Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2010. január 22-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Buzás Sándor, 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,
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
Mészárosné Tóth Annamária külügyi referens,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Dr. Czuczi Mihály
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő).
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került a meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontokhoz
egy-egy kiegészítés. Javasolja felvenni 8. napirendi pontként a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság ítélettel szembeni fellebbezés tárgyában a Bizottság állásfoglalásának
kialakítását. Szavazásra teszi fel, hogy napirendi pontként szerepeljen-e az állásfoglalás
kialakítása.
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazat mellett a tárgyalandó napirendi pontok közé felveszi a
bírósági ítélettel szembeni fellebbezés tárgyában a bizottság állásfoglalásának kialakítását.
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 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek díjazásáról, szociális,
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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4. Előterjesztés a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
5. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
7. Javaslat a bizottság 2010. I. félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
8. Állásfoglalás kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítélettel szembeni
fellebbezés tárgyában
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a kiosztott anyagban vastagítva szerepelnek azok az adatok,
amelyek változást jelentenek. Lényegében a könyvelési adatok kapcsán még néhány
intézménynél pontosítani kellett, valamint a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bruttó
módon való megjelenítése történik meg a költségvetésben, ez is a velük történt egyeztetés
alapján kerül átvezetésre. A hiány mértéke nem változik, a kiadási és bevételi főösszeg
növekszik az eredetileg kiküldötthöz képest, 7,5 millió forinttal nagyságrendileg.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2010. (I.22.) 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 rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására
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Fejér Andor kiegészítésképp elmondja, a mostani az elmúlt évek talán egyik leggyengébb
költségvetése a finanszírozási oldalról. Példátlannak tartja, hogy 20 %-kal csökkenjen a
központi finanszírozás a tavalyihoz képest, amely magában nem volt egy túl bőkezű
költségvetés. 4 milliárd forintról 3,2 milliárd forintra esik vissza az állami támogatás.
Ugyanakkor a megyei önkormányzat saját bevételeiből nem tudja ezt a támogatás kiesést
kompenzálni. Nem érti miért másodrendű ellátottak, azok, akik megyei önkormányzati
intézményekben kerülnek elhelyezésre. A normatív támogatás mindenkit egyformán sújt,
mindenhol ugyanaz a normatíva, de azt nem igazán tudja megérteni, hogy ezen felül 370
millió forintot még elvesznek az önkormányzattól, a helyben maradó személyi jövedelemadót
illetően. Ha ezt az elvonást ciklusra vetítik, megint a normatíván kívüli elvonásról van szó,
2006-hoz képest az elvonás személyi jövedelemadóban 1. 881 millió Ft, tehát közelíti a 2
milliárd forintot az az összeg, amit a kormányzat elvont a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzattól, úgy hogy a feladatai közben növekedtek, mert 3 intézménnyel több van. Az
ellátottak bevételei nem érik el azt a szintet, hogy a normatíva és a tényleges ellátás közötti
különbözetet finanszírozni tudják. Ugyanakkor a finanszírozás negyedik pillére az
illetékbevétel, ha csak a 2009. évet hasonlítják a 2008-hoz, az is közel 300 millió forintos
csökkenést jelent. Az ellátottakat, illetve azokat az intézményvezetőket sajnálja, akik már
lassan nem tudják, honnan teremtsék elő a forrásokat az intézmény működtetéséhez. A
költségvetés bevételi oldala az elmúlt évekhez képest is gyenge lábakon áll, nem lesz könnyű
teljesíteni a bevételi részét és jó, ha a kiadási oldal is ezen a szinten fog maradni.
Molnár Imre a napirendi ponthoz kapott kiegészítésről szeretne tájékoztatást kapni.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a 12. § kiegészül egy (5) bekezdéssel. Az Államháztartási
törvény szerint a költségvetési szerveknél 2010 és 2011-re el lehet tekinteni a megvalósítási
terv elkészítésétől. Azt javasolják, 2010-re tekintsen el a Megyei Közgyűlés a megvalósítási
terv készítésétől, mivel már októberben így kellett volna elkezdeni a tervezést, de akkor még
nem volt végrehajtási jogszabály. A 9. és a 10. számú mellékletben néhány intézmény
felülvizsgálta a nyersanyag normáját, ezek kivastagítva szerepelnek, valamint áttekintették a
tényleges adatok alapján a rezsiköltségeket és a 10. számú mellékletben a térítési díjak ez
alapján kerültek beállításra. A változás azokat a helyeket érinti, ahol szintén vastagon szedett
az adat.
Fejér Andor fontosnak tartja elmondani, a bevételi oldal nem képes finanszírozni a kiadási
oldalt. Még egy példátlan dolog azért bekövetkezik 2010-ben, nevezetesen az, hogy a
felmentésre, végkielégítésekre fordított forrásokat nem lehet megpályázni, csak a
közoktatásban. Az egyéb ágazatokban a felmentési pénzeket pályázati forrásból nem lehet
megfinanszírozni, tehát esélyt sem kap az önkormányzat, hogy normális mederben tudja
tartani a gazdálkodását.
Molnár Imre elmondja, elnök úr jól vázolta a helyzetet, ez egy keserves év lesz, harcolnak a
túlélésért. Kitartást kíván az intézményvezetőknek és nyilvánvalóan a hivatal dolgozóinak
egyaránt.
Dobos László megkérdezi, a cafatéria rendszert illetően az önkormányzatnál milyen
szorzóval dolgoznak.
Hajdúné Gácsi Mária: minimum szorzóval.
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Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
2/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyűlési
választókerületi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

egyéni
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
7/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat 2010. évi nemzetközi kapcsolatai tervének jóváhagyásáról:
1) Az Ügyrendi Bizottság a megyei közgyűlés által átruházott hatáskörében jóváhagyja a
melléklet szerint a megyei önkormányzat 2010. évi nemzetközi programjait.
A projektek finanszírozásához szükséges források fedezete a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetése 3/e. számú mellékletében biztosított.
2) A programok megvalósításáról a bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell.
Határidő: 2010. 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) 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) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Közgyűlés Iroda vezetője
7) Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
8) Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
9) Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
10) Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesülnek.
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6. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
8/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
7. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2010. I. félévi munkatervére
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
9/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2010. I. félévi munkatervéről
A bizottság 2010. I félévi munkatervét elfogadja.
8. Napirendi pont:
Állásfoglalás kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítélettel szembeni
fellebbezés tárgyában
Molnár Imre tájékoztatja a bizottságot, hogy a jászapáti alvállalkozók által az
önkormányzattal szemben indított, 82 millió Ft és járulékai megfizetésére irányuló perben a
Megyei Bíróság 2009.december 7-én ítéletet hirdetett. Az I. fokon született döntés írásban
megérkezett, amit a bizottság tagjai megkaptak. Az ítélet ellen fellebbezni lehet. Javasolja,
hogy a bizottság alakítsa ki álláspontját abban a kérdésben, hogy az önkormányzat éljen-e a
fellebbezési jogával vagy nem. Megkérdezi, van-e a tárgyhoz kérdés, vélemény.
Dobos László megkérdezi, egyáltalán van-e még idő a fellebbezésre.
Fejér Andor elmondja, január 23-án jár le a fellebbezési határidő, tehát még van rá mód,
hogy ezt be tudják nyújtani.
Dobos László megkérdezi, honnan számítják a fellebbezési határidőt.
Rentzné Dr. Bezdán Edit: a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye a
fellebbezésnek.
Buzás Sándor: elmondja, mivel végeredményben a napirendre tűzésnek az a lényege, hogy
az Ügyrendi Bizottság alakítson ki állásfoglalást a fellebbezés ügyében, ezért a szavazását, ha
lehet, korrigálja. Támogatja, hogy most erről tárgyaljon a bizottság. Feltételezi, hogy azért
került bíróság elé ez az ügy, hogy egy független igazságszolgáltató szerv mondja ki a döntést.
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Nem feltételezve, hogy az I. fokú döntés nem kellően megalapozott, de az információja
szerint több olyan esetről tudnak, amikor a II. fokú döntés meghozatala előtt újra átgondolva a
kereset jogosságát, mértékét és nagyságrendjét más irányú döntés születik, mint I. fokon.
Éppen ezért ennek reményében javasolja, hogy az önkormányzat éljen a II. fokú döntés
érdekében a fellebbezési jogával.
Fejér Andor a gondolatot annyiban egészítené ki, hogy abban az esetben, ha hasonló ítélet
születik, akkor a terhei nőnek, mert nemcsak a jelenlegi összeget kell kifizetni, hanem 2006.
szeptember 1. napjától a késedelmi kamatot - annak függvényében mikor és milyen típusú
ítélet következik be-, ez további terheket jelenthet az önkormányzat részére.
Molnár Imre szerint ez a folyamat akár 5 évig is eltarthat és nem kevés költséggel jár.
Javasolja, hogy az önkormányzat éljen fellebbezési jogával. Szavazásra teszi fel ezt a
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2010. (I.22.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítélettel szembeni fellebbezés tárgyában
A bizottság javasolja, hogy a megyei önkormányzat, mint alperes nyújtson be fellebbezést a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítéletével szemben.
Molnár Imre végezetül megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

