagy valószínűséggel nem járult volna hozzá az ágotai
részlezáró mű üzembe helyezéséhez.
A lopáskárokat folyamatosan nyilvántartják. Az elmúlt évben az ócskavas ára alacsony volt, így a
káresemények értéke is viszonylag alacsony. A 2008. év azonban katasztrofális volt nemcsak vízügyi
ágazat, hanem minden területen gazdálkodó számára is. Ha forintban fogalmazná meg, akkor 100 – 200
millió forint körüli a jelenleg nyilvántartott kárérték, inkább azonban az árvízvédelmi biztonságra való
hatását emelné ki. Rendszeresen előfordul, hogy az árvédelmi töltésben lévő műtárgy felhúzó szerkezetét,
zsiliptábláit eltulajdonítják. Ezeket azonnal helyreállítják. A belvízvédelmi rendszerek üzemképességét a
vízkormányzó műtárgyak biztosítják, azonban alig van már a területükön ilyen műtárgy. Amit át lehetett
alakítani, azt mobillá tették. A korábban említett fejlesztések gyakorlatilag nem arra épülnek, hogy a
belvizet el tudják vezetni, hanem arra, hogy vissza tudják tartani, ehhez pedig műtárgyak kellenek. Ha
ezeket a műtárgyakat nem tudják megvédeni, akkor úgy is lehet fogalmazni, hogy nem a jövőnek
építenek, hanem az ócskavas gyűjtőknek.
Az ár- és belvízvédelmi költségeket tekintve, jelenleg 100 – 100 millió forint körül tartanak, ez dologi és
bérjellegű kiadás. A költségvetésüket ez nagyon megterheli. Ma délután van találkozója a
környezetvédelmi minisztériumban ez ügyben, mivel nem biztos, hogy ezeket a költségeket záros
határidőn belül az állam kifizeti részükre. A vízügyi igazgatóságok saját pénzeszközzel nem
rendelkeznek, és a központi költségvetés támogatásától függenek. Jelenlegi információk szerint ilyen
címen sem a KvVM, sem a vízügyi igazgatóság számláján nincsen pénz.
További hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor megköszöni az írásbeli tájékoztatót, a szóbeli kiegészítést és a válaszokat. Szavazásra
teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2010.(I.21.) GB számú határozat a Közép-Tisza-vidék jelenlegi árvízvédelmi helyzetéről, az
árvízbiztonság javítására irányuló törekvésekről, a hullámtér hasznosításáról az árvízbiztonság
tükrében, valamint a belvízvédelmi védekezésre való felkészülésről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi
tevékenységéről
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, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
3/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2009.
évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, hogy a kiosztott anyagban a vastagított részek a
változásokat jelentik. A változásokat az indokolta, hogy az államháztartási törvény értelmében a
költségvetés előkészítése során megvalósítási terveket kellene elkészíttetni az intézményvezetőkkel. Erre
meg kellett volna jelennie egy kormányrendeletnek, amely nem jelent meg addig az időpontig, amikor
elkezdték a költségvetés előkészítését. A kormányrendelet december 19-én jelent meg, és ekkor már
lefolytatták az intézményi egyeztetéseket, elfogadták a koncepciót és az intézkedési tervet. Az
államháztartási törvény azonban engedményt ad arra vonatkozóan, hogy két évre, 2010-re és 2011-re a
testületek eltekinthetnek a megvalósítási terv készítésétől. Ezért javasolják a közgyűlésnek, hogy 2010-re
ne készüljön megvalósítási terv.
A 9-10. mellékletekben néhány intézménynél van változás a nyersanyagnormánál, és finomításokat
végeztek a rezsi kimunkálásában. A nyersanyag és rezsi Áfa-térítési díjak minimális mértékben változtak,
amelyeket a vastagított rész jelez.
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8 igennel és 2 tartózkodással, a Oktatási, Kulturális
és Vallásügyi Bizottság pedig 7 igen és 2 tartózkodással támogatta az előterjesztést. Tegnap a KIÉT is
tárgyalta a költségvetést, ezen az egyeztetésen alelnök úrral voltak jelen.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc elmondja, hogy közeledve a ciklus végéhez, számvetést is szoktak készíteni. Sor került
több, nagyobb horderejű átszervezésre és összevonásra, amelyek nagy vitát váltottak ki a közgyűlésen.
Megkérdezi, hogy az átszervezésekkel, összevonásokkal elért megtakarítások mennyiben érintik a
költségvetést? Mennyivel növelné meg most a hiány összegét, ha ezekre az intézkedésekre nem került
volna sor?
Hajdúné Gácsi Mária válasza: az előterjesztésből is látható, hogy a személyi jövedelemadóban négy év
vonatkozásában, a 2006-os szinthez képest közel 2 milliárd forint a kiesés. Ha nem veszik figyelembe ezt
a jelentős forráskiesést, akkor most nem 1,2 milliárd forint működési hiánnyal, hanem közel 3 milliárd
forint hiánnyal kellene számolni. Lényegében az intézményi bevételek növelése, az átszervezések, a
létszámcsökkentések, a kiadáscsökkentések – bár tételesen még nincsenek kimunkálva – nagyságrendileg
több mint 1 milliárd forintot jelentettek az elmúlt 3, illetve 4 évben, beleértve már a 2010. évet is.
Amikor a 4 éves beszámoló kerül a közgyűlés elé, akkor intézménytípusonkénti tételes kidolgozásra is sor
kerül.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor elmondja, hogy amikor megkapták a kórház beszámolóját, akkor ott is látható volt, hogy
2006. évihez képest 2009. évre a pontérték eléréséhez a ráfordítás 130 ezer Ft-ról 117 ezer Ft-ra változott,
az egy ápolási nap költsége is 10-12%-os csökkenést mutatott. Sajnos a „nadrágszíjhúzás” folyamatos.
Ez a 12. költségvetése, amit át kellett tanulmányoznia. A 12 költségvetés közül ez a legalaposabban és
legjobban kimunkált, ugyanakkor a legrosszabb számokat tartalmazó költségvetés. Reméli, nem lesz
nagyon hosszú tél, ár- és belvízkár és egyéb rendkívüli esemény, amely tovább terhelné ezt a „feszített”
költségvetést.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság 9 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
4/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat közgyűlés
elé terjesztését és elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft üzletrészének 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.
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A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
5/2010.(I.21.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs
és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft üzletrészének értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap
létrehozására és a pályázati kiírására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítést tesz: az írásbeli előterjesztés elkészítése óta már 55 település nyilatkozott
arról, hogy milyen formában viszonyul az alaphoz: 43 csatlakozik, 9 nem csatlakozik és 3 testületi
döntéstől függő.
Szádvári Gábor jelzi, hogy tegnap Jászberény képviselő-testülete megszavazta a csatlakozást.
Lakatos István: akkor 44 a csatlakozók száma. Tavaly csak 38 település csatlakozott az alaphoz. Az
elmúlt évhez képest változást, hogy a megyei önkormányzat nem a települési hozzájárulásokkal azonos
mértékű hozzájárulást, hanem a megye teljes lakosságszámát figyelembe véve, 4 millió forintot biztosít az
alaphoz. A pályázók 75%-os támogatást igényelhetnek, az elmúlt években ez 60% volt. Szigorítás, hogy
munkabérre és üzemanyagra nem igényelhető támogatás. A támogatási szerződésben – amely
tervezetként szerepel a mellékletben – az elszámolással kapcsolatban néhány szigorítás fog életbe lépni.
Ezt a közgyűlés elé kerülő anyag már tartalmazni fogja.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
6/2010.(I.21.) GB számú határozat a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7. napirendi pont: Tájékoztató a megye települései infrastrukturális helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja: a 8. oldalon szerepelnek azok rekultivációs projektek, amelyek
2 fordulós pályázat keretében előkészítés alatt vannak. Ezek közül kettő, Szolnok és 3 település projektje,
valamint a Tisza-tavi volt ISPA-s projekt összesen 4 milliárd forintban részesült, megköthetik a
támogatási szerződést. Ez 100%-os támogatású konstrukció, önerőt nem igényel.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
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Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
7/2010.(I.21.) GB számú határozat a megye települései infrastrukturális helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a térségi turisztikai együttműködés fejlesztésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
8/2010.(I.21.) GB számú határozat a térségi turisztikai együttműködési fejlesztéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
9. napirendi pont: Beszámoló a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai
tevékenységéről és tájékoztató a 2010. évi marketing tervéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hering Krisztina kiemeli a beszámolóból az „Alföld szíve” turisztikai kedvezménykártya kérdőíves
felmérését. Ezt a 10 éves marketing akciót 2008 augusztusában indította útjára a megyei önkormányzat.
Minden évben 2.000 darabbal bővül a kártyák száma, amelyet különböző marketing csatornákon –
vásárokon, kvízjátékon – keresztül juttatnak el a potenciális turistákhoz. A kártyák sorszámozottak,
nyilvántartást vezetnek a felhasználókról. Egyrészt azért, hogy egy családon belül felhalmozódás ne
történjen, másrészt azért, hogy visszajelzésük legyen arról, mely területekről jelentkeznek a felhasználók.
Egy év eltelt, ezért szükségét látták annak, hogy személyesen ellenőrizzék a kártyaelfogadó-helyeket.
Vegyes tapasztalatokat szereztek. Sok helyen a matricákat – amelyeket azért gyártattak, hogy
beazonosítóvá váljon az elfogadóhely – nem rakták ki. Több esetben az ott lévő alkalmazott nem tudott
erről az akcióról, általában azonban pozitívan álltak ehhez a dologhoz, ha nem is tudtak róla, akkor a
fenntartót megkérdezték, és a kedvezményeket érvényesítették. A helyszíni pozitív és negatív
tapasztalatokról levélben értesítették a felhasználókat. Ez jelzés arra vonatkozóan, hogy van kontroll, és
ha már jelentkeztek partnerként, akkor tartsák be a szabályokat.
A felhasználóktól egy alkalommal kaptak visszajelzést. A strandfürdőben az egyik felhasználó nem tudta
érvényesíteni a kártyáját, de azonnal intézkedtek és megszűntek ezek a panaszok.
A kártyaakcióban 2008-ban 44 partnerük volt, 2009-ben 63, és a 2010. február 1-jével megjelenő
kiadványukban már 72 partner szerepel.
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A kérdőíves felmérésből kiemeli még a szolgáltatók tapasztalatát, miszerint a bevezetés szakaszában még
kisebb a közismertség és még nem volt jelentős a felhasználás, de hangsúlyozza, ez egy tízéves akció, és
várható, hogy az évek múlása során egyre intenzívebben fogják a kártyákat használni. Pozitívum, hogy a
felhasználás 40%-os volt. Véleménye szerint egy év után ez szép eredmény.
A felhasználókról nyilvántartást vezetnek és őket is szerették volna felmérni, bár az e-mailcímeket nem
kötelező megadniuk. 200 helyre tudtak e-mailt kiküldeni, kérve, hogy töltsék ki a kérdőívet; csak 27 fő
válaszolt, és ezekből túl sok következtetést nem tudnak levonni. Az pozitívum, hogy a 27 visszajelző
jelentős része már használta a kártyát.
Kiemeli, hogy szeretik ezt a kártyát és nagy népszerűségnek örvend. Például az elmúlt évben a
honvédségnek tudtak 300 db kártyát biztosítani, amelyek a nyíregyházi, a debreceni és a kecskeméti
bázison kerültek kiosztásra.
Nyilvántartásukból látható, hogy elsősorban az Észak-alföldi régióban és a Tisza-tavi régióban osztották
szét a kártyákat. A gazdasági válság miatt tapasztalták, hogy az emberek inkább a közelben keresik az
üdülési lehetőséget és nagyobb esélyt látnak arra, hogy a közeli desztinációkból könnyebben ellátogatnak
a megyébe, igénybe véve a szolgáltatásokat. Reméli, hogy ez a 10 éves akció évről évre eredményesebb
lesz, a befektetett erő és anyagi forrás meg fog térülni, és vendégszám-növekedést fog gesztorálni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc elmondja, hogy a belföldi turizmusnak egyik kulcskérdése az üdülési csekk.
Megkérdezi, történtek számítások arra vonatkozóan, hogy mennyiben fogja a belföldi vendégforgalmat
csökkenteni az üdülési csekk megadóztatása? Milyen kilátásokra lehet számítani?
Hering Krisztina válasza: konkrét adatokkal sajnos nem rendelkeznek. Akik 2009-ben igényeltek üdülési
csekket, azok 2010-ben még fel tudják használni. Biztosan visszaesés lesz, de ezt 2011-ben fogják
megérezni. Természetesen ez őket is érinti. A szakmai szervezetek mindent megtettek annak érdekében,
hogy ez ne történjen meg. Ez egy érvágás lesz a belföldi turizmusnak.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megköszöni a szóbeli tájékoztatóban elhangzottak. A következő napirendi pont a védjegy
cím lesz, itt is be kellett vezetni a kontrollt. Azt szokták mondani: „a bizalom alapja mindig a szoros
ellenőrzés, a hosszan tartó barátság alapja pedig a pontos elszámolás”. Az akció elindítójának a
felelőssége, hogy azt figyelemmel kísérje, és ténylegesen azt nyújtsa, amire életre hívták. Erőt és sok
sikert kíván ehhez a tízéves munkához. Reméli, hogy lesznek majd olyan évek is, amikor a vendégek
túlnyomó számával tudnak majd küszködni.
Szavazásra teszi fel a beszámolót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
9/2010.(I.21.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai
tevékenységéről és a 2010. évi marketing tervéről:
A Gazdasági Bizottság a mellékletben beterjesztett tartalommal elfogadja
a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót és
a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2010. évi marketing tervét.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
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7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
10. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím 2010. évi pályázati kiírására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
2010. évi pályázati kiírásáról:
1) A bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2010. évi pályázati
kiírását megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.
2) A 2010. évi pályázat megjelenését a megyei napilapban, valamint a megyei rádiókban egyegy alkalommal kell közzétenni.
A pályázati kiírást, a pályázati adatlapot és a pályázati szabályzatot egységes szerkezetben a
honlapon, a www.jnszm.hu/Pályázatok, valamint www.tiszainform.com címeken elérhetővé
kell tenni.
Határidő: 2010. március 1.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
3) A bizottság – a 4/2006.(II.17.) számú közgyűlési határozat alapján –
felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálatot pedig a pályázatok
feldolgozására és a döntés-előkészítő szakértői bizottság titkársági feladatainak ellátására.
Határidő: 2010. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
4) A 2010. évi cím elnyerésére irányuló pályázatok, valamint a már elnyert cím
meghosszabbítására vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje:
2010. május 31.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
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7. Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.
11. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottságnak a „Települési Környezetért” cím 2010. évi
pályázati kiírására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
11/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírásáról:
1) A bizottság a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírását megtárgyalta és a
melléklet szerint elfogadja.
2) A „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírását Jász-Nagykun-Szolnok megye
77 települési önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére postai
úton meg kell küldeni, illetve a megyei önkormányzat honlapjára fel kell tenni.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
3) A bizottság – a 172/2005.(XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a pályázatok feldolgozására, a döntés-előkészítő szakértői javaslat
elkészítésére.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
4) A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. március 17. (szerda) 13.00 óra
5) A 2010. évi „Települési Környezetért” címet a megyei közgyűlés elnöke adja át, a JászNagykun-Szolnok Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozat
keretében.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
Mészáros János megyei főépítész
értesülnek.
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12. napirendi pont: Egyebek
Szádvári Gábor felkéri irodavezető asszonyt, adjon tájékoztatást az illetékbevétel állásáról.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy a január havi illetékbevétel 137 millió forint volt. Ez átlag
körüli, valószínűleg benne van a 2009. évi utolsó negyedévének intenzív illetékbehajtása.
Egyéb bejelentés nincs.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja.
Szolnok, 2010. január 27.

Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2010. január 21-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
1/2010.(I.21.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. I. félévi munkatervéről
2/2010.(I.21.) GB számú határozat a Közép-Tisza-vidék jelenlegi árvízvédelmi helyzetéről, az
árvízbiztonság javítására irányuló törekvésekről, a hullámtér hasznosításáról az
árvízbiztonság tükrében, valamint a belvízvédelmi védekezésre való felkészülésről
3/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2009.
évi tevékenységéről
4/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
5/2010.(I.21.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs
és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft üzletrészének
értékesítéséről
6/2010.(I.21.) GB számú határozat a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról
7/2010.(I.21.) GB számú határozat a megye települései infrastrukturális helyzetéről
8/2010.(I.21.) GB számú határozat a térségi turisztikai együttműködési fejlesztéséről
9/2010.(I.21.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai
tevékenységéről és a 2010. évi marketing tervéről
10/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
2010. évi pályázati kiírásáról
11/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírásáról
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Gazdasági Bizottság
2010. január 21-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
1/2010.(I.21.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. I. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2010. I. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
2/2010.(I.21.) GB számú határozat a Közép-Tisza-vidék jelenlegi árvízvédelmi helyzetéről, az
árvízbiztonság javítására irányuló törekvésekről, a hullámtér hasznosításáról az árvízbiztonság
tükrében, valamint a belvízvédelmi védekezésre való felkészülésről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
3/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2009.
évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4/2010.(I.21.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat közgyűlés
elé terjesztését és elfogadását.
5/2010.(I.21.) GB számú határozat az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs
és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Közhasznú Kft üzletrészének értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6/2010.(I.21.) GB számú határozat a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7/2010.(I.21.) GB számú határozat a megye települései infrastrukturális helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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8/2010.(I.21.) GB számú határozat a térségi turisztikai együttműködési fejlesztéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
9/2010.(I.21.) GB számú határozat a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai
tevékenységéről és a 2010. évi marketing tervéről:
A Gazdasági Bizottság a mellékletben beterjesztett tartalommal elfogadja
a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2009. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót és
a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat 2010. évi marketing tervét.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.

10/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
2010. évi pályázati kiírásáról:
1) A bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2010. évi pályázati
kiírását megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.
2) A 2010. évi pályázat megjelenését a megyei napilapban, valamint a megyei rádiókban egyegy alkalommal kell közzétenni.
A pályázati kiírást, a pályázati adatlapot és a pályázati szabályzatot egységes szerkezetben a
honlapon, a www.jnszm.hu/Pályázatok, valamint www.tiszainform.com címeken elérhetővé
kell tenni.
Határidő: 2010. március 1.
Felelős:
Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
3) A bizottság – a 4/2006.(II.17.) számú közgyűlési határozat alapján –
felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálatot pedig a pályázatok
feldolgozására és a döntés-előkészítő szakértői bizottság titkársági feladatainak ellátására.
Határidő: 2010. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: Lakatos István irodavezető
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
4) A 2010. évi cím elnyerésére irányuló pályázatok, valamint a már elnyert cím
meghosszabbítására vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje:
2010. május 31.
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Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
értesülnek.

11/2010.(I.21.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírásáról:
1) A bizottság a „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírását megtárgyalta és a
melléklet szerint elfogadja.
2) A „Települési Környezetért” cím 2010. évi pályázati kiírását Jász-Nagykun-Szolnok megye
77 települési önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére postai
úton meg kell küldeni, illetve a megyei önkormányzat honlapjára fel kell tenni.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
3) A bizottság – a 172/2005.(XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján – felkéri a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodát a cím adományozásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a pályázatok feldolgozására, a döntés-előkészítő szakértői javaslat
elkészítésére.
Felelős: Lakatos István irodavezető
Mészáros János megyei főépítész
4) A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. március 17. (szerda) 13.00 óra
5) A 2010. évi „Települési Környezetért” címet a megyei közgyűlés elnöke adja át, a JászNagykun-Szolnok Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozat
keretében.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája
Mészáros János megyei főépítész
értesülnek.
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