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Bordás Imre köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Javasolja a pótlólag kiküldött előterjesztések felvételét a napirendhez.
A bizottság egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR sz. rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

2.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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3.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR sz.
rendelet módosítására és ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

4.

Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjainak
megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

5.

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2010. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

6.

Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Minőségi oktatás
támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel
az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

7.

Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében tehetségsegítő
hálózat kialakítása érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

8.

Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaságok 2006-2008. évi gazdálkodásának helyzetéről
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

9.

Előterjesztés a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft. üzletrészének
értékesítésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

10.

Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a 2009. évi
belső ellenőrzési terv I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

11.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium, alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

12.

Egyéb kérdések

1./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR sz. rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a bizottság tagjai kiegészítéséként kapták a 2/b.
melléklet első oldalát, amelyben az előirányzat módosítás módosul, mely nem érinti a
főösszegeket, csak belső átcsoportosítást jelent az elnöki keretnél. Az elnöki keretből
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alapítványok közvetlenül nem támogathatók, csak közgyűlés döntése alapján, két alapítvány
kapna támogatást az elnöki keret terhére.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
73/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR sz. rendelet módosításával egyetért, a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Kovács Sándor elmondja, hogy mint minden évben a hivatal elkészítette a költségvetési
koncepcióját, azokból a számokból dolgozott, amit a kormányzat biztosított, ez komoly
pénzügyi csökkenéseket mutat minden téren. Reméli több forráshoz fog jutni a megye.
Személy szerint úgy gondolja, hogy ez egy 10 hónapos költségvetés, ennyi időre elegendő ez
a pénz 12 hónapra biztos nem. Nagyon sok bizonytalanság van a jövő évi költségvetésben
ezekkel a számokkal.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatásul elmondja, hogy a Szociális Bizottság 7 igen és 2 nem
szavazattal, az Oktatási Bizottság 6 igen, 4 nem és 1 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 3
igen szavazattal, a Gazdasági Bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta az
előterjesztést. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa is tárgyalta a koncepciót
és nem tudja elfogadni a munkavállalókkal kapcsolatos szigorításokat. Az intézmények
részére kiküldésre került a tervezési körirat, az első körös tervezés megkezdődött. Az
intézmények már megküldték az általuk kért és javasolt előirányzatokat, amelyeket
folyamatosan egyeztetnek a költségvetési rendelet előkészítéséig. Elnök Úr hétfőn tervezési
értekezletet tartott az intézményvezetők, gazdaságvezetők és szakmai vezetők részére.
Nagy Tünde elmondja, hogy könyvvizsgálat szempontjából nem alkotnak véleményt a
koncepcióról, mert nincs olyan törvényi előírás a koncepcióalkotásra, amit ellenőrizni lehetne.
Könyvvizsgálóként a státusztörvény változásai alapján az a véleménye, hogy az egész
költségvetési szféra megindult a vállalkozási szféra irányába. Amikor a megye gondolkozik
különböző koncepciókról, illetve különböző távlati gazdasági tervekről, akkor figyelembe kell
venni azt, hogy vállalkozás és eredményesség szemléletmóddal kell majd az intézményeknek
működni. Nem lesz meg az a biztonságos hátterük az intézményeknek, amely eddig a
feladatellátásukhoz megvolt. A státusztörvény változásával különböző mutatókat fognak
bevezetni a beszámolók kapcsán, amikor azt kell megvizsgálni egy fenntartónak, hogy az a
feladatellátás mennyire hatékony. Törvényileg le van szabályozva, hogy ha két egymás utáni
évben nem elég hatékony a feladatellátás, az esetlegesen intézmények megszűntetésével fog
járni. A feladat ettől nem fog megszűnni csak maga az intézmény, tehát amikor a fenntartó
távlatokban gondolkodik ezeket a változásokat figyelembe kell venni. Az önkormányzat
koncepciójából úgy látja, hogy jó irányba halad a megye, de ennek nagyon nagy árai lesznek.
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Szikra Ferenc kérdése, hogy a 17. oldalon szereplő több mint 2 milliárd forintos hiányból 1
milliárd forintos hiányt kellene lefaragni a költségvetésből, volt-e már rá eset, hogy ezt végre
tudta hajtani az önkormányzat?
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy ezt meg lehet tenni elméletileg, csak milyen
áron? Azt a határt eltalálni, hogy a megye működőképes legyen és pénzügyileg is stabil
maradjon, nagyon nehéz. Az intézményeket működtetni kell, azoknak is van minimális
működési feltételük. Az önkormányzatnak el kell dönteni, hogy milyen szolgáltatást fognak
kapni az ellátottak, a diákok és az itt dolgozók.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy nagyon nehéz kérdés, mert az elmúlt 15 évben igen
sok csökkentést kellett már végrehajtani ezen belül is különösen az elmúlt 3 évben. Az
illetékbevételek jelentősen csökkentek és az átengedett személyi jövedelemadó is
folyamatosan csökkent, az intézményhálózat pedig folyamatosan növekedett. Nagyon nehéz
feladat lesz, viszont matematikailag be kell állni erre a szintre. Minden tényezőt össze kell
szedni, egyébként a hitelképességi mutatót nem tudja biztosítani a megye és e nélkül a
költségvetési rendelet nem lehet törvényes. 2007. óta az intézményhálózatban sok munka volt
az elhagyható és összevonható feladatokon és ezen még tovább kell dolgozni.
Szikra Ferenc elmondja, természetes, hogy az intézmények működését, hatékonyságát
vizsgálják és a maximálisan elérhető megtakarítást el kell érni, de ne vonja ez maga után azt,
hogy profitérdekeltségű legyen az önkormányzat. Ez a folyamat azt jelentené, hogy az
önkormányzat nem tudja ellátni a feladatát.
A bizottság 5 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
74/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR sz.
rendelet módosítására és ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR sz.
rendelet módosításával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár,
Óvirághegy I. út 241. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésével egyetért, a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4./ napirendi pont:
Előterjesztés a kötelező
megállapítására

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás

2010.

évi

díjainak

Lakatos István elmondja, hogy megérkezett a levél a Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei
szervezetétől, melyben nem emelnek kifogást a rendelettervezet ellen. Az Ügyrendi Bizottság
és a Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést.
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
77/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjainak megállapításával
egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5./ napirendi pont:
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer
2010. évi fordulójához való csatlakozásra
Kovács Sándor elmondja, reméli, nem kerül az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy meg
kelljen szüntetni, hanem a megyénkben lévő települési önkormányzatokkal összefogva tudnák
támogatni a diákokat. Reményét fejezi ki, hogy a megye és a települési önkormányzatok is
részt tudnak venni ebben a rendszerben.
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság támogatja az előterjesztést.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer
2010. évi fordulójához való csatlakozással egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6./ napirendi pont:
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Minőségi oktatás
támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az
LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság támogatja az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Minőségi oktatás
támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH
kistérségek esélyegyenlősége érdekében pályázat benyújtásának támogatásával egyetért, a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7./ napirendi pont:
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében tehetségsegítő hálózat
kialakítása érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében tehetségsegítő hálózat
kialakítása érdekében pályázat benyújtásának támogatásával egyetért, a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

8./ napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok
2006-2008. évi gazdálkodásának helyzetéről
Urbán Csaba kérdése, hogy a tájékoztató 9. oldalán a TISZA-LIMES Kft. osztalékfizetése
nem lett megállapítva és nincs, vagy van megállapítva, de nem érkezett meg?
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy egymással szembeni elszámolási
egyeztetés van, mely csak akkor rendezhető, ha a vagyoni kapcsolat valamilyen módon
megszűnik.
Bordás Imre kéri a bizottságot a tájékoztató tudomásul vételére.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
81/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő
gazdasági társaságok 2006-2008. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
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9./ napirendi pont:
Előterjesztés a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítésére
Kovács Sándor elmondja, hogy az önkormányzat abban a helyzetben van, hogy ha kérik, ezt
az üzletrészt el kell adnia.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítésével
egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

10./ napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a 2009. évi belső
ellenőrzési terv I-III. negyedévi teljesítéséről
Rentzné Dr. Bezdán Edit elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és
egyhangúlag tudomásul vette.
Bordás Imre kéri a bizottságot a tájékoztató tudomásul vételére.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a 2009. évi belső ellenőrzési terv I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

11./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium, alapító okiratának módosítására
Rentzné Dr. Bezdán Edit elmondja, az önkormányzat elvárja az intézményektől, hogy minél
több bevételt termeljenek, ehhez kér segítséget a Nagy László Gimnázium igazgatója. Kéri,
járuljon hozzá a közgyűlés, hogy az elkövetkező időszakban a szabad kapacitásának terhére,
természetesen az alapfeladatainak sérelme nélkül, vállalkozási tevékenységet folytathasson az
építőiparban és a mezőgazdasági szolgáltatások terén. Természetesen teljes mértékben
törvényes és az intézménynek lehetősége van erre, csak az előzőeket be kell, hogy tartsa.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
84/2009. (X. 16.) PB számú határozat:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium alapító okiratának módosításával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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13./ napirendi pont:
Egyéb kérdések
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy 145 millió Ft az önkormányzat illetékbevétele. A múlt
havi 20 millió forintos elmaradást is helyreállítja, így októberre és szeptemberre is megvan a
120 millió forintos átlag. Jelenleg ez a célszám a módosított előirányzat alapján, hogy a havi
120 millió forintos illetékbevétel teljesüljön, akkor a költségvetésben szereplő hiánycél
tartható lesz. Háttere, hogy a főváros dupla annyi illetéket szedett be a múlt hónapban, ezért a
megyék 40-50 millió forinttal kaptak többet.
Bordás Imre hozzáteszi, hogy a fővárosnak olyan bevétele is van, amivel a kisebb
települések nem rendelkeznek. Ugyanannyi normatívát kap az a település is, ahol milliárdos
adóbevétel van, mint ahol 19 millió egy évben.
Bordás Imre megköszöni a részvételt, a bizottsági ülést bezárja.

Szolnok, 2009. október 16.

Bordás Imre
a bizottság alelnöke

