Jegyzőkönyv
Készült: 2010. szeptember 9-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről
Jelen vannak:
1. Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
2. Balogh Béla, a bizottság alelnöke
3. Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
4. Krokavecz László, bizottsági tag
5. Rédai János, bizottsági tag
6. Domján Sándor, bizottsági tag
7. Kazinczi István, bizottsági tag
8. Mészáros Richárd, bizottsági tag
9. Szarvák Imre, bizottsági tag
valamint:
- Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
- Kovács Károly megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-Alföldi Területi
Főmérnökség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
- Lovas Attila igazgató, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
- Dr. Németh Pál, Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft
- Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
- Kiss Róbert földművelésügyi igazgató, Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Bénik Andrea irodavezető-helyettes, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva irodavezető-helyettes, Művelődési és Népjóléti Iroda
- Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Mészáros János megyei főépítész, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Páldi Tamás környezetgazdálkodási referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
Gulyás Adrienn, bizottsági tag
Petronyák László, bizottsági tag
Hubai Imre, bizottsági tag
Nemes András, 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 tájékoztat arról, hogy a rendezési terv határozati javaslata módosításra került, lezárult a
közbeszerzési eljárás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában, illetve érkezett egy ajánlat a
Kisújszállás, Béla király utca 54. szám alatti ingatlanra. A módosítás, illetve a két új előterjesztés tegnap
volt letölthető a honlapról, illetve az ülés előtt kiosztásra is került. Ezekkel kiegészülnek a napirendi
pontok. Mindenki kézhez kapta az illetékbevételek alakulását bemutató táblázatot is, erről az egyebek
napirendi pont keretében az irodavezető asszony ad tájékoztatást. Szavazásra teszi fel a napirendi
pontokat.
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Balogh Béla és Domján Sándor késik, szavazók száma: 7 fő.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1) A Gazdasági Bizottság 2010. II. félévi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
2) Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának helyzetéről (közgyűlési
napirend)
Előadó:
Kovács Károly megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-Alföldi Területi
Főmérnökség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3) A megye aktuális ár- és belvízi helyzetének értékelése, különös tekintettel a futó és előkészítés
alatt lévő EU finanszírozású fejlesztések hatására (közgyűlési napirend)
Előadó:
Lovas Attila igazgató, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4) Előterjesztés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program (2009-2014)” című
dokumentum jóváhagyására (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
5) Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának
végrehajtásáról (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 20072009. évi gazdálkodásának helyzetéről
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának
értékesítésére
Előadó: Kovács Sándor, megyei közgyűlés alelnöke
9) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kezelésében
lévő lakások bérleti szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
10) Előterjesztés a Tiszakürti Arborétum fejlesztésére benyújtandó pályázatról (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosítása „Elfogadási
fázis – Terv” dokumentum elfogadására (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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12) Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” címre benyújtott 2010. évi pályázatok elbírálására
Előadó:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat
13) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló közbeszerzési
eljárás eredménye kihirdetéséről és a közszolgáltatás 2011. évi díjainak megállapítására
(közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
14) Egyebek
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Kisújszállás,
Béla király utca 54. szám alatti ingatlan értékesítésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
1. napirendi pont: Gazdasági Bizottság 2010. II. 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, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
32/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2010. II. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
Balogh Béla megérkezik, szavazók száma: 8 fő.
2. napirendi pont: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Krokavecz László elmondja, hogy a 4. számú főúton Surjánynál forgalomirányító lámpás kereszteződés
működik. Itt nincs járműérzékelő detektor, hanem automatikusan vált. Indokolatlanul megállítja a 4.
számú főút forgalmát, akkor is, ha nincs keresztirányú forgalom. Megkérdezi: megoldható-e, hogy ez a
lámpa járműérzékelővel legyen ellátva?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy ebben az évben lesz-e még pénzügyi forrása a Közút Zrt-nek
kaszálásra, útburkolati jelek festésére, kátyuzásra?
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Kovács Sándor megjegyzi: mivel mindenki tudja, hogy milyen a megyei utak állapota, ezért most a
szokásos panaszokat nem mondja el. Látják, hogy a 4. számú főúton forgalomszámlálás történik.
Megkérdezi, van-e már valamilyen adat erről? Mikorra várható eredmény? Jó érv lenne a 4-es számú főút
fejlesztéséhez, ha objektív adattal rendelkeznének a személygépkocsi- és kamionforgalomról. Az utóbbi
években rendkívüli módon megnőtt a tranzitforgalom.
Kazinczi István emlékeztet arra, a legutóbbi beszámoló alkalmával is felvetődött, hogy az
önkormányzatok a külterületükhöz kapcsolódó útszakaszok rendbetételét elvégeznék. Több
polgármesterrel is beszélt, ezt jó ötletnek tartották, hiszen mindenkinek fontos, hogy a településük és
annak környezete milyen képet mutat. Megkérdezi, hogy történtek-e lépések ebben az ügyben? A
legutóbbi beszámolókor erre külön kérték a Közút Zrt-ét.
Szádvári Gábor tájékoztat arról, hogy Jászberényben elkészült az elkerülő út II. üteme. Akik naponta
közlekednek rajta, azok észlelik, hogy erősen „dobál” az út. Nem érti, hogy miért, hiszen ez egy teljesen
új nyomvonal, és nem lehet azt mondani, hogy ez az alatta lévő út hibája. Mivel ez még garanciális
időszakban van, megkérdezi, hogy várható-e ennek a hibának a javítása?
Örül annak, hogy végre elkészült a Jászberényt Farmossal összekötőút, az Imrédi úttól a megyehatárig –
bár ott is vannak hibák és nem lehet rajta elaludni. Viszont a Pórtelekre vezető 1,7 km-es bekötőút még
mindig balesetveszélyes és egy nyomon járható. Nem érti, hogy miért rakták ki valamennyi dülőút
becsatlakozásához mindkét oldalról az ’útkereszteződés alárendelt útvonallal’ táblát, illetve a földút
becsatlakozásához az ’elsőbbségadás kötelező’ táblát. A KRESZ szabályai szerint, ha egy földút
becsatlakozik egy pormentesített útvonalba, ott automatikusan elsőbbséget kell adni. Megszámolta: 131
felesleges táblát raktak ki arra az útszakaszra. Szerinte ebből a pénzből már azt az 1,7 km-t meg lehetett
volna oldani. Tudja, hogy ez nem a Közút Zrt feladata, de jelezni lehetne, hogy felesleges táblát ne
rakjanak ki.
Szarvák Imre csatlakozik a Kazinczi István által elmondottakhoz. Az utak környezetének a
rendbetételéhez kérnének ők is segítséget. Mit tehet egy önkormányzat? Hogyan lehet csatlakozni ehhez a
kezdeményezéshez? Közhasznú foglalkoztatási programon keresztül? Ha az önkormányzat önkényesen
kimegy a területre, az valószínűleg nem szabályos. Elsősorban nem gazdasági kérdés az, hogy az utak
környezete normális képet mutasson, ezzel a megye képe is színvonalasabbá tehető.
Kovács Károly válaszol a kérdésekre:
Az utak környezetének rendbetételével kapcsolatban elmondja, ez több éve visszatérő téma. A társaságuk
nem azért nem szán több időt és energiát erre, mert elégedett a viszonyokkal. Az állam megrendelésére
végzik tevékenységüket. A források ennyit tesznek lehetővé. Voltak megkeresések vállalkozóktól is, hogy
elvégeznék ezt a munkát, csak fizessék ki. Nem az a probléma, hogy kapacitásuk nincs rá, hanem
megrendelés nincsen. Ha erre a feladatra szeretne jelentkezni valaki, azt nagy örömmel veszik, de fizetni
nem tudnak érte, hiszen nem ők a terület gazdája. Ők arra kapnak fizetséget, amit az állam megrendel.
Polgármester úrral tárgyalt már erről, nyitottak ebben a kérdésben, de hangsúlyozza: fizetni nem tudnak.
A jászberényi elkerülő elkészült szakasza „dobálja” az autót. Sajnos az átadás után nem sokkal problémák
jelentkeztek, mert az őszi esőzések a padkát és a rézsűt megbontották, ezt a kivitelező garanciában
javítani fogja. A beruházó a NIF Zrt volt. A garanciális időszakban is a NIF Zrt intézkedik az ilyen jellegű
hibák megszüntetéséről. Társaságuk is résztvesz ezeken a tárgyalásokon és a megfelelő jelzéseket
megteszik. Garanciális időszak alatt a kivitelezőnek kötelező kijavítani a hibákat.
A farmosi út kétségtelen, hogy hullámos. Ott a meglévő profilhoz kellett igazodni és minimalizálva volt a
beépítendő aszfalttömeg. A hosszirányú hullámok kiegyenlítése, a pályaszint korrekció valóban nem
történt meg. Ettől függetlenül azzal az útépítéssel meg van elégedve, a kivitelező szép munkát végzett. Az
egyéves garanciális felülvizsgálaton nem találtak hibát.
Van jónéhány ’útkereszteződés alárendelt úttal’ tábla – lehet, hogy a tervező túlzásba esett. Úgy gondolja,
hogy a kresztáblák mennyiségét nem lehet összevetni a pórtelki bekötőút felújításával, mert
nagyságrendbeli különbségek vannak. A kresztáblák százezres nagyságrendű költség, míg az út felújítása
15-20 millió forintba kerül. Ez ROP-os pályázat volt, itt nem tehető meg, hogy ha valahol megtakarít
bizonyos költséget, azt átviszi másik útszakaszra, vagy másik helyrajzi számra.
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Folyik a megyében a forgalomszámlálás. Éves program van. Van kézi számlálás is, illetve vannak
beépített gépi rendszerek. Számlálás minden évben van, rotációs rendszerben. Vannak adataik
folyamatosan. Amit most számolnak, abból feldolgozott adat majd jövő év elejére lesz. A Magyar Közút
Zrt honlapján azonban elérhető az ország bármely útjának forgalmi adata. A megye legforgalmasabb útja
a 4. számú főút, amely autópályaszakaszokat megszégyenítő forgalmat bonyolít le. Szolnoknál az
elkerülőn a szandaszőlősi és a tószegi csomópont között 27 ezres egységjármű forgalom bonyolódik le
naponta, ennek negyede nehézgépjármű. Összehasonlításként például a nyíregyházi négysávos M3-as
szakaszon 10-12 ezres a forgalom. Sávszámra vetítve a 4-es főúton négyszer–ötször nagyobb forgalom
van.
Ez a nagy forgalom az oka a Szent István-híd meghibásodásának, valamint a műszaki-kivitelezési
problémák is voltak. Augusztus végén sikerült elvégeztetni a hibák kijavítását a kivitelezővel a saját
költségén – másféléves egyeztetés, levelezés volt ebben az ügyben.
A társaság anyagi helyzetéről elmondja, hogy a megyére vonatkozó megrendelésállományuk – ami négy
üzemmérnökségi területet jelent – gyakorlatilag nominálisan nem éri el a 2000. év színvonalát. 10 év alatt
pedig volt infláció is. Az állam ennyi kátyuzást, kaszálást, úttisztítást, hóeltakarítást rendel meg a Közút
Zrt-től.
Alátámasztja a romló útállapotokat az is, hogy 2000. évet megelőzően 4.800 tonna körüli mennyiséget
kátyuztak átlagosan évente. Az elmúlt négy-öt évben ez 5.600 tonna körüli mennyiségre emelkedett.
2010. évben pedig már ezidáig közel 6.000 tonna mennyiséget kátyuztak a megyében.
Emellett még rengeteg olyan útszakasz van, ami elképesztő állapotú, tisztában vannak vele és nem is
büszkék rá. Az okokat már tavaly is elmondta. A legnagyobb problémának a gyorsforgalmi út hiányát
látja. Vannak ezen túlmenően is hálózati hiányok. A megyében a fajlagos hálózatsűrűség országos
viszonylatban a legalacsonyabb. A harmadik ok a meglévő úthálózat elmaradt felújításai. Nagyon
alacsony a felújítási arány. Az előző években is bemutatta, hogy a meglévő úthálózat 3-4-5%-án történik
évente felújítás, ami 20 évtől 33 évig terjedő felújítási periódust jelent. 2010. évben odáig jutottak, hogy
az úthálózat 1%-án tudtak felújítást elvégezni – így most 100 éves felújítási ciklusidőnél tartanak.
A megyében a főutakon a burkolatok átlagéletkora 17 év, ez megegyezik az országos átlaggal, a
mellékutakon pedig 23 év, itt az országos átlag 27 év. Ugyanakkor tény, hogy az autópályákon 6 évente
cserélik le a burkolatot. A 4-es főúton van olyan szakasz, ami 36 éve volt utoljára aszfaltozva.
Tudomása szerint a surjányi jelzőlámpánál van járműérzékelő detektor, de utánanéz és visszajelez ebben a
kérdésben.
Szádvári Gábor elmondja, abban a helyzetben vannak, hogy annak tudják elmondani panaszaikat, aki
jelen van. A polgármester urak által elhangzott javaslatot módosító indítványként fogadja és javasolja,
hogy ezzel a határozati javaslat egészüljön ki, így kerüljön a közgyűlés elé. Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter felé fogalmazódjon meg a javaslat: a Magyar Közút Zrt és az önkormányzatok
részére a külterületi utak környezetének a rendbetételére a 2011. évi költségvetés biztosítson valamilyen
pénzügyi keretet.
Rédei János elmondja, hogy évek óta húzódó probléma volt a Kuncsorbára vezető út rossz állapota, mivel
a település sem Örményes, sem Törökszentmiklós felől nem volt megközelíthető. Most már elmondható,
hogy az utat felújították és mindkét oldalról megközelíthető Kuncsorba. Sokszor szóvátették neki, hogy jó
lett volna összefognia az út megvalósítása érdekében szervezett tüntetésekben. Véleménye szerint
nemcsak tüntetésekkel lehet elérni dolgokot. Az érintettekkel folytatott többszöri egyeztetéseknek és a
rendelkezésre álló pénzügyi forrásnak köszönhetően az út felújítása megvalósult. Ezért köszönetét fejezi
ki. Reméli, hogy az útfelújítás Túrkeve felé is folyatódik.
Az útmenti árkok karbantartásáról ők is egyeztettek, amely nem vezetett sikerre. Az általuk elkészíttetett
buszmegálló környékét ellenszolgáltatás nélkül rendben tartják. A teljes útszakasz rendbentartását
azonban már nem tudják felvállalni.
Kazinczi István meggyőződése, hogy az állami tulajdonban lévő vonalas létesítmények tisztántartása az
önkormányzatok nélkül nem megvalósítható. A közmunkaprogramba annyi ember vonható be, ahány
tartós munkanélküli van a településen. Olyan a törvényi szabályozás, hogy a tartós munkanélkülieket az
önkormányzat nem foglalkoztathatja belterületen kívül. Jó lenne, ha ez irányba lehetne lépni.
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Feleslegesen alkotnak különböző környezetvédelmi programokat, ha például a vasút mellett nyakig ér a
gaz és a parlagfű, és ezt az önkormányzat nem tudja rendben tartani. Megérti azt, hogy a Közút Zrt-nek
erre nincs pénze. A saját területükre eső útszakaszon az önkormányzat ebben az évben minimum ötször
vágta le a füvet. Ezt minden évben megteszik, közel 6-7 éve. Nem kér ő ezért pénzt, viszont nagyon
rosszul esik számára, hogy például a kisújszállási szakaszmérnökség hozzá közel álló embereknek
engedélyt ad a forgalmat nem veszélyeztető gyöngyörű fák kivágására is.
Véleménye szerint ezt a kérdést mindenképpen át kellene beszélni. Felajánlja segítségét saját maga és
polgármestertársai nevében is.
Domján Sándor megérkezik, szavazók száma: 9 fő.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor összefoglalja: a határozati javaslat kiegészül azzal, hogy kérik a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól, hogy a közmunkásokat külterületen is lehessen foglalkoztatni, másrészt a 2011. évi
költségvetésben biztosítsanak pénzügyi keretet a közutak környezetének rendbetételére. Szavazásra teszi
fel a tájékoztatót és a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2010.(IX.09.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a kiegészített határozati javaslat közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
3. napirendi pont: A megye aktuális ár- és belvízi helyzetének értékelése, különös tekintettel a futó és
előkészítés alatt lévő EU finanszírozású fejlesztések hatására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lovas Attila kiegészítésként elmondja, november közepére zárulnak le azok a vizsgálatok, amelyeknek az
a feladata, hogy az igazgatóság kezelésében lévő ár- és belvízvédelmi létesítmények állapotát felmérje.
Ennek függvényében teszik meg a szükséges intézkedéseket, felkészülve a jövő évben is várható
vízkárelhárítási eseményekre. Az időjárásból adódóan belvízi eseményekre feltétetlenül számítani kell
ezen a télen, és a jövő tavasszal is. 2009-ben 560 mm csapadék volt átlagosan a megyében, ebből alakult
ki ez év tavaszán a 46 ezer hektáros elöntés. Ebben az évben eddig 650 mm csapadék hullott, 100 mm-el
több, mint 2009-ben. Ez azt vetíti előre, hogy hasonló belvízi szituációra kell készülni a következő
időszakban is.
A folyamatban lévő belvizes ROP-os projektek építés közben is segítséget nyújtottak, több helyen
megszüntek a beöntések a csatornák mellett. Ez év végére a harangzugi projektet és a körösi projektet be
tudják fejezni. A Körös-ér nagyrésze Pest megyét érinti, a torkolat azonban Jász-Nagykun-Szolnok
megyében van. Ez az egyetlen olyan ROP-os projekt, amely határokkal metszett vízfolyást tartalmaz –
Brüsszelig kellett menni és ott született meg a döntés, hogy a vizek nem ismernek határokat. Az Északalföldi régióban ezt nem sikerült elérni: például a Kakatot érintő Mirho projekt szerződéskötéséhez
hosszas előkészítést követően benyújtották a szükséges dokumentumokat, a támogatási szerződés
aláírását várják – itt a Békés megyéhez tartozó Mirho szivattyútelep nem lehetett része a projektnek.
4 ROP-os projekt van előkészítés alatt, és minden esetben benyújtották a támogatási szerződéshez
szükséges dokumentumokat.
Az árvízvédelmi fejlesztésekhez kapcsolódó projektek közül 2 az igazgatóság előkészítésével valósul
meg: a Szolnok belterületi projekt és a Körös-zugi projekt. A szolnoki belterületi fejlesztést érintő
projektet befogadták és értékelésre bocsátották, reméli még ebben az évben a közbeszerzési eljárások
elindíthatóak lesznek. A Körös-zugi projektet pedig október második felében tudják benyújtani.

6

Augusztus végén befejeződött az a közmunkaprogram, amit az ár- és belvízvédelmi létesítmények
karbantartására tudtak használni. Új közmunkaprogram nem indult, ezért a tavaly is alkalmazott megoldás
szerint keresték meg az önkormányzatokat és a közhasznú foglalkoztatás keretében próbáltak erőforrást
keresni úgy, hogy az önkormányzatok saját eréjét átvállalta az igazgatóság. Aki együtt tudott működni az
igazgatósággal, azzal felvették a kapcsolatot. Ehhez az is kellett, hogy az önkormányzatoknak volt olyan
lehetőségük, hogy a közhasznú foglalkoztatás lehetőségével élni tudtak.
Úgy látja, hogy a közmunka és a közhasznú foglalkoztatás a vonalas létesítmények fenntartási
feladatainál elengedhetetlen lesz a jövőben is.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc a Hanyi-Tiszasülyi tározó építkezési munkálatairól kér tájékoztatást. Az elmúlt
időszakban tudomására jutott, hogy az építkezés során olyan földkupacok halmozódtak fel, amelyek
nehezítik a víz lefolyását a termőföldekről, emiatt a gazdálkodók panaszkodnak.
Lovas Attila válasza: tudomása van arról, hogy az építkezés kapcsán merültek fel bizonyos problémák. A
projekt menedzselése nem az igazgatóság feladata, azonban a műszaki felügyeletre megállapodást
kötöttek a kivitelezővel, és rendszeres napi kapcsolatban vannak. Ha az tapasztalják, hogy vízfolyási
akadályt képeztek, akkor ezt azonnal jelzik a kivitelezőnek. Többször volt konfliktus is emiatt, hiszen az
igazgatóság a vízkárelhárítási szempontokat veszi figyelembe. Egy csatornaáttöltéshez nem is járultak
hozzá, többször kellett visszabontatni létesítményeket és másképp megépíttetni. Most úgy tűnik, sikerült
elérni, hogy a kivitelező a jogos igényeket figyelembe veszi.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megállapítja, hogy Jászberény térségében a Zagyva meghaladta az eddigi legmagasabb
vízszintet, de ennek ellenére a Jászságban rendezetten, szervezetten történt az árvízi védekezés.
Belvízkárok jelentkeztek, de az ellen nem lehetett védekezni. Jászberény térsége nevében megköszöni azt
a munkát, amit ott elvégeztek, mert a nagyobb bajt sikerült megelőzni.
Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2010.(IX.09.) GB számú határozat a megye aktuális ár- és belvízi helyzetének értékeléséről,
különös tekinttel a futó és előkészítés alatt lévő EU finanszírozású fejlesztések hatására:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program (20092014)” című dokumentum jóváhagyására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Németh Pál kiegészítésként elmondja, a program egyeztetési anyagát véleményezésre megküldték a
78 települési önkormányzatnak és az érintett szakhatóságoknak. Sajnálja, hogy a 78 településről kevesen
jeleztek vissza. A szakhatóságokkal is egyeztettek. A szükséges módosításokat átvezették, a beérkezett
vélemények a programba beépítésre kerültek.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
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Kazinczi István véleménye szerint a Keviterv Akva rendkívül jó anyagot tett le az asztalra. A tiszatenyői
és a kistérségi programot is ők készítették, közmegelégedésre. Örül annak, hogy a megyei programot is a
Keviterv Akva készítette, mert így az átmenet biztosított mind a kistérségi, mind a települési program
felé. 4 témára szeretné felhívni a figyelmet.
Az állítóvizekbe kibocsátott tisztított szennyvíz foszfortartalma annyira magas, hogy ezekben az
állóvizekben megszaporodtak a vízinövények és jelentős károkat okoznak az élővilágnak. Ennek a
kezelése rendkívül fontos lesz és nem kis pénzzel járó feladat. Példaként említi a fegyverneki Holt-Tiszát,
ahová Fegyvernek rendszeresen beengedi a magas foszfortartalmú – egyébként az előírásoknak megfelelő
tisztaságú – szennyvizet. Ez olyan szinten felborítja a biológiai egyensúlyt, hogy komoly feladatot jelent
az illetékes szakhatóságnak és az önkormányzatnak.
Ismert, hogy az illegális hulladéklerakók mennyi veszélyt jelentenek és az önkormányzatoknak mekkora
problémát okoznak. Fel kell hívni a gazdák figyelmét arra, hogy ne az út mellé helyezzék el az állati
trágyát és a különböző biohulladékokat – mert ahová letesznek egy taligányi hulladékot, akkor oda valaki
azonnal melléteszi a saját szemetét.
A lakosságot is érdekeltté kell tenni abban, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Ha megnézik, mit
tartalmaz egy lakóház kukája, akkor látható, van benne fém, papír, műanyag, üveg és bomló hulladék. Ha
valaki szelektíven gyűjt, akkor a papírt, fémet odaadhatja az iskolásoknak gyűjtéskor, az üveget és
műanyagot beleteheti a szelektív gyűjtőbe, a bomló hulladékot pedig elviheti a komposztáló telepre, vagy
a saját komposztálójába beleteheti. Tehát üres a kukája, és az üres kukáért – a ma érvényes jogszabályok
alapján – akkor is fizetnie kell, ha az teljesen üres. Anyagilag is érdekeltté kell tenni a lakosságot, nem
elég csak az iskolai nevelés.
A megújuló energia egy hatalmas lehetőség Magyarország számára, de mindaddig, amíg kormányzati
döntés nem lesz róla, addig a megújuló energia kihasználás gyerekcipőben fog járni. Példaként említi a
németországi tanulmányútján szerzett tapasztalatait. Ott az állam kamatmentes kölcsönt ad az
embereknek, hogy beruházzanak a napenergia hasznosítására. Azok, akik napkollektorral áramot
termelnek, azoktól az állam kilowattonként 48 eurocentért veszi meg a megtermelt energiát, az államtól
vásárolt áramért pedig 18 eurocentet fizetnek. Tehát érdekeltté tették a lakosságot.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
35/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
5. napirendi pont: Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának végrehajtásáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc megköszöni mindenkinek a munkáját, aki részt vett ennek a tájékoztatónak az
összeállításában.
További hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
36/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának végrehajtásáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről
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 7 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
37/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
7. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaságok 2007-2009. évi gazdálkodásának helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy a Times Limes ügyében az elmúlt időszakban történt-e előrelépés?
Kovács Sándor válasza: nem tudnak szabadulni egymástól. A megyei önkormányzatnak nem érdeke,
hogy azon a módon kiszálljanak a Tisza Limesből.
Szádvári Gábor szerint a piac eldönti és a gazdasági törvény pedig szabályozza, hogy végelszámolással,
felszámolással ki lehet-e lépni.
További hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor megköszöni a Pénzügyi és Beruházási Irodának az éves beszámoló elkészítését, amely
nagyon részletes és kimunkált, reális képet ad a társaságok helyzetéről.
Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni
részesedésével működő gazdasági társaságok 2007-2009. évi gazdálkodásának helyzetéről:
A bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
8. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú ingatlan
tulajdoni hányadának 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, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
39/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának értékesítéséről:
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 Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú
ingatlan 2160/825480 tulajdoni hányadát értékesíti Jászszentandrás Község
Önkormányzata (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.) részére bruttó 5.832,- Ft vételáron,
amely 25% általános forgalmi adót tartalmaz. A vételár 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.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
értesülnek.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
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9. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
kezelésében lévő lakások 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.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatja a szerződések megkötéséhez történő
hozzájárulást.
40/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Nagy Anita
közötti lakásbérleti 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
Dr. Nagy Anita közötti lakásbérleti szerződésmódosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal

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

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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

41/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Ferencz Csaba
közötti lakásbérleti 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
Dr. Ferencz Csaba közötti lakásbérleti szerződésmódosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal
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Erről
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
értesülnek.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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

10. napirendi pont: Előterjesztés a Tiszakürti Arborétum fejlesztésére benyújtandó pályázatról
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:
42/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Tiszakürti Arborétum fejlesztésére benyújtandó
pályázatról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
11. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosítása
„Elfogadási fázis – Terv” dokumentum elfogadására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, hogy a tervezők által megküldött dokumentumot egyeztették,
pontosították. Ezért a közgyűlésre kerülő dokumentumban átszerkesztési módosítások lesznek. A
jóváhagyandó rendeletből az OTrT-ből beidézett cellák elhagyásra kerülnek, és a négy határozat-tervezet
száma háromra fog csökkenni. Az egyik határozat a települési önkormányzatok számára vonatkozó
ajánlásokat és irányelveket tartalmazza, a második határozat a területrendezési terv karbantartásáról, a
további munkák és intézkedések megfogalmazásáról szól, a harmadik határozat pedig az alátámasztó
munkarészek elfogadását tartalmazza. Például a második határozatban szerepel majd az igényként
megfogalmazott új infrastrukturális nyomvonal, a Kisújszállás-Túrkeve-Mezútúr vasútvonal tervezése –
ezt kezdeményezni fogják a Kormány felé.
A most kiosztott módosított határozati javaslat pontjai tartalmazzák, hogy határozattal kell elfogadni a
területrendezési tervhez kapcsolódó külön jogszabály szerint elkészített környezeti értékelést, valamint a
tervezői válaszokat.
Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatalban lévő Észak-Alföldi Állami Főépítész részére
kell megküldeni egyeztetésre, aki azt nézi, hogy a megyei területrendezési terv megfelel-e a
területfejlesztési törvénynek. A kedvező válasz után lehet megküldeni az illetékes belügyminiszternek,
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aki egy hónapon belül kell, hogy értékelje. Ettől függően felgyorsulhat a jóváhagyás, kedvező esetben a
decemberi közgyűlésre beterjeszthető a rendezési terv, elhúzódó esetben a 2011. februári közgyűlésre
terjeszthető be.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Mészáros János pontosít: az állami főépítész csak azt ellenőrzi, hogy a megyei területrendezési terv az
Országos Területrendezési Tervnek (OTrT) megfelel-e.
A rendezési terv módosításakor figyelembe kell venni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
jogszabályalkotásokról hozott rendeletét, amely nem engedi magasabb rendű jogszabály beidézését
alacsonyabb rendű jogszabályba. Eszerint olyan rendelet lesz, amely felsorolja a térképi mellékleteket és
nem lesz benne, hogy melyikkel mit szabad és mit nem szabad tenni. Tehát a jelenleg hatályos megyei
területrendezési terv rendeletében meglévő OTrT hivatkozások elhagyásra kerülnek majd a módosított
tervből.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása „Elfogadási fázis – Terv” dokumentum elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
12. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Turisztikai Védjegye” címre benyújtott 2010. évi pályázatok elbírálására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hering Krisztina megerősíti a szakértői javaslatban leírtakat. A 2010. évi cím elnyerésére összesen 7
pályázat érkezett, mindegyik nagyon színvonalas volt.
A szabályzat alapján a harmadik kategóriában évente 3 cím adható és erre 5 pályázat érkezett. Közülük 2
pályázónak nem javasolja a cím adományozását. Az egyik a Martfű Gyógyfürdő és Uszoda, amelyet az
elmúlt évben adtak át és így nem teljesül az a pályázati feltétel, hogy több éves múlttal rendelkezzen.
Javasolható, hogy jövőre pályázzanak, mert olyan kuriózummal rendelkeznek, ami miatt érdemesek
lehetnek a címre. A másik a Szolnoki Őszi Művészeti Hetek rendezvénysorozat, amely októbernovemberben van. Jelen esetben az idei rendezvényüket nem tudták értékelni. Az előző évek alapján
értékelte a szakértő bizottság. Megállapításra került, hogy július közepétől a rendezvényszervező Kft-ét
nem tudták elérni, utóbb kiderült szabadságon voltak. Amikor elérték őket, akkor megerősítették, hogy
meg fogják tartani ősszel a rendezvényt, és bekerült a II. félévi Jászkun Világ programfüzetbe is.
A 4 meghosszabbítási kérelem közül 2 esetben volt olyan, hogy a szakértők nem javasolták a cím
használatának meghoszabbítását. A Kastélyszálló Panzió Martfű esetében az volt a kifogás, hogy nem
működtetnek helyben recepciót. Ennek az oka, hogy mivel ez egy komplexum része, a recepció
szolgálatot a kempingben és a hotelben látják el. Ennek ellenére az egyik szakértő nem tudott bemenni,
ezért nem javasolta a cím használatának meghosszabbítását. A Kuruc Hagyományőrző Egyesület
rendezvényeiről negatívan vélekedett az egyik szakértő. Úgy ítélte meg, hogy az egyik rendezvényük
színvonala, az Arató-Falatok nem éri el azt a mércét, amely feljogosítaná a cím további használatára. Az
egyesületnek azonban több rendezvénye van és olyan szakmai kapcsolatokat ápol, amely – véleménye
szerint – indokolttá teszi a cím használatát.
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Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megköszöni a bíráló bizottság tagjainak a munkáját. Véleménye szerint ez a cím lassan
nagykorúvá válik és presztizst jelent, ha valaki elnyeri ezt a címet, vagy ha megtarthatja.
Szavazásra teszi fel a két határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2010.(IX.09.) GB számú határozat a 2010. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím odaítéléséről:
1) A bizottság megtárgyalta a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2010.
évi kiírására beérkezett pályázatok és kérelmek szakmai értékelését.
2) A bizottság megköszöni a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat igazgatójának és a
szakértőknek a szakmai értékelés elkészítését és az ellenőrzések elvégzését.
3) A bizottság a turisztikai értékek bemutatása, fejlesztése, a szolgáltatások terén kifejtett
kiemelkedő munka elismerésére 2010. évben a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” címet adja:
Turisztikai szálláshely kategóriában:
Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem, Karcag
Vendéglátóhely kategóriában:
Múzeum Étterem, Szolnok
Egyéb turisztikai szolgáltatás és termék kategóriában:
Gyorsulási versenyektől az Európa Bajnokságig, Kunmadaras
Szolnoki Zenei Fesztivál
Csángó Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja, Jászberény
részére.
4) A bizottság felkéri a megyei közgyűlés elnökét a címmel járó plakett és oklevél átadására.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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.

A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
meghosszabbításáról:
1) A bizottság „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím használatát
meghosszabbítja a következő díjazottak esetében:
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Védjegy címet
odaítélő bizottsági
határozat száma
54/2007.(IX.06.) GB
54/2007.(IX.06.) GB

Kategória

54/2007.(IX.06.) GB

„Turisztikai szálláshely”
„Turisztikai szálláshely”
„Egyéb turisztikai
szolgáltatás és termék”

54/2007.(IX.06.) GB

„Egyéb turisztikai
szolgáltatás és termék”

Címet elnyerte

Cím
használata

Kastélyszálló Panzió Martfű**
Hozam Hotel**** Szolnok

2013-ig
2013-ig

Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr
Kuruc Hagyományőrző
Egyesület rendezvényei és
fellépései, Rákóczifalva

2013-ig
2013-ig

2) A bizottság felkéri a megyei közgyűlés elnökét a cím meghosszabbítását igazoló tanúsítvány
átadására.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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.

13. napirendi pont: Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredménye kihirdetéséről és a közszolgáltatás 2011. évi
díjainak megállapítására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Denke Gergely tájékoztat arról, hogy a Közbeszerzési Bizottság annak idején elfogadta a kiírást.
Szolgáltatási koncessziós közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, ami egyszerű közbeszerzési eljárást
igényel, bár az értékhatár a 15 éves időtartam alatt igen jelentős. A hirdetmény megjelent. Az előterjesztés
tartalmazza, hogy milyen metódusok voltak. A kiírás kifejezetten azon cégekre vonatkozott, amelyek
megfelelő szinten és biztonságosan tudják ellátni ezt a tevékenységet. A Közbeszerzési Bizottság kedden
tartott ülést és elfogadásra javasolta a pályázó kihirdetését. Itt a szokásos eljárástól azért kellett eltérni,
mert a koncessziós törvény a közgyűléshez telepíti a döntést a kötelezően ellátandó szolgáltatások
esetében.
Összefügg a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a díjak megállapítása. A kiírásnak része a díjstruktúra, a
2011. évi díj a 2010. évi díj maximum 4%-kal növelt összege lehet – ezt is vizsgálták. A téma
összetettségét mutatja, hogy egy előterjesztésben szerepel a két döntéshozatal: a közbeszerzés eredménye
és a 2011. évi díjmegállapítás rendelete.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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46/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Jász-NagykunSzolnok Megye közigazgatási területén – melynek nem része Szolnok Megyei Jogú Város -, összesen
180 846 db kéményre” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2010.(IX.09.) GB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok 2011.
évi díjainak megállapításáról:
A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.

14. napirendi pont: Egyebek
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
Kisújszállás, Béla király utca 54. 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, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Kisújszállás, Béla király utca 54. szám alatti ingatlan értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
Szádvári Gábor felkéri irodavezető asszonyt, adjon tájékoztatást az illetékbevételekről.
Hajdúné Gácsi Mária sajnos arról tud beszámolni, hogy az illetékbevétel továbbra sem növekszik olyan
mértékben, ahogyan az a módosított előirányzatnak megfelelne. Már történt az illetékbevételi
előirányzatban egy csökkentés júniusban, 174 millió forint került elvonásra az intézmények és a hivatal
működéséből. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor kb. 200 millió forintos kiesés még várható a
módosított előirányzathoz képest. Igyekszik azonban optimista lenni, hiszen az előző négy évben az
utolsó négy hónap olyan illetékbevételt hozott, amely helyrehozta az elmaradást. Reméli, hogy minden
15-dikén jó illetékbevételi adatot látnak majd az APEH honlapján, ami azért fontos, hogy a
munkabérhiteleket mindig vissza tudják fizetni a hó végén, és fel tudják venni a következő hitelt a
munkabérfizetésekhez.
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Szádvári Gábor bejelenti, ezzel a bizottság a mai napra rendelt munkáját elvégezte. Mivel ez a bizottság
utolsó ülése, ezúton megköszöni a bizottság tagjainak a munkáját. Soha nem kellett a bizottság ülését
határozatképtelenség miatt elhalasztani.
Megköszöni a tisztségviselőknek és a főjegyző asszonynak, hogy a munkájukat segítették, a döntéseket
előkészítették. Köszönetét fejezi ki irodavezető asszonynak, irodavezető úrnak és a hivatal valamennyi
munkatársának. Külön megköszöni Balogh Béla társelnök úrnak is.
Ez a bizottság a közgyűléstől sokrétű felhatalmazást kapott, nagyon sokféle üggyel kellett foglalkoznia.
Úgy gondolja, ennek a kihívásnak meg tudtak felelni. Kívánja, hogy az ezer éves megyerendszer további
ezer évig fennmaradjon és sikeres legyen. Jó új képviselőket és jó új bizottságokat kíván mindazoknak,
akik a jogfolytonosságot továbbviszik ezen patinás épület falai között.
Lakatos István a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda nevében megköszöni a bizottságnak az elmúlt négy
éves együttműködését.

Szolnok, 2010. szeptember 15.

Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság 2010. szeptember 9-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )
32/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről
33/2010.(IX.09.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának
helyzetéről
34/2010.(IX.09.) GB számú határozat a megye aktuális ár- és belvízi helyzetének értékeléséről,
különös tekinttel a futó és előkészítés alatt lévő EU finanszírozású fejlesztések hatására
35/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum jóváhagyásáról
36/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának végrehajtásáról
37/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről
38/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni
részesedésével működő gazdasági társaságok 2007-2009. évi gazdálkodásának helyzetéről
39/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának
értékesítéséről
40/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Nagy Anita
közötti lakásbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
41/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Ferencz Csaba
közötti lakásbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
42/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Tiszakürti Arborétum fejlesztésére benyújtandó pályázatról
43/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása „Elfogadási fázis – Terv” dokumentum elfogadásáról
44/2010.(IX.09.) GB számú határozat a 2010. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím odaítéléséről
45/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
meghosszabbításáról
46/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Jász-NagykunSzolnok Megye közigazgatási területén – melynek nem része Szolnok Megyei Jogú Város -,
összesen 180 846 db kéményre” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről
47/2010.(IX.09.) GB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok 2011.
évi díjainak megállapításáról
48/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Kisújszállás, Béla király utca 54. szám alatti ingatlan értékesítéséről
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Gazdasági Bizottság 2010. szeptember 9-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )
32/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Gazdasági Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről:
A bizottság a 2010. II. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
33/2010.(IX.09.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a kiegészített határozati javaslat közgyűlés elé
terjesztését és elfogadását.
34/2010.(IX.09.) GB számú határozat a megye aktuális ár- és belvízi helyzetének értékeléséről,
különös tekinttel a futó és előkészítés alatt lévő EU finanszírozású fejlesztések hatására:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
35/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi
Program (2009-2014)” című dokumentum jóváhagyásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
36/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának végrehajtásáról:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
37/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
38/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni
részesedésével működő gazdasági társaságok 2007-2009. évi gazdálkodásának helyzetéről:
A bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
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39/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának értékesítéséről:
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 Jászszentandrás belterület 270 hrsz-ú
ingatlan 2160/825480 tulajdoni hányadát értékesíti Jászszentandrás Község
Önkormányzata (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.) részére bruttó 5.832,- Ft vételáron,
amely 25% általános forgalmi adót tartalmaz. A vételár 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.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
értesülnek.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető

40/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Nagy Anita
közötti lakásbérleti 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
Dr. Nagy Anita közötti lakásbérleti szerződésmódosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal

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

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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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41/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Dr. Ferencz Csaba
közötti lakásbérleti 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
Dr. Ferencz Csaba közötti lakásbérleti szerződésmódosítás megkötéséhez a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Azonnal

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

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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

42/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Tiszakürti Arborétum fejlesztésére benyújtandó
pályázatról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
43/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
módosítása „Elfogadási fázis – Terv” dokumentum elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
44/2010.(IX.09.) GB számú határozat a 2010. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím odaítéléséről:
1) A bizottság megtárgyalta a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím 2010.
évi kiírására beérkezett pályázatok és kérelmek szakmai értékelését.
2) A bizottság megköszöni a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat igazgatójának és a
szakértőknek a szakmai értékelés elkészítését és az ellenőrzések elvégzését.
3) A bizottság a turisztikai értékek bemutatása, fejlesztése, a szolgáltatások terén kifejtett
kiemelkedő munka elismerésére 2010. évben a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” címet adja:
Turisztikai szálláshely kategóriában:
Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem, Karcag
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Vendéglátóhely kategóriában:
Múzeum Étterem, Szolnok
Egyéb turisztikai szolgáltatás és termék kategóriában:
Gyorsulási versenyektől az Európa Bajnokságig, Kunmadaras
Szolnoki Zenei Fesztivál
Csángó Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja, Jászberény
részére.
4) A bizottság felkéri a megyei közgyűlés elnökét a címmel járó plakett és oklevél átadására.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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.

45/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím
meghosszabbításáról:
1) A bizottság „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím használatát
meghosszabbítja a következő díjazottak esetében:
Védjegy címet
odaítélő bizottsági
határozat száma
54/2007.(IX.06.) GB
54/2007.(IX.06.) GB

Kategória

54/2007.(IX.06.) GB

„Turisztikai szálláshely”
„Turisztikai szálláshely”
„Egyéb turisztikai
szolgáltatás és termék”

54/2007.(IX.06.) GB

„Egyéb turisztikai
szolgáltatás és termék”

Címet elnyerte

Cím
használata

Kastélyszálló Panzió Martfű**
Hozam Hotel**** Szolnok

2013-ig
2013-ig

Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr
Kuruc Hagyományőrző
Egyesület rendezvényei és
fellépései, Rákóczifalva

2013-ig
2013-ig

2) A bizottság felkéri a megyei közgyűlés elnökét a cím meghosszabbítását igazoló tanúsítvány
átadására.
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
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.
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46/2010.(IX.09.) GB számú határozat a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Jász-NagykunSzolnok Megye közigazgatási területén – melynek nem része Szolnok Megyei Jogú Város -, összesen
180 846 db kéményre” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
47/2010.(IX.09.) GB számú határozat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok 2011.
évi díjainak megállapításáról:
A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását.
48/2010.(IX.09.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Kisújszállás, Béla király utca 54. szám alatti ingatlan értékesítéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
elfogadását.
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