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Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2008. november 28-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Buzás Sándor,
Dr. Czuczi Mihály, valamint
Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, a Közgyűlési Iroda vezetője
Dr. Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője,
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Ürmössy Ildikó, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
helyettes vezetője,
Galó Anita, az Elnöki Kabinet Iroda helyettes vezetője
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került egy előterjesztés, amely „A megye, mint középszint”
című, a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalás
elfogadásáról szól. Javasolja 13. napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság. Megkérdezi,
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
I-III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójára
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú
rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés az önkormányzati biztos kirendelésének, valamint működésének szabályairól
szóló 3/1997. (II. 28.) KR számú rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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5. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés megyei tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
7.

Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthonban működő érdekképviseleti fórumba tag
kijelölésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés a „Györffy István” Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés az „Energiahatékonyság fejlesztése ökoépítészettel” című INTERREG IVC
pályázatban történő részvételre
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Előterjesztés az „Oktatás-Gazdaság-Közigazgatás” című INTERREG IVC pályázatban
történő részvételre
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

11. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Tervére
(2009-2010)
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
12. Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok
meghatározására
Előadó: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

13. Előterjesztés „A megye, mint középszint” című, a megyei intézményrendszer
szükségessége tárgyában született állásfoglalás elfogadásáról
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
14. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi munkatervére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
15. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Dr. Ürmössy Ildikó, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda helyettes vezetője
Zárt ülés:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
adományozására (külön jegyzőkönyv készül)
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Önkormányzat

kitüntető

díjainak
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1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének IIII. negyedéves teljesítéséről
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
67/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III.
negyedéves teljesítéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójára
Buzás Sándor az előterjesztés 13. oldalán található utolsó előtti bekezdést idézi. Az előző
napirendi pont tárgyalásánál tájékoztatást kaptak arról, hogy 800 millió Ft-ra csökkent a 2008.
évi módosított hiány, itt az előterjesztésben pedig az eredeti tervnek megfelelő összeg
szerepel. Megkérdezi, mi az oka ennek. Ez a számadat milyen célból, milyen szándékkal és
miért itt szerepel?
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, a koncepció mellett található egy 4/a és 4/b
számú melléklet és lényegében ezek a tényezők, amik a 13. oldalon össze vannak foglalva.
Igazán itt látható, hogy mely adat miből alakul ki. 834 millió forint a hitel nagyságrendje a
2008. évi eredeti előirányzatban. Az egész koncepció arra épít, hogy standardizálja a 2008. év
eredeti előirányzatait és ahhoz képest teszi be a szerkezeti változásokat, illetve
szintrehozásokat. Amikor már kiadási oldalon számolják a hitel visszafizetést (4/b melléklet),
ott viszont már az eredeti előirányzatban 340 millió szerepel, mert annyi jött át 2007. évről
2008-ra és növekményként csak 360 millió van figyelembe véve. A kettő összege 700 millió,
ami a jelenlegi ismert módosított hiány mértéke. Ez megjelenhet, mint folyószámlahitel, tehát
itt már figyelembe van véve, csak az eredeti előirányzatok standardként vannak meghagyva,
mert nincs olyan döntés, hogy valamelyik kiadási szintet csökkentették volna. A szerkezeti
változást másképp nem lehet lekezelni, csak ha standardként értelmezik a 2008. év eredeti
előirányzatait és ahhoz képest vannak a változások beépítve. Tulajdonképpen a hitel
kommulálódik, hitelből fizetnek vissza hitelt. A 834 millió forintot akkor lehet csökkenteni,
ha drasztikusan hozzányúlnak a kiadási szintekhez.
Buzás Sándor elmondja, hogy a válasz nem győzte meg. A költségvetés összeállítása után a
várható hiány összeg determinálja mennyi lesz a 2008. évi végleges költségvetési hiány. Ez
azt jelenti, hogy most várható 2008-ban 800 millió Ft hiány. Szerinte a bekezdésnek azt
kellene tartalmaznia, hogy a hiány összege pillanatnyilag 800 millió Ft és a 2009. évi
koncepció alapján elkészített költségvetés pedig a várható hiány összegével szerepel.

4

Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a 4/a melléklet első sorában ott vannak a 2008. évi eredeti
előirányzatok és lényegében a hitelek, tehát a 834 millió Ft azért tud csökkenni, mert az
illetékbevételek növekednek, tehát itt lehetne egy olyan módosító sor, hogy az illetékbevételt
megnövelik azzal az összeggel, és akkor valóban lecsökken a hitel, de ettől a bevételek
összesen sor nem fog változni.
Buzás Sándor véleménye szerint, a határozati javaslatban szereplő pontok olyanok, amelyre a
figyelemfelhívás feltétlen indokolt. Ahhoz, hogy a hiány mértéke kezelhető legyen, feltétlen
szükséges olyan intézkedési sor, amelyet ez a határozat-tervezet tartalmaz, ezért indokoltnak
tartja, amikor a 2009. évi költségvetés összeállítására sor kerül, akkor ezt a legszigorúbban a
készítők vegyék figyelembe.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
68/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú
rendelet módosítására
Buzás Sándor megkérdezi, mi indokolja, hogy a közgyűléstől vagy bizottságoktól bizonyos
hatásköröket csoportosítanak át.
Fejér Andor elmondja, nem átcsoportosítást jelent, hanem összeghatároknak a
megváltoztatását. Ugyanúgy, ahogy 2003-ban is ciklusonként egyszer végrehajtanak egy
korrekciót. Úgy gondolja, hogy ez a hatékonyságot növeli, és egyáltalán nem arról van szó,
hogy a közgyűlés döntési kompetenciáját szeretnék ez által gyengíteni. Csupán életszerűvé
szeretnék tenni a működésüket. A két ülés közötti beszámolóban a közgyűlés tájékoztatást kap
arról, milyen döntések születtek átruházott hatáskörben, nemcsak a közgyűlés elnöke, hanem
a bizottságok részéről is.
Buzás Sándor elmondja, amikor a szigorúbb és fegyelmezettebb gazdálkodás irányába kell
intézkedéseket meghozni, akkor valahol még is úgy érzi, a limit összegek emelése a
közgyűlés és a bizottságok hatáskörét korrigálja, bizonyos értelemben elvonja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
69/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet
módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati biztos kirendelésének, valamint működésének szabályairól
szóló 3/1997. (II. 28.) KR számú rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
70/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
az önkormányzati biztos kirendelésének, valamint működésének szabályairól szóló
3/1997. (II. 28.) KR számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
71/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelt-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés megyei tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről
Buzás Sándor véleménye szerint egy időszerű rendelet-tervezet kerül a Közgyűlés elé.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
72/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
megyei tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthonban működő érdekképviseleti fórumba tag
kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
73/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a jászapáti Fehér Akác Otthonban működő érdekképviseleti fórumba tag kijelöléséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Györffy István” Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Buzás Sándor szerint az eddig tevékenykedő személyek munkája köszönetet érdemel.
Molnár Imre elmondja, a határozati javaslat 3.) pontja tartalmazza a köszönetnyilvánítást.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
74/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a „Györffy István” Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága
elnökének és tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés az „Energiahatékonyság fejlesztése ökoépítészettel” című INTERREG IVC
pályázatban történő részvételre
Buzás Sándor megkérdezi, hogy a pályázat megnevezése INTERREG négy C vagy
INTERREG IVC.
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Fejér Andor: INTERREG négy C (római számmal), ami a határokon átívelő egymással nem
szomszédságba lévő európai régióknak az együttműködését jelenti.
Buzás Sándor kéri, írásjellel jelöljék mi a pályázat pontos neve.
Fejér Andor elmondja, módosítani nem tudják, mert ez az Európai Bizottság által
meghatározott hivatalos megnevezés.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
az „Energiahatékonyság fejlesztése ökoépítészettel” című INTERREG IVC pályázatban
történő részvételről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
10. Napirendi pont:
Előterjesztés az „Oktatás-Gazdaság-Közigazgatás” című INTERREG IVC pályázatban
történő részvételre
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
az „Oktatás-Gazdaság-Közigazgatás” című INTERREG IVC pályázatban történő
részvételről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Tervére
(2009-2010)
Buzás Sándor: a határozati javaslat tartalmazza, hogy „a pénzügyi forrást a megyei
önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetésében tervezni kell”. Megkérdezi, konkrétan
milyen összegekről van szó.
Galó Anita válaszában elmondja, a Kommunikációs Terv 16. oldalán található egy táblázat,
ahol a tevékenységekhez kapcsolódó tervezett költségek szerepelnek.
Buzás Sándor: a kommunikációs tevékenységek tervezett összes költsége 25 millió Ft/év. A
sajátkiadású megyei lap költsége havi kiadással 12 millió Ft. Szükségesnek tartja a megyei
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közgyűlés tevékenységének megfelelő interpretálását, de nem lehetne itt egy mérsékeltebb
összeggel számolni.
Fejér Andor elmondja, nem könnyű ezt a döntést meghozni, csak az a kérdés, hogy
szórólapot akarnak eljuttatni, ami úgy gondolja, kellőképpen minősítené a megyei
önkormányzatot, a másik dolog, amit mérlegelni kellett, hogy hány háztartásba szeretnék ezt a
tájékoztató anyagot eljuttatni. A megyében több mint 100 ezer háztartás működik, messze
nem célozták meg ezt a számot, hanem az a cél, hogy a háztartások feléhez jusson el, ha ezt
leviszik 10 ezer példányra, akkor jobb, ha nem is foglalkoznak vele. Ha a terjesztésnek a
területét, meg a darab számot veszik figyelembe, akkor a költség tovább nem szűkíthető.
Minden egyes területen gazdaságosan próbálnak eljárni. Korábban ezek a tételek a
költségvetésben különböző költségvetési sorokon és elnevezéseken szerepeltek. Az elmúlt
években nagyságrendileg erre a célra ugyanekkora összeget költöttek, csak nem bontották ki,
hogy valójában mire költötték a pénzt.
Buzás Sándor: tulajdonképpen van egy irányszám, hogy „2007-ben kommunikációs célokra
felhasznált összeg nagyságrendje elérte a 15 millió forintot”. A mostani tervben a várható
költség 25 millió forint.
Fejér Andor felhívja a figyelmet, hogy a táblázat az első sorának utolsó oszlopa felett az
szerepel, hogy 2009-2010 évekre vetített tervezett költség. Ebben vannak olyan tételek,
amelyek egyszeri kifizetések.
Buzás Sándor: az egyszeri kifizetés 355 ezer forintot tesz ki a 25 millióból.
Galó Anita megjegyzi, hogy egy kommunikációs tervről beszélnek, ezek nem egy kőbevésett
tevékenységek. Elvileg egy tervnek nem is feltétlen szükséges, hogy kötelezően tartalmazzon
egy pénzügyi tervet, ennek ellenére betették, és tudatosan nem összesítették, hiszen benne van
az előterjesztésben az, hogy havi, éves vagy egy adott tevékenységre fogalmaz meg
költségeket. Ugyanakkor nyitva hagyja azt a lehetőséget, ha nem hatékonyan és nem a
céloknak megfelelően működik, akkor felülvizsgálata szükséges és ettől kezdve meg kell
tenni a megfelelő lépéseket, akár átmenetileg felfüggeszteni vagy törölni. Mindenképpen meg
van annak a lehetősége, hogy ezeket a tevékenységeket felülvizsgálják.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
77/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Tervéről (2009-2010)
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
12. Napirendi pont:
Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok
meghatározására
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Buzás Sándor elmondja, a határozati javaslat 23. pontjában szerepel „a Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak bonyolítása”.
Mivel testületről van szó, ezért van saját feladatuk, viszont a nyilvántartásokat és a bonyolítást
pedig a hivatal végzi. Megkérdezi, mi alapján alakul így a feladatellátás.
Rentzné Dr. Bezdán Edit elmondja, az ellenjegyzési feladatok is a bonyolításhoz tartoznak.
Fejér Andor elmondja, a költségvetésük a megyei önkormányzat költségvetésének része. A
döntéseket ők hozzák meg az adott kereteken belül, de ezt követően minden egyéb feladatot a
megyei önkormányzati hivatal végez.
Rentzné Dr. Bezdán Edit elmondja, a törvény azt is előírja a főjegyzőnek, hogy a
törvényességi részét is vizsgálni kell a gazdálkodásnak, tehát a bonyolításban jelentősen
részt vesznek. Az egyéb tevékenységét a kisebbségi önkormányzat természetesen önállóan
végzi. A gazdálkodás a hivatalnak van datálva, azon belül is elég nagy felelősséggel a
főjegyzőnek. A gazdálkodás tekintetében nem is önálló, hanem részben önálló intézményként
működik.
Dr. Baranyi Imre elmondja, hogy az együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza
a feladatmegosztást.
Buzás Sándor elmondja, ha erre utalt volna az előterjesztés, hogy az együttműködési
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, akkor ezt teljesen akceptálná.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat:
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározásáról

alapját

képező

2009.

évi

célok

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
13. Napirendi pont:
Előterjesztés „A megye, mint középszint” című, a megyei intézményrendszer szükségessége
tárgyában született állásfoglalás elfogadásáról
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat
„A megye, mint középszint” című, a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában
született állásfoglalás elfogadásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
14. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a munkatervi javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat
a Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi munkatervéről
A bizottság a Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi munkatervét elfogadja.
15. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
81/2008. (XI.28.) számú bizottsági határozat
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre a bizottság nyilvános ülését bezárja, és zárt ülést rendel el.

Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

