Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. január 19-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Elek Sándor, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Juhász
Enikő, Dr. Bérczes Anna, Dr. Bódog József, Fazekas János, Dr. Kocsis András, Tuzáné
Farkas Katalin, Szabó András
Bejelentéssel távol:
Dr. Magyar Levente, Zachar Ferenc
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Dr. Nemes András, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata delegáltja
Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója
Rácz Viktória, az Esélyek Háza vezetője
Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
Bénik Andrea, a MÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettese
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Baksa Miklósné, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda egészségügyi referense
Szolcsányiné Hajdu Margit, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda igazgatási, sport és
tanügy-igazgatási referense, jegyzőkönyvvezető
Vadas Sándor a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapítja a bizottság határozatképességét és javaslatot tesz az ülés
napirendjére. A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi javaslatok:
1./ A bizottság 2010. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási
koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4./ Beszámoló a 2009. évi megyei sportfeladatok ellátásáról, valamint az önkormányzati
támogatás felhasználásáról
Előadó: Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
5./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című pályázaton való részvétel támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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6./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel
feladatellátási megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázaton
konzorciumi tagként történő részvétel támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek félautomata defibrillátorok beszerzését célzó pályázat
benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

1./ napirendi pont:
A bizottság 2010. 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 1/2010. (I. 19.) számú határozata a
bizottság 2009. I. félévi munkatervének elfogadásáról
A bizottság elfogadja 2009. I. félévi munkatervét.

2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy csak technikai kiegészítések
történtek, amelyek vastagon kiemelésre kerültek az anyagban. Az intézményekkel történt
egyeztetést követően kerültek változtatásra a nyersanyagnormák és a térítési díjak. A
könyvvizsgálók javaslata alapján célszerűségi módosításokra került sor. Kéri, hogy a
megvalósítási terv készítésétől tekintsen el a közgyűlés, mivel ebben az évben még nem
kötelező elkészíteni és az ezt szabályozó kormányrendelet sem jelent meg.
Kovács Sándor elmondja, hogy ez a költségvetés egy újabb lépés a megszorítások,
takarékosság felé. Minden évben valamilyen módon csökkenteni kell a kiadásokat, hiszen a
központi
kormányzat
erre
kényszeríti
az
önkormányzatokat.
Most
újabb
létszámcsökkentésekre és költségmegtakarítást eredményező lépésekre került sor. Talán ezzel
a költségvetéssel a jövő év végigvihető, de elérkezett a megyei önkormányzat a
hitelképessége határára. A tavalyi évhez képest is szűkebb keretek között kell működnie a
megyének.
Szabó András megkérdezi, hogy olyan jól sikerült-e ez a tervezés, ahogyan ő látja, hogy a
tavalyi évhez képest 300 millióval kevesebb a hiány. Ezt nagyon soknak tartja. Kérdezi
továbbá, hogy a megyei közgyűlés által meghatározottak az intézmények vonatkozásában
tarthatóak lesznek-e a költségvetés végrehajtása során.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy sajnos nem ilyen jó a helyzet. A 661 millió a 2009.
évi záró hitelállomány volt. A 2009. évi hiány mértéke 961 millióról indult, azonban volt
júniusban egy 3%-os intézményi zárolás, ezt követően a pénzmaradványból 90 millióval
sikerült csökkenteni a hiányt és ősszel egy újabb 2%-os zárolás volt, ami tovább csökkente a
hiányt. Végül így alakul ki a 661 millió záró hitelállomány és ehhez jönnek az ez évi
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tényezők, amelyek növelik főleg normatíva, SZJA kiesés és minden évben a
legbizonytalanabb az illetékbevétel. A személyi juttatások, dologi kiadások rendkívül
tételesen tervezettek, a működési bevételek az intézményeknél szintén tételesen tervezettek.
Az egyéb intézményi bevételek a piactól függenek, valamint az illetékbevétel jelentős
rizikótényező a költségvetés tekintetében.
Vadas Sándor elmondja, hogy régebben az első oldalon látható volt, hogy mennyi a hiány
mértéke. Most egy teljesen új jellegű anyag készült és az a kérdése, hogy valóban mennyi a
tervezett hiány.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a költségvetés felépítését újra szabályozta
az államháztartásról szóló törvény. Külön kell bemutatni a működési, felhalmozási célú és
finanszírozási, valamint pénzmaradványok nélküli műveleteket. Mindig csak a folyó
bevételeket és a folyó kiadásokat helyezi szembe és ebből látszik a valós hiány. A hiány a 9.
§-ban látszik: 1.242.934.e.Ft.
A bizottság 9 igen, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 2/2010. (I. 19.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási
koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésként elmondja, hogy a mai napon jelent meg a szociális
foglalkoztatásra vonatkozó pályázatok elbírálása. Úgy tűnik, hogy a megyei intézmények
147.800,- Ft körüli összegben nyertek ezen a pályázaton, amely összeg 250 lakó és 20 fő
dolgozó foglalkoztatására elegendő. Ez reményt keltő, mert a szociális otthonokban is jelentős
volt a költségcsökkentés.
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 3/2010. (I. 19.) számú határozata
egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor és segítő
alkalmazásának engedélyezéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

4./ napirendi pont:
Beszámoló a 2009. évi megyei sportfeladatok ellátásáról, valamint az önkormányzati
támogatás felhasználásáról
Ács Bálint megköszöni a Sportszövetségek Szövetsége 2009. évi támogatását és elmondja,
hogy a támogatás nélkül nem tudták volna a szerződésben foglalt kötelezettségeiket
teljesíteni. Tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben igyekeznek pályázati úton forráskiegészítéshez jutni. Ebben az évben is pályáznak, talán több lehetőség lesz az idén.
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A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 4/2010. (I. 19.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2009. 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 2009. évi körültekintő,
színvonalas ellátását.
A bizottság megállapítja, hogy a támogatási szerződésben foglalt feladatokat eredményesen
elvégezték és a feladatvégzéshez biztosított támogatás felhasználásáról határidőre rendben
elszámoltak.

5./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázaton való részvétel támogatására
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 5/2010. (I. 19.) számú határozata a
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
című pályázaton való részvétel támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

6./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel
feladatellátási megállapodás megkötésére
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 6/2010. (I. 19.) számú határozata a
megyei közgyűlésnek a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel feladatellátási
megállapodás megkötéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

7./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című
pályázaton konzorciumi tagként történő részvétel támogatására
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Kovács Sándor elmondja, hogy ez egy nagyon jelentős előrelépés lenne, ami a gyógyítási
lehetőségek bővülését jelenti. A megyének és az egész térségnek előrelépést jelentene, ha
bekerülnénk ebbe a konzorciumi, pályázati körbe.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7/2010. (I. 19.) számú határozata a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Korszerű
regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázaton konzorciumi tagként történő
részvétel támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

8./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek félautomata defibrillátorok beszerzését célzó
pályázat benyújtására
Dr. Bérczes Anna elmondja, van egy mondat az előterjesztésben, arról hogy elsősorban hol
lenne célszerű elhelyezni ezeket a készülékeket. Véleménye szerint a sportolók körében lenne
ez nagyon célszerű, mert az utóbbi időben sok sajnálatos haláleset történt.
Dr Györgyi Lajos elmondja, hogy nagyon sokrétű pályázati lehetőség ez, amelynek
keretében pályázhatnak sportszervezetek is. A megyei önkormányzat e pályázat keretében a
kistelepülések lakosainak próbál segítséget nyújtani.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8/2010. (I. 19.) számú határozata
félautomata defibrillátorok beszerzését célzó pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Vadas Sándor megkérdezi, hogy kíván-e még valaki szólni.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Vadas Sándor
a bizottság elnöke

