Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2010. szeptember 10-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Buzás Sándor,
Dr. Czuczi Mihály a Bizottság tagjai,
valamint:
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
- Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, a Közgyűlési Iroda 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. Denke Gergely vagyonjogi referens,
- Páldi Tamás környezetgazdálkodási referens,
- Dankóné Szabó Edit, az Europe Direct Szolnok irodavezetője,
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentés nélkül távol: Szűcs Lajos bizottsági tag.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő).
Elmondja, pótlólag kiküldésre került egy új előterjesztés, amely a megye zászlójának
adományozásáról szól. Javasolja, 9. napirendi pontként kerüljön felvételre, a 4. napirendi pont
előterjesztését is megkapták a bizottság tagjai. 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
költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Önkormányzat

2010.

évi

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának
végrehajtásáról
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredménye kihirdetéséről és a közszolgáltatás 2011. évi
díjainak megállapítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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5. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
közalapítványok 2009. évi tevékenységéről
Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
a kuratóriumi elnökök

által

alapított

6. Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés a megyei önkormányzat által fenntartott
érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

szociális

intézmények

8. Beszámoló az Europe Direct Szolnok 2007-2010 közötti tevékenységéről
Előadó: Dankóné Szabó Edit, az Europe Direct Szolnok irodavezetője
9. Előterjesztés a megye zászlójának adományozására a Nagy László Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes részére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a bizottság 2010. II. félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
11. 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 2010. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, az I. féléves beszámolót tárgyalta a
Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság, mind a két bizottság támogatta. A könyvvizsgáló
elvégezte a vizsgálatot, az adatokat valósaknak minősítette. Igyekeztek az anyagban
részletezni, hogy melyik előirányzatnál van kisebb túllépés, melyiknek mi a fedezete, melyek
alakultak időarányosan, illetve feladatarányosan. Látható, hogy inkább a dologi kiadásoknál
van egy kisebb túllépés, mivel az első hat hónap az, ami intenzívebben dologi kiadás-igényes,
a közüzemi díjak pénzforgalmi teljesítése miatt.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót és a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
44/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
az Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, az előterjesztés elkészítése óta két
változás történt, ami nem érinti a kiadási-bevételi főösszeget, azon belüli átcsoportosításról
van szó. Az érettségi szakmai vizsgadíjak kifizetése az igazgatók vonatkozásában a hivatal
részéről fog majd megtörténni, ezért ezeket az összegeket a hivatalhoz javasolják
átcsoportosítani. A Homoki intézménynél pedig egy sikeres energia pályázat kapcsán kaptak
8. millió Ft támogatást és ennek a beruházásnak egyik része a fűtéskorszerűsítés, amelyben
van egy olyan kazán, amihez célszerű kapcsolni a meleg víz ellátásának korszerűsítését is. Ez
műszaki célszerűségből egy 939 ezer Ft-os munkát jelentene. Ezt javasolják a fejlesztési
tartalék terhére az intézménynek biztosítani. A Pénzügyi Bizottság ezzel a kiegészítéssel
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának
végrehajtásáról
Molnár Imre szerint nagyon részletes tájékoztató anyagot kaptak, külön megköszöni a
grafikonos ábrázolást, ami segítette az áttekintést. Kérdés, vélemény hiányában szavazásra
teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
47/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi
végrehajtásáról szóló tájékoztatóról

szakmai,

gazdasági

A bizottság a tájékoztatót támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

programjának
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4. Napirendi pont:
Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredménye kihirdetéséről és a közszolgáltatás 2011. évi
díjainak megállapítására
Dr. Denke Gergely szóbeli kiegészítésében elmondja, a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás a megyei önkormányzat feladata. A jelenlegi szolgáltatóval kötött 15 éves
szerződés lejár, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetnek
megfelelően közbeszerzési eljárásban választja ki a következő 15 évre a szolgáltatót. Ez
szolgáltatási koncesszió, ami egyszerű eljárást jelent a közbeszerzési törvény szerint. Bár az
összeg a 15 évet tekintve igen jelentős. A koncessziós törvény szabályait is be kell tartaniuk,
ezért szokatlan, hogy közbeszerzési tárgyban a közgyűlés dönt. Az ajánlattételi felhívásban
olyan paramétereket határoztak meg az ajánlattevők részére, amely a jelenleg hatályos
műszaki feltételeknek, valamint a szolgáltatási színvonal fenntartásának megfelel. A díjban
egy maximálást jelöltek meg, mely szerint a 2011. évre vonatkozó díjak nem haladhatják meg
4 %-nál magasabb mértékben a 2010-es díjakat. A megajánlott díjak a kerekítés szabályainak
megfelelően, ezzel az aránnyal emelt díjak. A Közbeszerzési Bizottság keddi ülésén
megtárgyalta az ajánlatot, mind tartalmilag, mind formailag az ajánlattételi felhívásnak,
valamint a dokumentációnak megfelelőnek értékelte az ajánlatot. A honlapra a teljes
dokumentáció felkerült, bár az ajánlattételnek feltétele volt a dokumentáció megvásárlása. Ezt
a jelenlegi szolgáltató vásárolta ki. A Közbeszerzési, a Gazdasági, a Pénzügyi bizottság a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dobos László megkérdezi, van-e más cég a Fűtéstechnikai Kft mellett, aki megfelelne a
kiírási feltételeknek.
Dr. Denke Gergely elmondja, vannak olyan előírások, hogy pl. telephelynek lenni kell, ahol
az ügyfélszolgálatot biztosítani lehet. Lehetősége lett volna másnak is. Ez a cég valamikor a
Megyei Tanácsé volt, majd a megyei önkormányzat eladta. Az utóbbi években a kft. jó
színvonalon, kellően műszerezetten látja el a tevékenységét, tehát érdek nem volt arra, hogy
másik céget bízzanak meg, de arra sem, hogy kizárólag a Fűtéstechnikai Kft. legyen.
Dobos László megkérdezi, miért 15 évre szólt a megbízás.
Dr. Denke Gergely válaszában elmondja, ezt az idő intervallumot a megyei önkormányzat
határozta meg a szolgáltatási koncesszióban. A koncessziós törvény alapján határozott időre
és maximum 20 évre lehet a megbízást adni. A döntés most 15 évre született.
Dobos László szerint ez elég hosszú időnek tűnik, mert ha még is felbukkanna egy kedvező
szolgáltatást nyújtó cég, akkor nem kerülhet szóba 15 évig, ha pedig megfelel a
Fűtéstechnikai kft., akkor meg lehet újítani vele a szerződést.
Dr. Denke Gergely elmondja, majd az akkor hatályos metódusban kell megújítani a
szerződést. A paraméterek meghatározásában nem a hivatal hozza meg a döntéseket.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és a rendelet-módosítást.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
48/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Jász-Nagykun-Szolnok Megye
közigazgatási területén – melynek nem része Szolnok Megyei Jogú Város -, összesen
180 486 db kéményre” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
49/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított
14/1995.(XII.30.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
közalapítványok 2009. évi tevékenységéről

Önkormányzat

által

alapított

Molnár Imre javasolja, hogy együtt szavazzak a határozati javaslatokról.
A bizottság egyhangúlag az ügyrendi javaslatot elfogadja
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
A bizottság a határozati javaslatokat támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a közalapítványok éves bevételi arányairól
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a két határozati javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a Diáksportért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a „Cselekvéssel a Holnapért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Beszámoló az Europe Direct Szolnok 2007-2010 közötti tevékenységéről
Dankóné Szabó Edit megköszöni a megyei önkormányzat 2001. óta nyújtott szakmai és
anyagi támogatását. Nagyon jó az együttműködés, különösen a Pénzügyi és a
Térségfejlesztési és Külügyi Irodával. Bízik abban, hogy 2012-ig, amíg a mandátumuk
érvényes, addig hasonló körülmények között tudnak majd dolgozni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
az Europe Direct Szolnok 2007-2010 közötti tevékenységéről szóló beszámolóról
1. A bizottság az Europe Direct Szolnok 2007-2010 közötti tevékenységéről szóló
tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
2. A bizottság megköszöni a tájékoztató elkészítését az Europe Direct Szolnok
irodavezetőjének.
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Erről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
J-NK-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Dankóné Szabó Edit, az Europe Direct Szolnok irodavezetője
értesülnek.

9. Napirendi pont:
Előterjesztés a megye zászlójának adományozására a Nagy László Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes részére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a megye zászlójának adományozásáról a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium, Kunhegyes részére
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága átruházott hatáskörében a
Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes részére a megye
zászlóját adományozza.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 23.
Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti iroda vezetője

Erről értesülnek:
1.) A megyei közgyűlés tisztségviselői
2.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3.) A megyei önkormányzati hivatal irodavezetői
4.) Metzinger Ferenc a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Kunhegyes igazgatója
10. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2010. II. félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a munkatervet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/2010. (IX. 10.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2010. II. félévi munkatervéről
A bizottság a 2010. II. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
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11. 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:
58/2010. (IXI.10.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre végezetül elmondja, ezzel az Ügyrendi Bizottság 4 évre szóló feladatát
elvégezte. Mindenkinek megköszöni az eddigi munkáját, elsősorban a hivatalnak, hogy
zökkenőmentessé tette a bizottsági tagok munkáját.

Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

