Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. október 15-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos, a Bizottság tagjai,
valamint:
- Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
- 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,
- Vidra Zoltán, a Fütéstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója,
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Buzás Sándor és Dr. Czuczi Mihály bizottsági tagok.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (3 fő).
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került egy módosított és egy új előterjesztés, amit 7.
napirendi pontként javasol felvenni. 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 megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) Kr. sz. rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

2.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

3.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) Kr. sz. rendelet
módosítására, valamint ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

4.

Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjainak
megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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5.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és
Shanxi Tartomány Népi Kormányzata (Kína Népköztársaság) között együttműködési
megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

6.

Előterjesztés a megye zászlójának adományozására a bánhalmai Fenyves Otthon részére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

7.

Előterjesztés a megyét érintő vasútvonalak fennmaradása melletti állásfoglalásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

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 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, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) Kr. sz. rendelet módosításáról

költségvetésének

A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, az előterjesztést három bizottság tárgyalta,
támogatták a koncepciót. A Pénzügyi Bizottság a holnapi nap folyamán tárgyalja.
Megkezdték az intézményekkel a tervezési munkákat.
Kovács Sándor elmondja, hogy katasztrofálisak a költségvetés kilátásai. Az eddiginél
komolyabb megszorító intézkedéseket kell tenni. Az intézmények jó része felnőtt a
feladathoz. A koncepció elkészült, csak az a kérdés végrehajtható-e vagy sem. Véleménye
szerint ezekkel a számokkal nem tudják majd végrehajtani a költségvetést, ezen valószínű a
jövő év közepén változtatni kell.
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Molnár Imre megjegyzi, a határozati javaslat alapján azt a következtetést vonta le, hogy a
vállalhatóság határán van ez a költségvetés. A jövő kérdése lesz, hogyan lehet majd
végrehajtani. Szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. 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
vagyongazdálkodásáról szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) Kr. sz. rendelet
módosítására, valamint ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Dobos László megkérdezi, miért ennyi az értéke ennek az ingatlannak, kevesli az árat.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy ez az ingatlan Tiszaföldvár külső részén fekszik. Attól
tart, hogy ennyiért sem lesz eladható, figyelembe véve a 30-40 %-os csökkentett piaci árakat.
Sajnos egy rendkívül hátrányos területen fekszik.
Dobos László megkérdezi, a vásárlás licittel történik.
Hajdúné Gácsi Mária: természetesen licittel.
Molnár Imre elmondja, talán az a megnyugtató, hogy annak idején elég olcsón lett
megvásárolva az ingatlan. Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a rendeletmódosítást és a
határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) Kr. sz. rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést, a rendeletmódosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár,
Óvirághegy I. út 241. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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4. Napirendi pont:
Előterjesztés a
megállapítására

kötelező

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás

2010.

évi

díjainak

Molnár Imre elmondja, az elmúlt években is hasonló mértékű emelések voltak.
Vidra Zoltán kiegészítésként elmondja, a díjemelés mértéke talán arra elég lesz, hogy a
gazdálkodás ne kerüljön veszélybe. Problémaként jelentkezik, hogy romló ingatlan és fűtés
állapotokkal, ellentétesen ható magatartásformákkal kell szembe nézniük. A lakosság
nyílászárókat cserél, illetve a meglévőt szigeteli, emiatt még nagyobb a veszélyhelyzet olyan
rendszereknél, ahol égéshez szükséges levegőt a lakótérből kapják a fűtőeszközök. Sokan
vásárolják a vegyes tüzelésű eszközöket és megpróbálják rászerelni a meglévő gázrendszerre.
Azt gondolják ez praktikus, de ennek a következményeivel nem számolnak. Ily módon elég
jelentős a félelmük, hogy történik-e probléma egy szeles időjárásban, ahol mindenféle
kémény működését veszélyezteteti egy nagy nyomású 50-100 km-es szél. Tegnap is történt
egy szerencsés kimenetelű szén-monoxidmérgezés. Az új előírások szerint ilyen tüzelő
berendezéseket már nem lehet telepíteni, de a meglévő állomány nagyon jelentős. Ezeknek a
készülékeknek a karbantarthatósága a 15-20 évet messze meghaladta. Reméli, hogy súlyos
baleset nem lesz a megyében.
Dobos László leszögezi, hogy ez egy nagyon fontos szolgáltatás. A díjemelést reálisnak
tartja. A gazdasági válság hatásainál fel van sorolva 4 pont. Az első két pontot nem igazán
érti. Úgy gondolja, ha hozzá jön a kéményseprő, az elvégzett munka után fizetnie kell. Mit
jelent a kifizetés átütemezése. Milyen sikerrel hajtják be ezeket a díjakat.
Vidra Zoltán válaszában elmondja, nagyon rossz a fizetési morál. A bejutásukat az nehezíti,
hogy csak akkor tudnak az ingatlanba bemenni, ha a tulajdonos beengedi. Előfordul, hogy
nem engedik be a kéményseprőt, akkor hagynak ott egy értesítést. A kéményseprő az újabb
időpontban megint megjelenik, ha nem jut be, akkor hagy egy figyelmeztetőt, hogy nem tudta
végrehajtani a szolgáltatást. Amennyiben nem sikerül bejutni az ingatlanba, akkor jogi úton
kell kikényszeríteniük a szolgáltatást. Ha év végére nem sikerül a szolgáltatást végrehajtani,
akkor az önkormányzati tűzoltóságot erről értesítik. A tűzoltóság vagy felszólítja a lakost
vagy más módon értesíti, hogy mutassa be az eredményt. Amikor ez már megtörténik, nyilván
áttolódik a következő évre. Amennyiben ez sem sikerül, akkor a jegyzőnek van hatásköre,
hogy szabálysértési eljárást indítson. Ez egy hosszú procedúra, amit végig kell járni. Az
intézményeknél, társasházaknál nagyon jelentős, hogy havonta a közös költséggel szedik be a
díjat és sokszor előfordul, hogy nem tudja fizetni a szolgáltatást. Nincs kényszerítő erő arra,
hogy a szolgáltatás után megkapják a pénzt, ez nagyban nehezíti a munkájukat.
Dobos László megkérdezi, körülbelül mennyire sikerült behajtani a szolgáltatás díjait.
Vidra Zoltán: 94 % -os volt a tavalyi teljesítésük.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelettervezetet.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2009. (X. 15) számú bizottsági határozat:
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és
Shanxi Tartomány Népi Kormányzata (Kína Népköztársaság) között együttműködési
megállapodás megkötésére
Molnár Imre ismerteti az előterjesztésben történt módosításokat.
Szűcs Lajos megkérdezi, mi az előnye a megállapodásnak.
Kovács Sándor válaszában elmondja, mindig bajba vannak, amikor ilyen nagy távolságokban
levő méretbeli különbségekkel rendelkező régiók kötnek szerződést. Az igazi nyomás ezzel
kapcsolatban a szolnoki Főiskola részéről jött, hogy kínai fizető diákokat próbál szerezni. Erre
történtek lépések, a tavalyi tanévben jöttek is diákok, ezekből csak egy pár diák maradt, de
mindezek ellenére haszonnal kecsegtethet. A jövőre való tekintettel hozzá kell kezdeni ebbe
az irányba is nyitni. Jórészt e-mailben fogják tartani a kapcsolatot és fogadják a kínai
delegációkat. Bízik abban, hogy pár év múlva kínai befektetők is érkeznek majd
Magyarországra. Ez igazából oktatási, kulturális kapcsolat felvétel lesz.
Szűcs Lajos milyen haszonnal járt ez a kapcsolatfelvétel.
Kovács Sándor elmondja, a kínai diákok valóban jöttek a főiskolára. Kérnek majd egy
tájékoztatást a főiskolától, hogy ennek van-e már kézzel fogható haszna.
Lakatos István elmondja, Kína részéről van egy tudatos törekvés, hogy Európában
testvérvárosi kapcsolatokat alakítanak ki, többek között Szolnok Megyei Jogú Várossal is.
Ígéret van arra, hogy mögötte gazdasági mozgás is lesz. Jelenleg kísérlet történik a szolnoki
konténerterminálnál, bizonyos irányvonatok jönnek Kínából heti egy-kétszeri gyakorisággal
és bizonyos dolgokat itt rendeznek át. Kína a Samsung jászfényszarui gyárának is beszállítója.
Az előterjesztés azért módosult, mert először jelezték, hogy október végén tudnak jönni és
most úgy tűnik, hogy csak november elején, mert a vízum és egyéb procedúrák ott még
kikérőkkel társul, máshogy történik a személyek mozgása, mint nálunk.
Dobos László szeretné, ha valamilyen úton, módon a közgyűlésig a kézen fogható haszonról
egy írásos anyag kiosztásra kerülne, meggyőzőbb lenne a szavazás kimenetelét illetően.
Minden kapcsolatfelvételnek természetesen van haszna, kérdés, hogy mekkora.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
44/2009. (X. 15) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és Shanxi
Tartomány Népi Kormányzata (Kína Népköztársaság) között együttműködési
megállapodás megkötéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a megye zászlójának adományozására a bánhalmai Fenyves Otthon részére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a megye zászlójának adományozásáról a bánhalmai Fenyves Otthon részére
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyét érintő vasútvonalak fennmaradása melletti állásfoglalásra
Molnár Imre tájékoztatásul elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán a 102-es Kál-kápolna –
Kisújszállás szakasz megmaradása érdekében Kisújszállásról, Kunhegyesről, Kenderesről
tüntetésen vettek részt. Nagyon sok diák volt jelen, akik, ezen vonalon utaznak.
Kisújszálláson volt egy lakossági fórum is, amit Rózsa Endre országgyűlési képviselő tartott.
Az közlekedési tárca állásfoglalása szerint, lehet, hogy megtartják, de szinte már
nyilvánvalóvá válik, hogy csökkentik a menetrendet, tehát maximum abban gondolkodnak,
hogy a reggeli órában, illetve az esti órában indítanak vonatot. A megye is csatlakozna ehhez
a kezdeményezéshez.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2009. (X. 15.) számú bizottsági határozat:
a megyét érintő vasútvonalak fennmaradása melletti állásfoglalásról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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8. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Lakatos István kiegészítésként elmondja, a Folk Dance Net eddigi költségei a beérkezett
számlák alapján 18. 220 ezer Ft.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2009. (X. 15.) 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

