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A bizottsági ülés megkezdése előtt minden bizottsági tag megkapja a laptopját. A gépek és
rajtuk lévő programok használatáról rövid tájékoztatót kapnak az érintettek Fábián Dezső
informatikustól.
Vadas Sándor a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket, érdeklődőket és megállapítja a bizottság határozatképességét. Javasolja a
bizottság tagjainak, hogy a 11. napirendi pontban tárgyalja meg a bizottság az Előterjesztés a
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság részére a 2008. évi idősügyi alapból
támogatást nyert pályázók kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztést.
Napirendi pontok:
1./ A bizottság 2009. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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4./ Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az
intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5./ Tájékoztató a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet egészségügyi szakellátási
tevékenységéről és az intézet középtávú szakmai fejlesztési programjáról, különös tekintettel
a Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés teljesítésére
Előadó: Dr. Rudner Ervin, a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgatója
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai
fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről.
Előadó: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
6./ Előterjesztés az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális intézményekben a
minimumfeltételek megteremtéséhez intézkedési terv elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási
koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8./ Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek „Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek
javítása” tárgyú pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9./ Beszámoló a 2008. évi megyei sportfeladatok ellátásáról valamint az önkormányzati
támogatás felhasználásáról
Előadó: Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
10./ Előterjesztés a bizottságnak a 2008. évi „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb
sportolója” cím adományozása céljából pályázat kiírására
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
11./ Egyéb kérdések
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság részére a 2008. évi
idősügyi alapból támogatást nyert pályázók kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
1./ napirendi pont:
A bizottság 2009. I. félévi munkatervének elfogadása
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 1/2009. (II.3.) számú határozata a
bizottság 2009. I. félévi munkatervének elfogadásáról
A bizottság elfogadja 2009. I. félévi munkatervét.
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2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a megyei önkormányzat
költségvetésének tartalmazni kell a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését
is. A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. február 02-án megalkotta a
költségvetését, így az a 2/g. sz. mellékletben került kiosztásra.
Technikai módosítás történt a rendelettervezet 1. § (3) bekezdésében, mivel a TISZK 2009.
január 1-től a Szolnok Megyei Jogú Város gesztorságával fog működni, így a megye
költségvetésében csak a hozzájárulás fog megjelenni. Emiatt a 26.§ törlésre kerül.
Zachar Ferenc megkérdezi, hogy mennyi a pontos költségvetési hiány?
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a rendelet 20. oldalán lévő szám nem jó, a
helyes összeg: 961.070 ezer Ft.
Elek Sándor javasolja, hogy a könnyebb érthetőség kedvéért a hiányt vastagított betűvel
írják, ugyanis aki nem jártas a költségvetésben az ezt nem tudja megállapítani.
Hajdúné Gácsi Mária a felvetésre elmondja, hogy a rendelet 9. §-ban ki lesz vastagítva,
továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy az Állami Számvevőszék előírásai szerint külön kell
venni a fejlesztési, a működési és a finanszírozási mérleget. E három együttesen alkotja a
hiányt.
Zachar Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetési rendeletet és a költségvetési
koncepcióban prognosztizált hiány között nagy különbség van.
Kovács Sándor az észrevétellel kapcsolatban elmondja, hogy annyiban igaza van Zachar
Ferencnek, hogy a különbség nagy a koncepció és a rendelet között, de nem lehet másként
kiindulni, ha figyelembe vesszük a gazdasági válság hatását, amely várhatóan a megye
költségvetésére is hatással lesz. Az a véleménye, hogy készüljünk inkább a legrosszabbra, és
ha pozitívan alakulnak a dolgok, akkor együtt örüljünk.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy valóban nem könnyű a koncepció készítés
időszakában a hiányt megbecsülni, azonban abban benne volt egy 900-1,2 milliárd Ft
optimista jelzés is. Illetékbevételre többet számítottak, de ez nagy kockázati tényező, az
ingatlanpiaci pangás miatt, a 2009-es évre is kihat. Az intézményeknél minden minimalizálva
lett, a dologi és a személyi kiadások vonatkozásában is.
Országosan csökkent az intézményi ellátottak létszáma, minimális mértékben emelkedett az
állami normatíva, ami javított a helyzetünkön.
Elmondja, hogy hitelképes az önkormányzat és a hitelek visszafizetését tudják teljesíteni.
A bizottság 7 igen, 3 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja
el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 2/2009. (II.3.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
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3./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
módosítására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Zachar Ferenc kérdezi, hogy az átlagos 15 %-os mértékű térítési díj emelés során mi a
minimum és mi a maximum emelés, továbbá kérdezi még, hogy hány %-kal csökkent az
állami támogatás és hány %-os inflációval számolt az előterjesztő.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a térítési díjak egyre fontosabb szerepet
töltenek be az intézmények költségvetésében, ez az állam törekvése is. A törvény a térítési díj
legmagasabb összegét az állami támogatás és az összköltség különbségében maximalizálja.
Ezt az előterjesztés mellőzte, de növeli az intézményi térítési díj összegét. Tájékoztatja a
bizottságot, hogy jelenleg 1300 fő van az intézményekben. Elmondja továbbá, hogy az állami
támogatás most már nem csak reálértékben, hanem nominál mértékben is csökken. A szociális
intézmények működési bevételeihez az önkormányzat kevesebbet tud hozzátenni. Továbbá
elmondja, hogy a módosítás során figyelembe lett véve az infláció, a jelentős mértékű
gyógyszerköltség növekedés, az energia árak emelkedése valamint az, hogy a bekerülő lakók
is egyre betegebbek. A rendeletmódosítás során biztosítva van a jogszabályok érvényesülése,
amelyek a lakók terhelhetőségét is figyelembe veszik.
Elek Sándor kérdezi, hogy a rendelet figyelembe veszi-e, mikor van díjfizetés a nyugdíj
kifizetéshez képest. Nem biztos, hogy akkor van pénze a lakónak, mikor díjfizetési határidő
van. Elmondja továbbá, hogy egyre több támogatás nélküli gyógyszer van, egyiküknek
csökken, másikaknak nő a támogatása. Ezekre konkrét számokat szeretne hallani. Érdeklődik
továbbá, hogy a díjemelést jogszabály írja elő vagy nincs elegendő pénz a költségvetésben.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy az itt megjelenő tendenciával egyet tud érteni, azonban
mit jelent az, hogy egyre betegebbek az emberek. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy az
orvos felírja a gyógyszert, a beteg elmegy a gyógyszertárba és kiváltja. Az ápolási osztályon a
betegeknek ezt saját maguknak kell megoldaniuk. Más az, ha megyei önkormányzat azt
mondja, hogy nincs erre forrás.
Urbánné Sőregi Katalin elmondja, hogy a 15 %-os emelés egy nagyon szűk amplitúdójú
kör, amely teljesen megközelíti az átlagot, 14,9% és 15,2% között mozog. Arra is
figyelemmel kellett lenni, hogy a térítési díjnak oszthatónak kell lennie 30-cal. Elmondja
továbbá, hogy a rendelet figyelembe veszi a nyugdíjkifizetést, mert minden befizetés a
tárgyhónap végén esedékes és ekkor már mindenki megkapja a nyugellátását. Tájékoztatja
bizottságot arról, hogy 2008. január 1-je óta csak azok vehetők fel idősek otthonába, akiknek
az egészségi állapota annyira megromlott, hogy legalább napi 4 órás ápolásra szorulnak.
Mivel ma csak komoly ápolásra szoruló betegek kerülnek be az intézményekbe és a
gyógyszerdíj ennek a ténynek vonzata. Sajnos a gyógyszerköltség kiszámíthatatlan és
egyénenként eltérő. Az ellátottak a jövedelmük 80%-át fizethetik be személyi térítési díjként,
a kötelező költőpénzen felül megmaradt összegből tudnak gyógyszert venni.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy korábban az intézmény igazgatói elérték, hogy az
ellátottjaik közül sokan közgyógyellátási igazolványt kapjanak, így olcsóbb volt a gyógyszer.
Ezt megszigorították és így nehezebb helyzetbe kerültek az intézmények.
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Az intézményi térítési díj terén a megye eddig visszafogottabb volt más megyei
önkormányzatokhoz képest, de ma már sajnos ezt nem tudják megtenni, a működés érdekében
kell emelni az intézményi térítési díjat.
Hajdúné Gácsi Mária a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a megyei
önkormányzatnak még mindig hozzá kell tennie a normatív támogatáshoz. 2007-ben:
500.000.000,-Ft, 2008-ban: 472.000.000,-Ft önkormányzati támogatás volt, míg 2009-ben:
448.780.000,-Ft van tervezve, amelyet illetékekből és a személyi jövedelem adóból próbálnak
előteremteni. Ha ezeket mind leredukálnák és a térítési díjakból szeretnék megoldani az
ellátást, akkor a térítési díjakat egyénenként még további 26 000 Ft-tal kellene növelni. Ezért
azt az arányt kell megtalálni, ami az önkormányzatnak és az ellátottaknak is megfelelő, úgy,
hogy az önkormányzat is hitelképes maradjon és az ellátottak is tudjanak fizetni. Az
intézményi ellátás egész évben napi 24 órás feladatellátást jelent, növekednek a működési és
dologi kiadások és erre nincs fedezet, ezért ennek meg kell jelennie a térítési díjakban is.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy Dr. Magyar Levente hozzászólásával egyet tud
érteni, Elek Sándor kérdésére azt tudja mondani, hogy igen ez politikai döntés is volt. Sajnos,
hogy az országnak ezen a felén alacsonyabbak a nyugdíjak és ezen emberek közül is sokan
bekerülnek az intézményekbe. Van olyan ellátott is akinek több a gyógyszerköltsége, mint a
nyugdíjának 80%-a. Lehet látni, hogy a térítési díjat 20%-kal lehetne emelni, mert kevés a
normatíva és sokat tesz mellé az önkormányzat. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzati
kiadás növekedését, vagyis a hiányt csak hitelfelvétellel tudja megoldani az önkormányzat.
Zachar Ferenc újra felveti, hogy kérdései konkrét számokra vonatkoztak és erre választ is
kapott, azonban számára a 15%-os emelés elfogadhatatlan, mert az infláció ezt nem támasztja
alá.
Fazekas János elmondja, hogy az előterjesztés nagyon korrekt anyag. Ő olyan területen
dolgozik, hogy tudja, a valóságban ez hogyan működik. Valóban betegebb emberek kerülnek
be az intézményekbe és ténylegesen több gyógyszerköltség jelentkezik. Éjszakai és
ágymelletti pótlék is jár a dolgozóknak, ami a kiadásokat jelentősen megemeli. Elmondja
továbbá, hogy a nem önkormányzati fenntartású intézményekben a térítési díjak jóval
magasabbak és a lakónak még az ingatlanát is be kell vinnie. A jelenlegi 15%-os emelést
nem tartja soknak.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy egyetért Zachar Ferenccel abban, hogy ez a
mértékű emelés az ellátottaknak sok, de jelezni kell feléjük is, hogy az önkormányzat csak
hitelből tudja finanszírozni. Ha ezeket az emeléseket nem hajtják végre, további hitelfelvételre
kerülhet sor. Ezt az emelést sem biztos, hogy be tudják szedni, és lehet, hogy más feladat
terhére kell a finanszírozást megoldani.
A bizottság 8 igen 3 nem szavazattal, a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 3/2009. (II.3.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról
és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
4./ napirendi pont:
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Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az
intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, vélemény nem hangzik el.
Zachar Ferenc megkérdezi, hogy a Szolnok várossal folyamatban lévő tárgyalásokat nem
lehetne-e sürgetni.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy igyekeznek a folyamatban lévő tárgyalások
menetét sürgetni, de sajnos ez nem az önkormányzaton és nem is a hivatalon múlik.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 4/2009. (II.53) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló
rendelet módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
5./ napirendi pont:
Tájékoztató a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet egészségügyi szakellátási
tevékenységéről és az intézet középtávú szakmai fejlesztési programjáról, különös
tekintettel a Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés teljesítésére
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
szakmai fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről.
Vadas Sándor bejelenti a bizottságnak, hogy Dr. Rudner Ervin a Szolnoki MÁV Kórház és
Rendelőintézet főigazgatója elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen jelen lenni.
Kovács Sándor javasolja a bizottságnak, hogy egy későbbi időpontban hívják meg a
főigazgató urat egy személyes találkozásra.
Dr. Sélleiné Márki Mária elmondja, hogy a MÁV Kórház tájékoztatójának első részében
nem pontosan jelent meg a kórház területi ellátási kötelezettsége. Ezt egyeztették is Dr.
Rudner Ervin főigazgató úrral. Ez érinti a fekvő és járó beteg ellátási kötelezettséget, valamint
az immunológiát. Ez utóbbit közreműködői szerződéssel látja el a MÁV Kórház, a feladat
változatlanul a megyei kórházé.
Elek Sándor kéri, hogy a közgyűlés elé mindkét kórház vonatkozásában pontos anyag
kerüljön. Továbbá elmondja, hogy a MÁV Kórház is sokat tett azért, hogy talpon maradjon és
egyetért azzal, hogy a Hetényi Géza Kórház dolgozóinak megköszönjék a munkát, de
ugyanezt tegyék meg a MÁV Kórház dolgozóival szemben is.
Zachar Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy átnézte mindkét intézmény beszámolóját és
azt állapította meg, hogy kölcsönösen jó együttműködést takar. Javasolja, hogy a MÁV
Kórház dolgozóinak is köszönjék meg a munkájukat.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 5/2009. (II.3.) számú határozata a
Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet egészségügyi szakellátási tevékenységéről és az
intézet középtávú szakmai fejlesztési programjáról, különös tekintettel a Megyei
Önkormányzattal kötött ellátási szerződés teljesítéséről
A bizottság egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke által készített határozati javaslat kerüljön a
közgyűlés elé, azzal a kiegészítéssel, hogy a MÁV Kórház dolgozóinak munkáját is ismerje el
a közgyűlés, illetve pontosítsák az intézmény területi ellátási kötelezettségére, illetve
közreműködői tevékenységére vonatkozó részeket.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 6/2009. (II.3.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai fejlesztési
programja (2007-2013) időarányos teljesítéséről szóló beszámolóról
A bizottság egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke által készített határozati javaslat kerüljön a
közgyűlés elé.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális intézményekben a
minimumfeltételek megteremtéséhez intézkedési terv elfogadására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Zachar Ferenc megkérdezi, hogy a 28 betöltetlen álláshely okoz-e problémát.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a betöltetlen álláshelyek túlterheltséget
okoznak az intézményi dolgozóknak. Néhány intézményt érintően létszám átcsoportosításról
már korábban döntött a közgyűlés, de ez nem oldja meg a létszámproblémát. Az intézmények
működőképességének biztosítása érdekében meg kell tenni ezeket a lépéseket.
Elek Sándor elmondja, hogy az intézmények működtetésének bekerülési költsége köszönő
viszonyban sincs a finanszírozással és a jogszabályban meghatározott követelményekkel. Ez
viszont nem kormányfüggő dolog.
A napirend tárgyalása közben a teremből távozik Dr. Magyar Levente.
Vadas Sándor ügyrendi javaslatot tesz, hogy az előterjesztést egy szavazás keretében
fogadják el. A bizottság az ügyrendi javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7/2009. (II.3.) számú határozata az
ideiglenes
működési
engedéllyel
rendelkező
szociális
intézményekben
a
minimumfeltételek megteremtéséhez intézkedési terv elfogadásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási
koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8/2009. (II.3.) számú határozata
egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor és segítő
alkalmazásának engedélyezéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 9/2009. (II.3.) számú határozata a
mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthonban élő ellátottak szociális
foglalkoztatásának engedélyezéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
8./ napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek „Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek
javítása” tárgyú pályázat benyújtásának támogatására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 10/2009. (II.3.) számú határozata a
Megyei Közgyűlésnek „Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítása” tárgyú
pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
9./ napirendi pont:
Beszámoló a 2008. évi megyei sportfeladatok ellátásáról valamint az önkormányzati
támogatás felhasználásáról
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 11/2009. (II.3.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2008. évi megyei
sportfeladatok ellátásáról valamint az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sportszövetségek Szövetségének a megyei sportfeladatok 2008. évi körültekintő,
színvonalas ellátását.
A bizottság megállapítja, hogy a támogatási szerződésben foglalt feladatokat eredményesen
elvégezték és a feladatvégzéshez biztosított támogatás felhasználásáról határidőre rendben
elszámoltak.
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Erről:
1./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
2./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
3./ Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
10./ napirendi pont:
Előterjesztés a bizottságnak a 2008. évi „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb
sportolója”cím adományozása céljából pályázat kiírására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 12/2009. (II.03.) számú határozata a „megye legjobb sportolója” cím
adományozására pályázati felhívás elfogadásáról
A bizottság a felhívást és a pályázati adatlapot a melléklet szerint elfogadja.
A bizottság felkéri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségét, hogy a
határozati kivonat kézhezvételével egyidejűleg gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az
Új Néplapban, valamint a megyei önkormányzat honlapján és jutassa el a megye települési
önkormányzataihoz, tanintézeteihez, a megyei sportági szövetségekhez.
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
3./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül
11. Egyéb kérdések:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság részére a 2008. évi
idősügyi alapból támogatást nyert pályázók kérelmének elbírálására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 13/2009. (II. 3.) számú határozata a 2008. évi idősügyi alapból támogatást
nyert Túrkevei Diabetes Klub kérelmének elbírálásáról
1. A bizottság a Túrkevei Diabetes Klub kérelmét nem támogatja.
2. A bizottság javasolja, hogy a fel nem használt támogatás kerüljön átcsoportosításra a
2009. évi Idősügyi Alapba.
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Felelős: Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2009. február 28.
INDOKOLÁS
A klub részére a támogatást a Pénzügyi és Beruházási Iroda nem tudta átutalni
2008. évben, mert a klub megszűnt számlaszámot adott meg az aláírt támogatási
szerződésben. A megyei önkormányzati hivatal a klubvezető figyelmét írásban és
telefonon is többször felhívta, hogy a támogatást nem tudja addig átutalni, amíg
nem jelöl meg egy létező bankszámlaszámot. Arról is tájékoztatták, hogy
amennyiben a Túrkevei Diabetes Klub nem rendelkezik önálló bankszámlával, úgy
keresse meg a helyi polgármesteri hivatalt a pénzügyi lebonyolítás érdekében. A
klub 2009. január 8-ig nem reagált a megkeresésekre.
A bizottság úgy ítélte meg a pályázó sajnos nem tett meg mindent annak érdekében,
hogy a megítélt támogatáshoz hozzájusson, és azt határidőben felhasználhassa.
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hegyi Sándorné, Túrkevei Diabetes Klub vezetője
A megyei közgyűlés tisztségviselői
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária, MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos irodavezető, MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője

értesülnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 14/2009. (II. 3.) számú határozata a 2008. évi idősügyi alapból támogatást
nyert martfűi Kossuth Nyugdíjas Klub kérelmének elbírálásáról
A bizottság engedélyezi a martfűi Kossuth Nyugdíjas Klubnak, hogy a 2008. évi Idősügyi
Alapból nyert 30.000,- Ft-os támogatást felhasználja 2009. március 31-ig. A martfűi
Kossuth Nyugdíjas Klub a program után legkésőbb 2009. április 20-ig köteles elszámolni
az odaítélt támogatással.
Felelős: Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2009. február 28.
Erről:
1) Tóth Fekete Mihályné, martfűi Kossuth Nyugdíjas Klub vezetője,
2) A megyei közgyűlés tisztségviselői
3) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
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4) Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
5) Hajdúné Gácsi Mária, MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
6) Dr. Györgyi Lajos irodavezető, MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesülnek.
Vadas Sándor megkérdezi, hogy kíván-e még valaki szólni.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy van egy intézmény Újszászon, amelyik
nem tudja ellátni a feladatát. Ezért a Szociális és Gyámhivatal kéri a megyei főjegyzőt, hogy
ezt oldja meg. Most 12 lakót kell elhelyezni a magán szociális otthonból, mert a fenntartója
már a gázszámlát sem tudja kifizetni.
A tájékoztatást követően Vadas Sándor megköszöni az aktív részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Vadas Sándor
a bizottság elnöke

