Jegyzőkönyv
Készült: 2010. június 3-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága NYÍLT
üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

valamint:
- Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
- Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
- Dr. Németh Pál, Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft
- Gombár Mihály főigazgató, Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- Dr. Székely László titkár, Megyei Agrárkamara
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Bénik Andrea irodavezető-helyettes, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Agócs Klára, Közgyűlési Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
1. Rédai János, bizottsági tag
2. Petronyák László, bizottsági tag
3. Hubai Imre, bizottsági tag
4. Szarvák Imre, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti a bizottság ülésén megjelenteket: a bizottság tagjait, alelnök urat,
főjegyző asszonyt, irodavezető asszonyt, irodavezető urat 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 elmondja, hogy az illetéktábla kiosztásra került és az Egyebek napirendi pont keretében
tájékoztatást kapnak az irodavezető asszonytól. Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
Gulyás Andrienn és Balogh Béla késik, szavazók száma: 7 fő.

A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
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1) Tájékoztató a 2007 és 2009 között az Észak-alföldi régióba és Jász-Nagykun-Szolnok megyébe
érkezett Európai Uniós és hazai támogatásokról (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
2) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3) Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a Megyei
Önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó
pályázat kiírására (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Előterjesztés az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületben való tagi részvételre (közgyűlési
napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés pályázat benyújtására a megyei területrendezési terv módosítása kidolgozásának
támogatására (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum közvitára bocsátására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
9) Egyebek
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2007 és 2009 között az Észak-alföldi régióba és Jász-Nagykun-Szolnok
megyébe érkezett Európai Uniós és hazai támogatásokról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc megköszöni a Térségfejlesztési és Külügyi Irodának, hogy az NFÜ-s részt elkészítette.
Idézi a tájékoztató 3. oldalát: „megállapítható, hogy 2007-2008-2009-ben nem volt nyertes pályázat a
következő településekről” – és fel vannak sorolva a települések. Elképzelhető, hogy ezek a települések
nem is nyújtottak be pályázatot NFÜ-s előirányzatokra. Véleménye szerint ezen a megállapításon lehetne
egy kicsit módosítani.
Gulyás Andrienn megérkezett, szavazók száma: 8 fő.

További hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor elmondja, ezek már megtörtént események, vitatkozni nem lehet velük, mindenesetre le
kell vonni a tapasztalatokat. Az önkormányzatok önerőből nem sok dolgot tudnak megvalósítani, csak
pályázati támogatásokkal tudnak előrelépni. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
24/2010.(VI.03.) GB számú határozat a 2007 és 2009 között az Észak-alföldi régióba és JászNagykun-Szolnok megyébe érkezett Európai Uniós és hazai támogatásokról:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
2. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan
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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2010.(VI.03.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítéséről:

Önkormányzat

1.) 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 14. § (1) bekezdése alapján a Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti (hrsz.:
158) ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát értékesíti a Sandulescu Marinica (Jászdózsa, Katalin u.
31.) részére 80.000,- Ft vételáron, amely a szerződés aláírásakor egy összegben, banki utalással
esedékes.
2.) A Gazdasági Bizottság felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a mellékelt adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

Erről:
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
értesülnek.
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3. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a Megyei
Önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a tájékoztató május 20-án lezárásra került. A 3. oldal végén még az
szerepel, hogy a Szolnok, Tóth Ferenc u. 2. szám alatti orvosi rendelőre volt egy érdeklődő, de érdemi
ajánlatot nem tett. Azóta megtette írásbeli ajánlatát és 90 napig tartja azt. A társasházhoz kell fordulni a
fűtési rendszer leválasztása érdekében. Ennyi változás történt az eredeti tájékoztatóhoz képes.
Balogh Béla megérkezett, szavazók száma: 9 fő.

Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor elmondja, a tájékoztató – amelyet az előző ciklusban tett kezdeményezése alapján
készítenek – azt a célt szolgálja, hogy a hivatal is évente áttekinti és felülvizsgálja a helyzetet, és a
bizottság is tájékoztatást kap. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2010.(VI.03.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról:
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
4. napirendi pont: Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátására
vonatkozó pályázat 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, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2010.(VI.03.) GB számú határozat a kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés az „Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesületben való tagi részvételre
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
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Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Kazinczi István elmondja, nem ez az első turisztikai jellegű tájékoztató, amely a bizottság elé kerül.
Egyikben sem szerepel Törökszentmiklós és térsége. A turisztikai térképen ez a térség „fekete pont”,
annak ellenére, hogy ennek a kistérségnek is vannak jelentős rendezvényei, például falunapok, diákgulyásfesztivál. Tájékoztatást szeretne kérni, mi ennek az oka?
Hering Krisztina tájékoztat, hogy Törökszentmiklós önkormányzata volt az, aki határozottan nyilatkozott
arról, hogy nem kíván csatlakozni a TDM-hez.
A vendégéjszakák számát, a megfelelő turisztikai potenciállal rendelkező térségeket vették figyelembe,
ahol megfelelő turisztikai kereskedelmi szálláshelyek vannak, megfelelő a turisztikai termékkínálat.
Ezeket a helyeket próbálták első körben megkeresni. Természetesen nincs kizárva egyetlen kistérség sem.
Ha Törökszentmiklós térsége nyilatkozik arról, hogy szeretne a TDM-hez csatlakozni, akkor annak nincs
akadálya.
Sebestyén Ferenc idézi az előterjesztésből, hogy Karcag és Berekfürdő elvileg a Tisza-tavi TDM-hez
csatlakozik. Megkérdezi, ők jelezték-e már csatlakozásukat az egyesülethez? Az a 21 tag, aki eddig
jelezte csatlakozását az egyesülethez, egységesen lefedi a 7 kistérséget?
Hering Krisztina válasza: az első körben nemcsak egyesületeket, hanem magánszemélyeket, szállodákat,
vendéglátóegységeket is megkerestek. Közülük 21 jelezte, hogy csatlakozni kíván. Elvileg le vannak
fedve a kistérségek. Berekfürdő képviselő-testülete úgy határozott, hogy elviekben csatlakozik. Karcagról
nem érkezett visszaigazolás. A turisztikai régió szempontjából ez a két település a Tisza-tavi turisztikai
régióhoz tartozik, a Tisza-tavi TDM-hez kellene, hogy csatlakozzanak. A termékkínálatuk szempontjából
viszont sokkal ideálisabb lenne, ha az „Alföld-szíve” egyesülethez csatlakoznának, hiszen az
egészségturizmus az egyik zászlóshajója lenne ennek a szervezetnek.
Balogh Béla megkérdezi, hogy az alapszabályt egyeztették-e a csatlakozó tagokkal? Ha ezt most
elfogadják, akkor várható-e ebben még változás? A tisztségviselők tiszteletdíjasok, vagy társadalmi
megbízatásúak lesznek?
Lakatos István válasza: volt egy 5 fős előkészítő team, ők megismerték a szakmai anyagot és az
alapszabály tervezetét. Ezt még nem küldték meg véleményezésre másoknak, mivel ez megyei
önkormányzati kezdeményezés volt. A bizottsági ülés után célszerű ezt megtenni, a közgyűlési
jóváhagyás előtt. Természetesen minden tag tehet észrevételt, ezért szerepel a határozati javaslatban, hogy
a közgyűlés felhatalmazza az alelnököt az alapszabály véglegesítésére és aláírására. Szeretnék még ebben
az önkormányzati ciklusban, a nyár végéig megalakíttatni az egyesületet.
Az alapszabályban benne van, hogy az egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában végzik.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2010.(VI.03.) GB számú határozat az „Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesületben való tagi
részvételről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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6. napirendi pont: Előterjesztés pályázat benyújtására a megyei területrendezési terv módosítása
kidolgozásának támogatására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy folyamatban lévő rendezési terv készítésre is lehet pályázni?
Lakatos Isván válasza: igen. Kormányrendelet döntött a pályázati kiírásról. A pályázat kiírója kevesebb
támogatást is megítélhet.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
29/2010.(VI.03.) GB számú határozat pályázat benyújtásáról a megyei területrendezési terv
módosítása kidolgozásának támogatására:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, a koncepció megújításának három oka volt: a gazdasági válság,
a 2007-2013-as uniós tervezési ciklus félidejéhez való érkezés, valamint a korábbi társadalmi-gazdasági
folyamatok kiéleződése, mint például a megye Tisza-mentén történő kettészakadása.
Három dokumentum lett közvitára bocsátva, ennek az oka, hogy lényegesen megváltozott a szakmai
követelményeket meghatározó kormányrendelet. Ezért most a helyzetfeltárás és a társadalmi-gazdasági
hatásvizsgálat elkészítésére külső céget kellett felkérni, a budapesti Város-Teampannon Kft-t. A
megyében sajnos nincs ilyen típusú szellemi kapacitás, hogy meg tudjanak felelni ennek a jogszabályi
előírásnak. A koncepció 14 évre, 2023-ig szól. Lényeges változás, hogy most nem szerepelnek benne
külön kistérségi fejezetek sem az elemzésben, sem a célkitűzésben, inkább az összmegyei folyamatokat
próbálják hangsúlyozni.
A célrendszer is átformálásra került. A három területi cél alapvetően a gazdasági és területi különbségek
csökkentésére irányul, míg a tematikus céloknál az infrastruktúrafejlesztések és a humánfejlesztések
kerültek megfogalmazásra.
A megyei közgyűlésnek annyi jogosítványa van a megyei területfejlesztési koncepciót tekintve, hogy a
közgyűlés kedvező jóváhagyása nélkül a megyei területfejlesztési tanács ezt nem fogadhatja el.
Április 15-én kezdődött meg a koncepció két hónapos közvitája, érkeztek módosító javaslatok és az
elmúlt héten a megyében 4 db térségi egyeztetést tartottak, a hét kistérséget érintően. A közgyűlésre
kerülő dokumentumok az addig beérkezett észrevételeket fogják tartalmazni, mert az egyeztetési eljárás
június közepén zárul. Kisebb pontosítások várhatóak, érdemi és fajsúlyos változás nem lesz.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
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Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2010.(VI.03.) GB számú határozat a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció véleményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Környezetvédelmi Program (2009-2014)” című dokumentum közvitára bocsátására
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, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2010.(VI.03.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum közvitára bocsátásáról:
A Gazdasági Bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program (2009-2014) –
tervezett anyag” című dokumentumot megismerte és azt vitára bocsátásra alkalmasnak tartja.
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
Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
Décse Sándor ügyvezető, Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft
Páldi Tamás környezetgazdálkodási referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
értesülnek.

9. napirendi pont: Egyebek
Szádvári Gábor felkéri irodavezető asszonyt, adjon tájékoztatást az illetékbevételről.
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Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy a májusi illetékbevétel kedvezőbb volt, mint az eddigiek,
viszont a tervezett szintet nem érte el. 142-143 millió forint illetékbevételnek kellene lenni havonta.
Februárban, márciusban és áprilisban ennél jóval alacsonyabb volt, ezért a lemaradás 162 millió forint,
ami 9,5 százalékpontnak felel meg. Bízik abban, hogy a hátralévő 7 hónapban javul a helyzet. Budapest
és Pest megye hozott nagyobb illetéket, a május havi megosztott illetékbevételnél csak az 1/20-ok 87
millió forintot jelentettek minden megyének, ez magasabb volt, mint az áprilisi összilletékbevétel.
Ez folyamatos gondot okoz a finanszírozásban. Megnyílt a magasabb folyószámla hitelkeret május 6-ával,
700-ról 950 millió forintra emelkedett. A tegnapi napon 793 millió forint volt a hitelállomány úgy, hogy
vissza volt fizetve a munkabérhitel, viszont a mai napon újra fel kell venni a munkabérhitelt, hogy holnap
tudjanak munkabért fizetni. Folyamatosan negatív pénzeszközökkel kell gazdálkodni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e egyéb közérdekű bejelentés?
Egyéb bejelentés nincs.
Szádvári Gábor a nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el.
Szolnok, 2010. június 4.
Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2010. június 3-ai ülésén hozott
határozatai

24/2010.(VI.03.) GB számú határozat a 2007 és 2009 között az Észak-alföldi régióba és JászNagykun-Szolnok megyébe érkezett Európai Uniós és hazai támogatásokról
25/2010.(VI.03.)

GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítéséről

26/2010.(VI.03.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról
27/2010.(VI.03.) GB számú határozat a kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról
28/2010.(VI.03.) GB számú határozat az „Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesületben való tagi
részvételről
29/2010.(VI.03.) GB számú határozat pályázat benyújtásáról a megyei területrendezési terv
módosítása kidolgozásának támogatására
30/2010.(VI.03.) GB számú határozat a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció véleményezéséről
31/2010.(VI.03.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum közvitára bocsátásáról
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Gazdasági Bizottság
2010. június 3-ai ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

24/2010.(VI.03.) GB számú határozat a 2007 és 2009 között az Észak-alföldi régióba és JászNagykun-Szolnok megyébe érkezett Európai Uniós és hazai támogatásokról:
A bizottság támogatja a tájékoztatók, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
25/2010.(VI.03.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítéséről:

Önkormányzat

1.) 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 14. § (1) bekezdése alapján a Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti (hrsz.:
158) ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát értékesíti a Sandulescu Marinica (Jászdózsa, Katalin u.
31.) részére 80.000,- Ft vételáron, amely a szerződés aláírásakor egy összegben, banki utalással
esedékes.
2.) A Gazdasági Bizottság felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a mellékelt adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

Erről:
1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
értesülnek.
26/2010.(VI.03.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról:
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
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27/2010.(VI.03.) GB számú határozat a kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
28/2010.(VI.03.) GB számú határozat az „Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesületben való tagi
részvételről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
29/2010.(VI.03.) GB számú határozat pályázat benyújtásáról a megyei területrendezési terv
módosítása kidolgozásának támogatására:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
30/2010.(VI.03.) GB számú határozat a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepció véleményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
31/2010.(VI.03.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum közvitára bocsátásáról:
A Gazdasági Bizottság a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program (2009-2014) –
tervezett anyag” című dokumentumot megismerte és azt vitára bocsátásra alkalmasnak tartja.
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
Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
Décse Sándor ügyvezető, Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft
Páldi Tamás környezetgazdálkodási referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
értesülnek.
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