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Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. február 6-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,
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,
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
vezetője,
Mészárosné Tóth Annamária, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
munkatársa,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő).
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került a 2/g. sz. melléklet és a könyvvizsgálói jelentés a 2.
napirendi ponthoz, valamint egy kiegészítés a 7. napirendi ponthoz. 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
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és
zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú
rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR.
számú rendelet módosítására és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan
értékesítésre történő kijelölésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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5. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott
gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi
térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
8. Előterjesztés az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi kapcsolatai tervének
elfogadására
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
10. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője

11. Javaslat a bizottság 2009. I. félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
A napirendi pontok tárgyalása előtt Fábián Dezső informatikus rövid tájékoztatást ad a
bizottság tagjai részére átadott laptopok használatáról.
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, tekintettel arra, hogy a Szakképzésszervezési Társulás költségvetését a megyei önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni
és a társulási tanács döntött további előirányzat módosításról, ami mindösszesen 325 ezer Fttal növeli mind a kiadásokat, mind a bevételeket, de nincs hatással a hiány mértékére. Ez
technikai átvezetés a költségvetés módosításán.
Buzás Sándor: megállapítható, hogy a 700 millió eredeti tervezett hiány összege az évközi
gazdálkodás eredményeként 526. 643 e Ft-ra mérséklődött. Ez részben pozitív, de van negatív
oldala, mert ez mégis csak egy jelentős hiány. Pozitívan értékeli, hogy az eredeti
előirányzathoz viszonyítva sikerült lecsökkenteni a hiány mértékét.
Fejér Andor elmondja, 834 millió Ft volt az eredeti hiány összege.
Hajdúné Gácsi Mária: a 700 millió Ft a második vagy a harmadik módosítás volt.
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Buzás Sándor: akkor még inkább pozitív az eredmény.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
1/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosításáról

költségvetésének

A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, a Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat február 2-án tárgyalta a költségvetését, ezért a 2/g. sz. melléklet még üresen
szerepelt az előterjesztésben, a táblázatot most osztották ki. Ez szintén változatlan formában
épül be, mivel önállóan rendelkeznek az előirányzatok felett. Változás történt a Szakképzésszervezési Társulás pénzügyi jogállásában. 2009. január elsejétől a Megyei Jogú Város
költségvetésében szerepel a Társulás költségvetése, mivel pénzügyi körzetváltozásról döntött
a társulási tanács, ezért a megyei önkormányzat költségvetési rendeletének 1. § (3), valamint a
26. § törlésre kerül. Két helyen gépelési hiba történt, a 20. oldalon a hiány mértéke 961. 070 e
Ft és az 1/a. sz. melléklet 4. oldalán a táblázat alján a felhalmozási bevétel az egyik oldalon
természetesen felhalmozási bevétel, a második oldalon felhalmozási kiadás, itt véletlenül
mind a kettő bevételként szerepel. A könyvvizsgáló áttekintette a költségvetés tervezetét és a
rendelettervezetet, alkalmasnak találja a rendeletalkotásra. A jelentés szintén most került
kiosztásra. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és többségében támogató a
szavazatok száma. Tárgyalta a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa, akik tudomásul
vették az előirányzatokat, a költségvetést és kérik, hogy a szakmai területeken lehetőleg ne
kerüljön sor létszámcsökkentésekre, mivel a minimumfeltételek így is feszülten kerülnek
teljesítésre, továbbá a Területi Cigány Kisebbségi önkormányzat is tárgyalta a költségvetést,
támogatják, és egyben köszönik a partneri viszonyt, a támogatás mértékét, amelyet a megyei
közgyűlés a működésükhöz tudott nyújtani.
Szűcs Lajos megérkezik. Szavazók száma 5 fő.
Buzás Sándor megkérdezi, miért nem jelenik meg az előterjesztésben a bevétel és a kiadás
összege és annak szaldója. Korábban ez megtalálható volt a költségvetésben.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a működési hiány két tényezőből tevődik össze, egyrészt a
működési bevételek és kiadások különbözetéből, valamint a működési célú hitelek
visszafizetéséből. Az Állami Számvevőszéki vizsgálat miatt kellet ezt így megosztaniuk.
Buzás Sándor megkérdezi, ha az előző évi hitel kötelezettséget figyelembe veszik, akkor a
961. 070 e Ft és az 526. 543 e Ft különbsége adja a 2009. évi költségvetés működési
hiányának összegét.
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Fejér Andor: az ez évi nettó hiány a kettő összegének különbözete.
Hajdúné Gácsi Mária: ami pontosan 416. 487 e Ft. A fejlesztési mérlegnél pedig plusz van,
42. 060 e Ft, mivel a Kórház átadja a fejlesztési hitelhez az őt megillető részt.
Buzás Sándor véleménye szerint, ennek a költségvetésnek nagyon sok háttér anyaga van.
Minden elismerés azoknak, akik ezt a költségvetést ilyen formában prezentálják. Megjegyzi,
igaz, hogy a koncepció elkészítésének alapja még az országos költségvetésnek a vitatott bázis
adatai voltak, a végső költségvetés eredményeképpen az mégis csak jó hír, hogy mérséklődött
az a finanszírozási feszültség, amelyet a koncepció felvázolt. Úgy érzi, ez ismét nagy
feladatot jelent, hogy egy negatív szaldójú költségvetés mellett még is kellő odafigyeléssel
kell a 2009. évi gazdálkodást irányítani.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat
folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet
módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
4/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei
tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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4. 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 és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre
történő kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2009. (II.6.) 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 rendeletmódosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló
rendelet módosítására
Buzás Sándor megkérdezi, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az ezzel
kapcsolatos egyeztetések várhatóan mikor fejeződnek be.
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Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, 2008. augusztusában a megyei közgyűlés elnöke
előzetesen tárgyalt a megyei jogú város polgármesterével arról, hogy hogyan is gondolkodnak
a feladat átvételéről. Országosan fele részben a megyei önkormányzatok és a megyei jogú
városok megállapodtak, a másik fele részben még zajlanak ezek az egyeztetések. Náluk is az
egyeztetés tárgya döntően az ellentételezés módja és mértéke. 59 gyermek ellátásáról van szó,
aminek a valós bekerülési többletköltsége a normatívához képest 43, 5 millió Ft.
Molnár Imre megkérdezi, körvonalazódnak már a megállapodás feltételei.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, a gyerekeket továbbra is ellátják nevelőszülőknél,
lakásotthonokban.
Fejér Andor elmondja, a gyerekeket ellátják. Megegyezni még nem tudtak a megyei jogú
várossal. Az ellátás színvonala, minősége nem fog sérülni. Előre nem tudja megmondani,
hogyan és mikor tudnak megállapodni. Szolnok Megyei Jogú Város tárgyalta ezt a napirendi
pontot és elfogadta. A döntéssel nyilván nem értenek egyet, ezért most nem megy be a
közgyűlésre az a megállapodás-tervezet, amit a város közgyűlése elfogadott. További
egyeztetést tartanak szükségesnek. Az áprilisi közgyűlésen minden bizonnyal napirendi pont
lesz.
Buzás Sándor megköszöni az információt. Véleménye szerint a törvény előírásait végre kell
hajtani. A gazdasági élet úgy működik, hogy elszámolják a költségeket, benyújtják az
inkasszót, és ha nem fizet, akkor van még egy másik lépés. Valahol egy kicsit furcsa, hogy
ebben a gazdasági helyzetben az ellátási költséget a megyei önkormányzatnak kell állni.
Feltételezi, hogyha a megállapodás megszületik, akkor ez visszamenő hatályú lesz.
Fejér Andor szerint az alapvető probléma az, hogy ezt a feladatot eddig a megyei
önkormányzat látta el. Most a pénzügyi lehetőségek függvényében senki nem vállal fel jó
szántából újabb feladatokat. A problémát kezelniük kell, inkasszót csak akkor tudnának
benyújtani, ha lenne egy megállapodás a két önkormányzat között, hogy ezt a feladatot egy
megállapodás keretében a megyei önkormányzat látja el, és ha nem fizet, akkor lehetne az
inkasszót benyújtani. Még az első lépésnél tartanak, ezért azon dolgoznak, hogy milyen
ellentételezés lehetséges a részükről.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról
szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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7. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Buzás Sándor megkérdezi, az előterjesztés 2. oldalán szerepel, hogy „az igazgatók többsége
javasolta a 10 %-os, illetve esetenként az azt meghaladó térítési díj emelést”. Az előterjesztés
egyértelműen a 15 %-os emelést tartalmazza. A jelenlegi helyzetben, mivel szociális
ellátottakról van szó, egy kis ellentmondást érez. Van erre konkrét magyarázata az
előterjesztőnek.
Fejér Andor válaszában elmondja, a konkrét magyarázat a pénznek a hiánya. Vannak olyan
intézmények, amelyek eleve úgy tervezték a költségvetésüket, hogy 10%-ot jóval meghaladó
bevételt terveztek. Nekik ezt a problémát kezelni kellett, mert abban az esetben, hogyha 10 %kal elfogadták volna, akkor eleve át kellett volna írni több intézménynek a költségvetését.
Egyébként volt 20 %-os javaslat is és úgy kellett megnézniük mi az ami még joggal elvárható.
A jogszabály sokkal többre kötelezi őket, ott ahol lehetőség van rá, a tényleges bekerülési
költség és a normatíva közötti összeget be kellene kérni. Ezzel a lehetőséggel nem szerettek
volna élni, viszont ez az önkormányzat esetében több milliós bevételt jelent. Nem tudnak
lemondani erről az összegről, mert akkor felborítaná az önkormányzat költségvetését, illetve
nem borítaná fel, csak a hiány mértéke nem 961 millió Ft lenne, hanem sokkal több.
Buzás Sándor elmondja, az előterjesztésben átlagosan 15 % mértékű emelés szerepel.
Javasolja, hogy az átlagosan szót vegyék ki az előterjesztésből.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy az eltérés 14, 9 és 15, 1 % között mozog, aminek
technikai oka van, mert kerek számra kell végződnie az egy napra jutó térítési díj összegének.
Buzás Sándor szerint, ha ez így van, akkor itt az előterjesztésben ne átlag szerepeljen, hanem
csak a 15 %.
Dr. Czuczi Mihály távozik. Szavazók száma 4 fő.
Molnár Imre érti a dilemmát, de szerinte nem kell alapvetően feltételezni, hogy ha az átlag
szó benne van, akkor lényegesen eltér a 15 %-tól.
Fejér Andor: ha a 15 % szerepel, akkor joggal mondhatják az intézmények, hogy az övék
miért 15, 1 %
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
9/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról
és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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8. Napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlására
Buzás Sándor véleménye szerint, ebben egy csapda helyzetet érzékel, azért mert
számtalanszor elhangzik az a vélemény, hogy mérsékelni kell az adót, és amikor megszületik
egy kompromisszumos döntés, akkor pedig szembesülnek azzal, hogy az adómérséklés
valaminek a terhére történhet. Közgyűlési képviselőként érzékeli, hogy ez a megyei
önkormányzatot negatívan érinti. Kétségkívül a közgyűlés is jóváhagyja a felterjesztést, de
felmerül a kérdés, hogy miből lehet pótolni a bevételkiesést.
Fejér Andor elmondja, alapvetően nem ezzel van gond, hanem azzal, hogy addig, amíg
törvénybe rögzített kötelezettségei vannak a megyei önkormányzatnak, ahhoz biztosítani kell
a forrásokat, ha ezt nem tudják hozzátenni, akkor egy olyan helyzet áll elő, hogy előbb vagy
utóbb finanszírozhatatlanná válik maga a tevékenység. Fel tud sorolni pár olyan jogszabályt,
amely egyértelműen megköti valamennyi önkormányzatnak a kezét. Egyfelől meghagyják a
jogszabályi kötelezettségeket, másfelől meg folyamatosan csökkentik a finanszírozást hozzá.
Szerinte ezt minimum észrevételezni kell, hogy vannak a rendszerben anomáliák. Ezeket
valóban komplexen kell kezelni, és az önkormányzat hatáskörébe tartozó döntéseket meg is
hozták az elmúlt két és fél évben, ha ezt nem tették volna meg, akkor ma valahol 2,5-3
milliárd Ft között lenne az önkormányzat hiánya, ami már nem finanszírozható, ezért
minimum azt megtehetik, hogy jelezzék, bizony itt egy 100 millió Ft-os nagyságrenddel
elmaradhat az önkormányzatnak a bevétele.
Molnár Imre szerint a megyei önkormányzat képviselőinek ezt az érdeket kell képviselni.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
10/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi kapcsolatai tervének
elfogadására
Lakatos István szóbeli kiegészítésében elmondja, gyakorlatilag a tavalyi szinten
megállapított keretek közt a legfontosabb programokat tartalmazza a nemzetközi kapcsolatok
terve. Két nagy téma jelent jelentősebb tételt, a FolkdanceNet második részének a
lebonyolítása és a „Challenge” nemzetközi sporttalálkozó, ami az idén Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében kerül megrendezésre.
Buzás Sándor elmondja, hogy az 1. sz. melléklet tartalmaz összehasonlítást a 2008. évhez
viszonyítva. A 3. sorban a közel 10 millió Ft növekedés jelzi a feladattal való összefüggést,
mivel Jász-Nagykun-Szolnok Megye lesz a rendezője a „Challege” sporttalálkozónak. Örül
annak, hogy az uniós pályázatok fedezetére is található egy 5 millió Ft nagyságrendű
növekedés, feltehetően ez majd kamatozik az elnyert pályázatok összegével.
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Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi kapcsolatai tervének elfogadásáról

1) Az Ügyrendi Bizottság a megyei közgyűlés által átruházott hatáskörében (15/2006 (X.
11.) KR. sz. rendelet) jóváhagyja a I., II. és III. számú mellékletek szerint a megyei
önkormányzat 2009. évi nemzetközi programjait.
A projektek finanszírozásához szükséges források fedezetét a 2009. évi költségvetés
tervezetének 3/e. sz. melléklete tartalmazza.
2) A programok megvalósításáról a bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesülnek.

10. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
12/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
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11. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2009. I. félévi munkatervére
Buzás Sándor kezdeményezi, hogy az áprilisi napirendi pontok közé vegyék fel a Megyei
Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról, ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a munkatervi javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2009. (II.6.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2009. I. félévi munkatervéről
A bizottság 2009. I. félévi munkatervét azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az áprilisi
napirendi pontok közé vegyék fel a Megyei Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának
nyilvántartásáról, ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
Molnár Imre megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

