Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. november 27-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Buzás Sándor,
Dr. Czuczi Mihály, valamint
Búsi Lajos, 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,
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
Fróna Erika pályázó,
Lázárné Csendes Mónika pályázó,
Szalai Beáta pályázó,
Zana László pályázó,
Árvai Jánosné pályázó,
Tóth Pál pályázó,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (5 fő).
Elmondja, 10 napirendi pontot tárgyal a bizottság, illetve a kitüntető díjakról szóló
előterjesztést zárt ülés keretében. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Nyilvános ülés:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú
rendelet módosítására és ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a megyei önkormányzat által alapított közalapítványokról szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006-2009. közötti
nemzetközi kapcsolatairól
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok
meghatározására
Előadó: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
9. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2010. I félévi munkatervére
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
10. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról.
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Zárt ülés:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
adományozására (külön jegyzőkönyv készül)
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

Önkormányzat

kitüntető

díjainak

1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag ,5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete
előkészítéséhez intézkedési terv elfogadásáról
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A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
49/2009. (XI.27.) 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-tervezetet 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 és ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2009. (XI.27.) 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.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Szolnok, Attila utca
37. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat által alapított közalapítványokról szóló rendelet
megalkotására
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Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat által alapított közalapítványokról szóló rendelet megalkotásáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre elmondja, később került kiküldésre az előterjesztés. 8 pályázat érkezett, 6
pályázó fogadta el a meghívást az ülésre. Javasolja, minden pályázót hallgassanak meg és
egy-két kérdést tegyenek fel nekik.
Köszönti Árvai Jánosné pályázót, megkérdezi van-e kiegészítése pályázatához.
Árvai Jánosné nem kíván kiegészítést tenni.
Dobos László javasolja, hogy a pályázók röviden mutatkozzanak be.
Árvai Jánosné elmondja, 1986. óta dolgozik az intézményben, ápolónői végzettséggel
rendelkezik. 1986-tól-1998-ig ápolónői tevékenységet folytatott, majd 1998-tól-2004-ig, mint
részlegvezető főnővér dolgozott, illetve 2004-től intézményvezető főnővéri teendőket és
2009. június 15. óta megbízott intézményvezetői feladatokat lát el.
Molnár Imre megkérdezi, hogy júniusban miért nem pályázott az állásra.
Árvai Jánosné válaszában elmondja, nagyon hirtelen történt a változás. Elsősorban az
intézmény megfelelő működésére koncentrált, amit úgy gondolja sikerült is végrehajtani.
Molnár Imre köszönti és megkéri Fróna Erika pályázót, hogy egy pár mondatot mondjon
magáról.
Fróna Erika elmondja, 12 évig hivatalban, majd a Gyermek és Ifjúságvédő Intézetben
gyámügyesként dolgozott. Ezt követően a szolnoki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot
vezette, miután ez megszűnt a Hetényi Gáza Kórház Pszichiátriai Osztályán szociális
munkásként tevékenykedett, illetve foglalkoztató csoportokat vezetet. Jelenleg
szenvedélybetegekkel, illetve szociális munkával foglalkozik.
Buzás Sándor megkérdezi, az eddigi gyakorlata alapján van-e rálátása az intézmény
költséggazdálkodására.
Fróna Erika válaszában elmondja, mivel a szociális szakmában dolgozott, így kevés rálátása
volt az intézmény gazdálkodására.
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Molnár Imre köszönti és megkéri Lázárné Csendes Mónika pályázót, hogy egy pár
mondatban mutatkozzon be.
Lázárné Csendes Mónika elmondja, 10 éve dolgozik a szociális szférában.
Családgondozóként kezdte a pályát, majd Idősek Otthonát vezetett. Jelenleg az újszászi
Kastély Otthonban dolgozik.
Molnár Imre: tehát vezetőként is dolgozott hasonló jelegű intézményben.
Lázárné Csendes Mónika: igen, egy nagy intézmény vezetője volt, ami időközben
megszűnt.
A bizottság tagjai kérdést nem tesznek fel a pályázóhoz.
Molnár Imre köszönti és megkéri Szalai Beáta pályázót röviden mutatkozzon be.
Szalai Beáta elmondja, jelenleg a Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztályán dolgozik,
szocioterápiás csoportokat vezet és emellet álláskeresőkkel is foglalkozik. Három éve
szociális munkásként is tevékenykedik. Az egyetemen vezetői, szervezeti magatartás kultúrát
tanult, szerette volna az elméleti tudást adaptálni a gyakorlatban is, ezért adta be pályázatát.
Buzás Sándor szerint az intézmény elég távol esik Szolnoktól. Megkérdezi, ha elnyeri az
állást, hogyan gondolja ezt megoldani és van-e gyakorlata az intézményi gazdálkodást
illetően.
Szalai Beáta válaszában elmondja, 50 km-t nem tart olyan nagy távolságnak. Mobil, autóval
rendelkezik. Amennyiben sikerül elnyernie az állást, teljesen természetes, hogy pár hónap
után a településre költözik. Úgy gondolja, hogy egy ilyen nagy komplex intézménynek a
vezetése igazából nem is önálló feladat, team munkában tudja elképzelni a részlegek és a
csoportok vezetőivel. Sajnos egyre inkább a normatíva csökkentés a tendencia, elég
részletesen leírta a pályázatában, hogy különböző lépésekkel, feladatokkal hogyan lehetne jól
áthidalni ezt a helyzetet.
Molnár Imre köszönti és megkéri Tóth Pál pályázót, hogy egy pár mondatban mutatkozzon
be.
Tóth Pál elmondja, 9 évig dolgozott a Megyei Mozgássérültek Egyesületénél, ott, mint a
segítő, illetve a támogató szolgálat vezetője. Részt vett a tiszakürti Mozgássérült Otthon
létrehozásában, utána tett egy kis kitérőt a segédeszközök forgalmazása területén. Jelenleg a
főváros által fenntartott Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonában dolgozik, mint
mentálhigiénés munkatárs.
A bizottság tagjai kérdést nem tesznek fel a pályázóhoz.
Molnár Imre köszönti és megkéri Zana László pályázót, hogy egy pár mondatot mondjon
magáról.
Zana László elmondja, a Szőke Tisza Otthonban 10 éve dolgozik. Mentálhigiénés
munkatársként kezdte, negyedik éve vezeti a tiszakürti Mozgássérült Otthont.
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A bizottság tagjai kérdést nem tesznek fel a pályázóhoz.
Dr. Széplaki Judit elmondja, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
egyhangúlag támogatta az előterjesztésben megjelölt Árvai Jánosné igazgatói kinevezését.
Buzás Sándor megkérdezi, a döntés előkészítése során egyes vagy többes jelölés kerül a
közgyűlés elé.
Molnár Imre elmondja, a határozati javaslatban egy jelölt szerepel Árvai Jánosné
személyében. Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság Árvai Jánosné igazgatói megbízását támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Lakatos István szóbeli kiegészítésében elmondja, a projekt tervezett összköltsége a harmadik
oldalon a határozati javaslatban még nem szerepelt, ezt folyamatosan állítják össze és keresik
a csökkentési lehetőségeket. Ez a mai napig 15.080 ezer Ft, de az összeg a közgyűlésig
változhat. A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Buzás Sándor megkérdezi, hogy ennek a fedezete a költségvetésben hol fog szerepelni.
Lakatos István: a saját erő mértéke a jövő évi költségvetés 3/e mellékletében fog szerepelni.
Dobos László véleményében elmondja, az egyik legsikeresebb rendezvényről van szó, ezért
mindenképp célszerű támogatni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért programjára
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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7. Napirendi pont:
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006-2009. közötti nemzetközi
kapcsolatairól
Dobos László elmondja, úgy tűnik, néhány kapcsolat halódik. Szerinte mind a két fél számára
hasznos lenne a kapcsolat újraindítása. Úgy gondolja, a régi kapcsolatokat kellene megtartani,
erősíteni és ha ez megy anyagilag, időben és erőben, akkor utána célszerű új kapcsolatok után
nézni.
Buzás Sándor véleményében elmondja, nem lebecsülve a távol-keleti kapcsolatokat, de ha
ilyen gondok vannak, hogy a kapcsolatok rendszerességét befolyásolja a pénzügyi háttér,
akkor szerinte mérlegelni kellene a nagyobb költséggel járó újabb kapcsolatok felvételét.
Mielőtt létrehoznak újakat, felül kellene vizsgálni a meglévők rendszerességét, illetve azokat
a feltételeket, hogy a részben jól bevált nemzetközi kapcsolatokat erősítsék, rendszeresebbé
tegyék, mert ennek nagyobb szerepe van.
Dobos László szerint érdemes lenne a bizottságnak javasolnia, hogy a kevésbé élő
kapcsolatokat a megyei önkormányzat próbálja felújítani.
Buzás Sándor javasolja, hogy elnök úr a közgyűlésen a bizottság ez irányú észrevételét
tolmácsolja.
Búsi Lajos elmondja, a tájékoztató csak az Ügyrendi Bizottságnak készül, nem közgyűlési
anyag. Nem áll messze tőle az észrevétel elfogadása, egyetért az elmondottakkal.
Buzás Sándor szerint ezzel a kiegészítéssel fogadják el a tájékoztatót.
Lakatos István elmondja, a megyei önkormányzat megkötött nemzetközi együttműködési
megállapodásai határozatlan időre szólnak. Keret jellegűek és a kölcsönösségre épülnek.
Nehéz kezelni, mert nincs időtartam, hogy meddig kell felülvizsgálni. A partner kapcsolatok
intenzitásában ott van a kölcsönösség, tehát a külföldi partner is keresheti az önkormányzatot.
A pénzügyi válság a nemzetközi kapcsolatoknál is érzékelhető és ennek pár évig még hatása
lesz.
Buzás Sándor szeretné, ha a tájékoztató ezekkel a gondolatokkal kiegészülne.
Dobos László javasolja, hogy azzal egészüljön ki a tájékoztató, ha kölcsönösen meg van az
igény, akkor lehetőség szerint a régi kapcsolatokat lehet felújítani.
Molnár Imre a kiegészítéssel együtt szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006-2009. közötti nemzetközi
kapcsolatainak alakulásáról:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006-2009. közötti nemzetközi
kapcsolatainak alakulásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
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A régi nemzetközi kapcsolatokat felül kellene vizsgálni, kölcsönösség esetén megújítani.
E r r ő l:
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
7. Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
értesülnek.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok
meghatározására
Buzás Sándor megkérdezi, főjegyző asszony hogy ítéli meg, milyen hatással van a célok
meghatározása az apparátus munkájára, a hivatal tevékenységére.
Rentzné dr. Bezdán Edit úgy gondolja, alapvetően nem konkrétan ezen múlik, hogy a
hivatal jól dolgozik-e, viszont az egyértelműsíthető, hogy a teljesítményértékelésnek
mindenképp az alapját adja ez a szempont sor, tehát megkönnyíti a teljesítményértékelésnek
az elvégzését.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározásáról

alapját

képező

2010.

évi

célok

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2010. I félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a munkatervi javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/2009. (XI.27.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés 2010. I. félévi munkatervéről
A bizottság a Megyei Közgyűlés 2010. I. félévi munkatervét elfogadja.
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10. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
58/2009. (XI.27.) 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

