Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. április 3-ai üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Buzás Sándor, a Bizottság tagjai,
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,
- Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
vezetője,
- Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője,
- Tálas László igazgató, Tiszakürti Arborétum
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Dr. Czuczi Mihály bizottsági tag
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő).
Elmondja, a bizottságnak 8. napirendi pontot kell megtárgyalnia. 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 teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV.
28.) KR számú rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma igazgatói
pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé tételéről
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának
kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
8. 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 2008. évi költségvetésének
teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, a Gazdasági és a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, mindkettő támogatta az előterjesztést. A könyvvizsgálók elvégezték 10
intézmény és a hivatal vizsgálatát, tiszta záradékkal auditálják az éves zárszámadást.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat és a zárszámadási rendeletettervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a 2008. évi költségvetés teljesítéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatba épített, előzetes és
utólagos vezetői, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
A bizottság a beszámolót és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
16/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
A bizottság a rendeletet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR számú
rendelet módosítására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi,
valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR számú
rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet megalkotására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a közbeszerzés helyben központosításáról szóló rendelet megalkotásáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Buzás Sándor megkérdezi, a Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról van szó vagy
feladatkörének kiegészítéséről.
Fejér Andor válaszában elmondja, az előterjesztő részben szerepel, mely szövegrész kerül
törlésre, és ezt a szakaszt a törölt rész kivételével fogadják el, tehát az a bekezdés, amely a
határozati javaslat szerint módosul, tulajdonképpen csak annyival kevesebb, hogy kikerül
belőle a „- a hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárások kivételével -„ szövegrész. A
bizottság létrehozása az eredeti rendeletben szerepel.
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Buzás Sándor szerint a rendelet-módosításból ki kell tűnni, hogy mi kerül módosításra. Nem
az előterjesztés kerül be a Szervezeti és Működési Szabályzatba, mert az előterjesztés
magyarázza, hogy miért kezdeményezi a rendelet módosítását. Úgy értelmezi, hogy itt az
intézkedő rész a rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztés. Az elnök úr által
elmondottakat a rendelet-tervezetből nem olvassa ki.
Fejér Andor elmondja, ez a rendelet-tervezet, amiről most döntenek, így fog kinézni az
egységes szerkezetbe öntött rendeletben, tehát az (1) bekezdés ilyen formában kerül be.
Minden esetben, amikor rendeletet módosítottak, annak az indoklása az előterjesztő részben
szokott megjelenni, soha nem emelték ki. Ez egy joggyakorlat, amit nem ők találtak ki.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
19/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma igazgatói
pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti Tálas László pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Tálas László megköszöni az eddigi bizalmat. Elmondja, 1980-tól végzi ezt a munkát. A
következő években szeretné, ha többet hallatnának magukról, bekapcsolódnának a térség
turizmusának szervezésébe is. Megpróbál a továbbiakban is ilyen aktivitással dolgozni.
Dobos László támogatja a pályázatot. Megkérdezi, hogyan és kikből alakul az előminősítő
bizottság.
Dr. Széplaki Judit válaszában elmondja, hogy a közalkalmazotti törvény, illetve a
közgyűjteményi, közművelődési ágazatban a végrehajtási rendelet határozza meg, hogy
pályázókat meghallgató bizottságot kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának létrehozni. Az
ágazatot érintő szakértelemmel rendelkező személynek is kell lenni benne, ezen kívül a
munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselője, illetve ha lett volna közalkalmazotti tanács
vagy szakszervezeti érdekképviselet, akkor ők is delegálhattak volna egy személyt ebbe a
bizottságba. Az Arborétumban jelenleg nem működik ilyen érdekképviseleti szervezet, ezért
kérték fel az ELTE Botanikus Kert igazgatóját, aki a szakmában nagy tapasztalattal
rendelkezik. Sebestyén Ferenc, a Gazdasági Bizottság alelnöke, illetve az ágazati iroda
vezetője Lakatos István ennek megfelelően került a bizottságba felkérésre.
Dobos László felveti, hogy nem lenne-e célszerű egy állandó előminősítő bizottságot
létrehozni az igazgatói pályázatok elbírálásához. Szerinte akkor célszerű egy ilyen bizottságot
létrehozni, ha egyszerre több intézményvezetőnek jár le a mandátuma, hogy ne kelljen új
bizottságokat létrehozni.
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Dr. Széplaki Judit elmondja, az évek során ez változó intenzitású. Az idén az Arborétum
igazgatói pályázata április 30.-val jár le, ezen kívül július 31.-vel két közoktatási igazgatói
megbízás szűnik meg. Ott egy speciális véleményezési eljárást ír elő a jogszabály, tehát a
kormányrendelet ágazatonként más és más eljárást határoz meg.
Molnár Imre jónak tartja ezt a megoldást, hogy mindig szakmai bizottság alakul.
Buzás Sándor véleményében elmondja, az előterjesztésben tükröződik az a munka, amelyet
igazgató úr az elmúlt időszakban végzett. Az ő irányításával jelentős pályázati forrás került
felhasználásra. Támogatja az előterjesztést, és jó munkát kíván Tálas Lászlónak az
elkövetkező időszakra.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma igazgatói pályázatának
elbírálásáról
A bizottság támogatja az előterjesztést, valamint Tálas László igazgatói megbízására
vonatkozó határozati javaslatot, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé tételéről
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21 /2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a 4. számú főút szolnoki elkerülő szakasza díjmentessé tételéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről,
nyilvántartásáról, ellenőrzéséről
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22 /2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről,
nyilvántartásáról, ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
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8. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Buzás Sándor elmondja, erre a programra egy szakember és egy tolmács utazott ki.
Megkérdezi, gazdasági szempontok korlátozták a kiutazásban résztvevők számát vagy volt
más egyéb szempont is.
Fejér Andor válaszában elmondja, ez egy szakemberek számára meghirdetett program volt
és úgy gondolja, nem lett volna célszerű további százezreket elkölteni, azért hogy most valaki
csak kiutazzon. Szakmai irodák közötti együttműködés keretében történt az egyeztetés.
Dobos László tájékoztatja a bizottságot a Karcagon megrendezett Challenge ifjúsági
sporttalálkozóról. Megköszöni a lehetőséget.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
22 /2009. (IV.3.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

