Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. szeptember 11-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dr. Czuczi Mihály,
Szűcs Lajos,
Buzás Sándor, a Bizottság tagjai,
valamint:
- Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
- 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,
- Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője,
- Zana László pályázó,
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Dobos László bizottsági tag.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (3 fő).
Elmondja, 9 napirendi pontot tárgyal a bizottság. Megkérdezi, 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 2009. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvvel való összhangja biztosításának vizsgálatáról
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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5. Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
közalapítványok 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

Önkormányzat

által

alapított

7. Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Javaslat a bizottság 2009. II. félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
9. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról.
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője

1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről
Buzás Sándor megkérdezi, a hiány úgy realizálódik ahogyan a terv tartalmazza vagy várható
valamilyen irányú elmozdulás. Jelentős az önkormányzat kötvénykibocsátása. A gazdasági
válság milyen mértékben és formában érintette a kötvény kibocsátását, illetve annak a
befektetési eredményét.
Szücs Lajos megérkezik.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy az I. féléves gazdálkodásnál elmondható, hogy a
kiadások és bevételek a tervek szerint alakultak, kivéve az illetékbevételt. Júniusban már
látták az illetékbevételnél a csökkenő tendenciát, ezért a költségvetési rendelet módosításánál
volt egy javaslat a 3 %-os zárolásra, amelyet az intézmények ki is dolgoztak. Ez kapcsolódik a
következő napirendi ponthoz, mert ott már végleges elvonásként szerepelne, tekintettel arra,
hogy az illetékbevétel tovább csökkent július-augusztus hónapban és lényegében a tervhez
képest az 1-8 hónapban 60 millió az elmaradás. Ha ez a tendencia maradna az
illetékbevételben, ami júniusban elindult és nem rosszabbodna, akkor a 3 %-os zárolás
fedezné az illetékbevétel csökkenést, tehát a terv szerint tudnának maradni. Sajnos az a
probléma, hogy mióta az Illetékhivatal nem az önkormányzathoz tartozik, nem tudják milyen
nagyságrendű ügyletek vannak folyamatban és azt sem tudja megmondani, hogy a hátralevő
négy hónapban milyen bevételek várhatók. Lényegében az illeték-bevételi tervük a 3%-os
zárolással lecsökkent kb. 1,6 milliárdra, ez a mostani tendenciák szerint teljesíthető. Ha
valami történik a hátralevő 4 hónapban, akkor ismételt beavatkozásra van szükség. A
Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy olyan napirendi pont, hogy nyújtsanak be forráshiánykiegészítőtámogatásra pályázatot, az 1-8 havi illetékbevételi kimaradásra. Minden olyan úttal
próbálkoznak, ami a hiány megtartását tudja biztosítani. Jelenleg egy 500-550 millió közötti
folyószámlahitelellel dolgoznak. Ez amikor megjön az illetékbevétel, illetve az állami
támogatás lecsökken. Utána kifizetik a béreket, a dologikat újra megemelkedik, tehát ez
folyamatosan a likviditásban állandó oda figyelést igényel. Az előzetes számításaik szerint a
700 milliós folyószámlahitel-keretbe beleférnek, plusz van egy 200 milliós munkabérhitel-
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keretük, amit még nem használtak fel. Bízik abban, hogy az illetékbevétel legalább ezt a
szintet tudja tartani, ami az 1-8 hónap átlagában megjelent. Folyamatosan figyelik és azonnal
igyekeznek lépni. Az áfá-t egyelőre ki kell gazdálkodniuk az intézményeknek, tehát erre
többletet nem tudtak adni. Lényegében a TB járuléknál egy kevés megtakarítás képződne,
talán egy része elegendő lesz az ÁFA ellensúlyozására, viszont ez már a kórháznál nem
mondható el. A kórháznál megjelent olyan számla nagyságrend, ami lejárt fizetési határidő, de
lényegében a likviditás biztosítható. Az intézményekben nagyon kötött a gazdálkodás, a napi
pénzellátás működik, naponta figyelik a pénzkészleteiket és csak annyi pénzt utalnak,
amennyi a kifizetési szükséglethez kell. Kötvény vonatkozásában elég szerények még eddig a
felhasználások. Ebben az évben 164 millió Ft-os nagyságrendet hívtak le, folyamatban vannak
a beruházásaik egy része, át is húzódik jövőre azokból is, amiket már jóváhagytak erre az
évre. Lényegében pénzforgalmilag a kamatok egyelőre bírják a felhasználást. Technikailag a
tőkét hívják le, a kamatnak meg kell maradni. A befektetési eredményekre el lehet azt
mondani, hogy még vannak olyan befektetéseik, ami a gazdasági válság hatására pozitívak
voltak, mert a tavalyi jegybanki alapkamat emelkedés kapcsán még jelenleg is vannak 13 meg
11 %-os bankbetéteik, annak ellenére, hogy most 8 % a jegybanki alapkamat. A szabad
pénzeszközeik, amik nincsenek forint alapú hosszabb befektetésbe, azokkal pedig 1-2 forint
árfolyam nyereséget is lehet szerezni. Ez most még a pozitív oldala a kötvény befektetéseinek.
Lényegében 164 forinton volt a kibocsátás, jelenleg a svájci frank 180 forint körül mozog,
tehát ha most kellene kezdeni a törlesztést, akkor ennek negatív hatása lenne. Lényegében 5
éves moratórium van. Bízik abban, hogy akkorra kiegyensúlyozódik a valuta-deviza helyzet
és majd kiderül, hogy 2013-ban milyen árfolyamon kell elkezdeni a törlesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
31/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelettervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelettervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak használati és
szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvvel való összhangja biztosításának vizsgálatáról
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelettervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
az önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
való összhangja biztosításának vizsgálatáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre közli, hogy a három pályázó közül egy jelen van. Javasolja, hallgassák meg
Zana Lászlót. Köszönti a pályázót, majd megkérdezi szeretne-e kiegészítést tenni a
pályázatához.
Zana László elmondja, inkább kiemelne két részt a pályázatából. Az egyik, hogy az
intézmény június 15.-e óta van igazgató nélkül és nagy szükség lenne arra, hogy minél
hamarabb betöltésre kerüljön ez az állás. A bizonytalanság a dolgozóknak és a lakóknak is
nehéz. 10 éve dolgozik az intézményben, Kunszentmártonban él. A fenntartó jól ismeri a
személyét, és aki ismeri, az azt gondolja róla, hogy szolgálatnak tekinti ezt a munkát.
Molnár Imre megkérdezi, a bizottság tagjainak van-e kérdése a pályázóhoz.
Buzás Sándor megkérdezi, ebben a helyzetben hogy ítéli meg a gazdálkodás feltételeit az
intézményben.
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Zana László azt gondolja, a gazdálkodás az elmúlt években egyre nehezebb lett, de ennek
ellenére szerinte vannak még tartalékok. Sok terület van, amin lehetne javítani. Példának
említi a szociális foglalkoztatást, amiről közgyűlési határozat is van, hogy a létszámot
bővíteni lehet és kell. Ez az első lépés, amit vezetőként megtenne. A tiszakürti telephelyen
ehhez minden készen áll, a tiszaugi telephelyen is hasonló a helyzet. A foglalkoztatás nettó
bevételt hozna. A másik a lakók foglalkoztatása, sok olyan terület van, amit mezőgazdasági
termelésre ki lehetne használni. Erre próbáltak pályázni, de végül is abba maradt. Akár az
önellátásra is lehetne termelni. Tiszakürtön most folyik egy földprogramos pályázat, aminek
keretében gombát termesztenek. Tiszaugon egy nővérrel, Tiszakürtön egy főnővérrel több a
létszám, mint a törvényben előírt, ezen is lehetne változtatni. Szerinte a szolgáltatást a lakók
igényeinek megfelelően kellene kialakítani. Lehetne ésszerűsíteni a felhasznált anyagok
tekintetében is, az ÁNTSZ által engedélyezett legolcsóbbat megvásárolni.
Molnár Imre megkérdezi, a szakmai bizottság milyen álláspontot alakított ki.
Dr. Széplaki Judit elmondja, egyhangúlag támogatta az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, tehát hogy eredménytelen legyen a pályázati kiírás.
Buzás Sándor megkérdezi, milyen indokok alapján, annyira alkalmatlanok a pályázók.
Dr. Széplaki Judit: az előterjesztés részletesen tartalmazza az előkészítő bizottságnak a
véleményét. A pályázatokat, illetve ezt a véleményt mérlegelte elnök úr, amikor ezt a
javaslatot megtetette.
Buzás Sándor megkérdezi, mikorra várható, hogy ennek az intézménynek a helyzete
megoldódik.
Dr. Széplaki Judit elmondja, az előterjesztés melléklete tartalmaz egy pályázati hirdetményt,
amely szerint leghamarabb, - figyelembe véve a véleményezési kötelezettségeket, illetve a
megyei közgyűlés üléseit -, a decemberi közgyűlésre tudják lebonyolítani és január elsejével
lesz betölthető az állás.
Buzás Sándor megkérdezi, most megbízott igazgató van.
Dr. Széplaki Judit elmondja, a Szervezeti és Működési szabályzat szerint az igazgató
távollétében ezeket a feladatokat az intézetvezető főnővér látja el.
Molnár Imre szerint a bizottság is kissé bizonytalan álláspontot alakított ki, főleg a két hölgy
pályázóval szemben. A Zana Lászlót ugyan el tudná fogadni, de ott is tapasztalt
hiányosságokat és valószínű, hogy e miatt született ez a határozat.
Buzás Sándor elmondja, hogy ezzel a gyakorlattal nem tud egyetérteni. Részéről nem
elfogadható, főleg így, hogy most három pályázat beérkezett, a három pályázó közül az
egyiknek hallották a véleményét és a személye részben ismert. Nem ért egyet azzal, hogy
ismét egy új pályázatot írjanak ki és várnak még három-négy hónapot. Nem támogatja az
előterjesztést.
Dr. Czuczi Mihály elmondja, ellentmondást tapasztal az előterjesztésben. Azt írja, hogy „a
bizottság a pályázók személyes meghallgatása alapján Zana László kinevezését javasolta
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azzal, hogyha vezetői..„ Úgy gondolja, ha javasolta, akkor most mibe kössön bele. Valóban
kritikus hangvételű, olykor-olykor kicsit csapkodó, de hogyha javasolta ennek alapján, hogy
küszöbölje ki a hiányosságokat, akkor az ő személyét el tudná képzelni, mert nem megoldás,
hogy fél éven keresztül a vezető főnővér irányítja az intézményt. Támogatja Zana László
kinevezését, azért mert a bizottság ugyan kritériumok mellett, de javasolta.
Buzás Sándor elmondja, abból indult ki, hogy van egy előterjesztés és ezzel kapcsolatosan
kell dönteni a bizottságnak. Csatlakozik ahhoz, hogy Zana László személye mellett érvelve és
érzékelve a helyzetnek a jelentőségét, támogatja a pályázó kinevezését, ha erre van az
Ügyrendi Bizottságnak kompetenciája.
Molnár Imre elmondja, a határozati javaslat új pályázat kiírását tartalmazza. Szavazásra teszi
fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 2 nem szavazattal nem hoz döntést.
Ezt követően Molnár Imre ismerteti a pályázóval az Ügyrendi Bizottság szavazásának
eredményét, mely szerint nem tudott állást foglalni, az előterjesztés a közgyűlés elé fog
menni. Megköszöni, hogy elfogadta a bizottság meghívását.
6. Napirendi pont:
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok
2008. évi tevékenységéről
Molnár Imre: elég részletesek a beszámolók, valószínű komoly munka folyik ezekben a
közalapítványokban. Az Ügyrendi Bizottság nevében megköszöni minden egyes
közalapítványban dolgozók munkáját. Ügyrendi javaslata, hogy a 11 határozati javaslatról
egyben szavazzon a bizottság.
A bizottság egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok 2008.
évi tevékenységéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatokat támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Molnár Imre: változó mélységűek a módosítások, van ahol személyi változások is történtek.
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésként elmondja, a „Cselekvéssel a Holnapért” közalapítvány
tekintetében megtörtént a delegálás. Lukács Annát a szolnoki vezető roma referensét javasolja
az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ igazgatója.
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Ügyrendi javaslata, mivel itt is 11 határozati javaslatról kell dönteni, egyben szavazzon a
bizottság.
A bizottság egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
egyes közalapítványok alapító okiratának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatokat támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2009. II. félévi munkatervére
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2009. (IX. 11.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2009. II. félévi munkatervéről
A bizottság 2009. II. félévi munkatervét elfogadja.
9. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre megjegyzi, egyre kevesebb pénz jut a külföldi utazásokra, illetve fogadásokra.
Buzás Sándor megkérdezi, ki a döntéshozó a delegációk összeállításával kapcsolatban.
Lakatos István: elnök úr a döntéshozó.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2009. (IX.11.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Végezetül Molnár Imre megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

