Jegyzőkönyv
Készült: 2008. április 10-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Gazdasági Bizottság üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szádvári Gábor, a bizottság elnöke
Balogh Béla, a bizottság alelnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Gulyás Adrienn, bizottsági tag
Krokavecz László, bizottsági tag
Rédai János, bizottsági tag
Petronyák László, bizottsági tag
Domján Sándor, bizottsági tag
Hubai Imre, bizottsági tag
Mészáros Richárd, bizottsági tag
Nemes András, bizottsági tag

valamint:
- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Közgyűlési Iroda vezetője
- Juhász Éva, Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
- Maroska Anikó, Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
- Kiss Istvánné igazgató, Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium
- Vitosné Veres Julianna csoportvezető, Belső Ellenőrzési Csoport
- Mészáros János megyei főépítész, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Nagy Árpád, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Bénik Andrea vagyongazdálkodási referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
12. Kazinczi István, bizottsági tag
13. Szarvák Imre, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti az ülés résztvevőit: a bizottság tagjait, alelnök urat, aljegyző urat
a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Szarvák
Imre és Kazinczi István igazoltan van távol. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendhez van-e
valakinek egyéb javaslata, észrevétele?
Javaslat, észrevétel nincs.
Domján Sándor késik, szavazók száma 10 fő.

Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1) Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci helyzetéről (közgyűlési

napirend)
Előadó: Juhász Éva, Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
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2) Beszámoló

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tevékenységéről (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke

Területfejlesztési

Tanács

2007.

évi

3) Előterjesztés a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a Mediworld Plus Kft közötti bérleti
szerződés engedélyezésére
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Meghívott: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató, Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
4) Előterjesztés a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Kovács Mosoda Kft
közötti bérleti szerződés jóváhagyására
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
Meghívott: Kiss Istvánné igazgató, Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium
5) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
6) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Jászdózsa,

Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésére (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
7) Előterjesztés a megyei önkormányzat 2007. évről szóló ellenőrzési jelentése és az

önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése
elfogadásáról (közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
8) Tájékoztató a megyébe érkezett 2007. évi hazai és Európai Uniós pályázati támogatásokról

(közgyűlési napirend)
Előadó: Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
9) A „Települési Környezetért” címre benyújtott 2008. évi pályázatok elbírálása

Előadó: Mészáros János megyei főépítész, J-Nk-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
10) Egyebek
10.1. Tájékoztatásul a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés és Máramaros Megye Tanácsa 2008. április 11-ei együttes ülésének
dokumentumai
1. napirendi pont: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Petronyák László elmondja, szolnoki lakosként érzékenyen érintette a papírgyár bezárása.
Megkérdezi, hogy a munkaügyi központnak volt-e teendője a munkaerő elhelyezésével kapcsolatban?
Krokavecz László megkérdezi, hogy a közoktatással, a szakképzés terén van-e intézményes
kapcsolatuk?
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Sebestyén Ferenc elmondja, a 4. oldalon szereplő táblázat tartalmazza, hogy a 2007-ben 9,4%-ra
csökkent a munkanélküliségi ráta az előző évihez képest. Megkérdezi, számszerűsítve ez mennyit
jelent?
Juhász Éva válaszában elmondja, jogszabály írja elő a munkáltatók számára, hogy amennyiben
csoportos létszámleépítésre kerül sor, akkor azt előzetesen jelenteni kell a munkaügyi központnak.
Innentől kezdve van teendőjük. Amikor értesültek a létszámleépítésről, akkor szakemberekből álló
munkacsoport felvette a kapcsolatot a papírgyárral, ez elsődlegesen arra irányult, hogy a leépítés
megvalósulását folyamatosan figyelemmel tudják kísérni és az érintett személyek tájékoztatást
kapjanak az őket megillető ellátásokról, támogatásokról, elhelyezkedési lehetőségekről. Innentől
kezdve folyamatos a kapcsolattartás a leépítésben érintett szervezettel.
A közoktatással van intézményes kapcsolatuk, formálisan és informálisan is. A munkaügyi szervezet
feladatkörébe tartozik egyfajta pályaválasztási tanácsadás is. A munkaügyi szervezetnek a megyei
önkormányzattal van érvényes együttműködési megállapodása arra, hogy ellátják ezt a feladatot. Az
általános iskolákkal folyamatos a kapcsolattartás. A 8. osztályos évfolyamon osztályfőnöki órákon a
munkatársaik tájékoztatókat tartanak. Minden évben pályaválasztási kiállításokkal, szakmabemutató
vásárokkal próbálják a 8. évfolyamosok szakmaválasztását segíteni. Ehhez szükség van az
információk begyűjtésére arra vonatkozóan, hogy 2-3 év távlatában milyen szakmákra lesz kereslet.
Próbálják a pályaválasztó fiatalokat orientálni, hogy ne csak a „slágerszakmák” iránt érdeklődjenek,
hanem jövőbe látó módon gondolkodjanak, annak ellenére, hogy a 13-14 éves fiatalok még nem ilyen
tudatossággal választanak pályát.
A munkaügyi központ úgy próbál tájékozódni a munkaerő-piaci igényekről, hogy prognózis felmérést
készít a munkáltatók körében. Kétféle prognózis felmérésük van. Az egyik rövid távú, amely 3-6
hónapra irányul. Az ebből származó információkat inkább a munkaerő-piaci képzéseknél tudják
hasznosítani, a felnőttképzések területén. A hosszabb távú, 1,5 éves időtartamot felölelő prognózisaik
alapján pedig próbálják orientálni a szakképző intézményeket is, jelezve, hogy mire nem mutatkozik
tartósan igény, illetve milyen szakmákban várható hosszabb távon tartós kereslet. A megyei
közgyűlés által létrehozott szakképzési bizottságnak tagja a munkaügyi központ is. Ennek a fórumnak
is az a célja, hogy a munkaerő-piaci információkat kicseréljék. Ezen a fórumon megjelennek a
munkáltatók, érdekképviseleti szervek igényei is. A prognózis felméréseket az elmúlt két évben már a
kamarával közösen készítette a munkaügyi szervezet. Megpróbálnak minél közelebb kerülni a valós
munkaerő-piaci igényekhez, a vállalkozók igényeihez.
A munkanélküliségi ráta 0,2 százalékpontos csökkenése, kb. 1.300 főt jelent. Az elmúlt évben 19.900
fő, azt megelőző évben pedig 18.600 fő volt a regisztrált álláskeresők száma. Tehát növekedést jelent
a létszámban, de a munkanélküliségi ráta arányában ez 0,2 százalékos csökkenést takar. Ellentétes az
előjel.
Sebestyén Ferenc megkérdezi, konkrétan hány főt jelent?
Juhász Éva válasza: 1.300 főt jelent.
Petronyák László elmondja, hogy a cigány munkavállalók nagy része nem tud elhelyezkedni, mert
nem rendelkezik szakképesítéssel. Tudják, hogy ez milyen problémákat okoz. Megkérdezi, van-e
lehetőségük arra, hogy a képzést valamilyen módon támogassák, intézményes keretek között?
Juhász Éva válasza: évek óta hangsúlyos célkitűzésük, hogy az általában alacsony iskolázottságúak
képzettségi szintjét növeljék. A munkanélküliek jelentős hányada – ez nemcsak a romákat érinti – 8
általánossal, vagy sok esetben az alatti végzettséggel rendelkezik. Prioritást kap az alapképzettség
megszerzése. A romák körében évek óta nagyon sok felzárkóztató képzést indítanak. A körükben
folyó támogatott képzések nagy része felzárkóztató képzés, vagy a szakmát adó képzéseknek is van
olyan része, amely felzárkóztatással indít, mivel az alapok nélkül a szakmai képzés sem lehet sikeres.
Ezt támogatja a munkaügyi központ.
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További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
20/2008.(IV.10.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
2. napirendi pont: Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi
tevékenységéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a beszámolót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
21/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2007. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a Mediworld Plus Kft
közötti bérleti szerződés engedélyezésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Búsi Lajos elmondja, hogy ezt a napirendi kérdést már tárgyalta a bizottság abban az időszakban,
amikor a gép vásárlása miatt a Mediworld kérte a működtetés határidejének lejárta előtt a szerződés
meghosszabbítását. Akkor volt egy gyors pályáztatás. Felmerült akkor, hogy miért célszerű
kettéválasztani a működtetést és a bérlet jogviszonyt. Most a helyiség bérletéről tárgyalnak. Van még
egy szerződésük, amely arra vonatkozik, hogy a működtetést a Mediworld végzi. Ha 10 évre
meghosszabbítják a helyiségbérleti szerződést, akkor ismételten nem egybehangzó a két szerződés.
Tehát a működtetési szerződés és a helyiségbérleti szerződés között 2 éves különbözet van.
Felmerül a kérdés, ha ő nem működtet tovább, akkor 2 évig mit csinál a bérleti szerződésével? Vagy,
ha például van más ajánlat, és más működtetőt választ az aktuális megyei önkormányzat illetékes
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bizottsága, akkor nem fogják tudni biztosítani a helyiségeket, mert másik cégnek van rá határozott
idejű bérleti szerződés.
Javasolja a bizottságnak, hogy ez legyen összehangolva. Tehát a működtetési szerződés és a
helyiségbérleti szerződés időtartamának egyeznie kell. Emiatt negatív hátrány nem éri a működtető
céget. Ehhez tudni kell, hogy a működtetés időpontja pontosan mikor jár le. Javasolja, hogy most
fogadják el a hosszabbításra vonatkozó előterjesztést, de pontosítsák, hogy azonos időpontig szóljon a
működtetési szerződés és a helyiségbérleti szerződés is.
Szádvári Gábor szerint ezt módosító indítványként értékelendő.
Búsi Lajos elmondja, a bérleti díjhoz nincs hozzáfűznivaló. Akkor volt egy adott helyzet, amit kezelni
kellett. Abban állapodtak meg, hogy amikor ez visszakerül a bizottság elé, akkor olyan döntést
hoznak, ami kezelni fogja ezt a kérdést.
Balogh Béla támogatja az elhangzott javaslatot.
Maroska Anikó ismeretei szerint a működtetésre vonatkozó szerződés pontosan ezzel az időponttal
megegyező, tehát 2018.03.09-ig van a Mediworld Plus Kft-vel szerződésük.
Búsi Lajos megkérdezi, azt a szerződést 12 évre kötötték?
Maroska Anikó nem tud erre válaszolni, nem tájékoztatták erről.
Balogh Béla szerint ezt akkor tisztázni kell.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, előzetes együttműködési megállapodást kötött dr. Baksai István
főigazgató 2006. október 17-én úgy, hogy ez majd 2008. március 9. napjától fog hatályba lépni,
egyezően a helyiségbérleti szerződéssel. Tehát előzetes szerződés volt, amit az előző igazgató írt alá,
és a szerződés 2008-tól hatályos.
Búsi Lajos megkérdezi, hogy a közreműködői szerződés hogyan volt?
Hajdúné Gácsi Mária válasza: közreműködői szerződés nincs. Egy együttműködési megállapodás van
arról, hogy ezt összhangba hozzák.
Búsi Lajos javasolja, ha a bizottság egyetért az elvvel, hogy a szerződéseket összehangolják, akkor
azt a következő bizottsági ülésre behozzák tájékoztatásul.
Szádvári Gábor javasolja továbbá, hogy hatalmazzák fel az elnök urat az összehangolt szerződések
ellenjegyzésére.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a működtetési és a
helyiségbérleti szerződések összehangolása után kerüljenek azok aláírásra. A Gazdasági Bizottság a
következő ülésén kapjon erről tájékoztatást, illetve a bizottság tagjai másolatban kapják meg a
szerződéseket.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
22/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a Mediworld
Plus Kft közötti bérleti szerződés engedélyezéséről:
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A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján engedélyezi a Hetényi Géza KórházRendelőintézet és a Mediworld Plus Kft közötti, 2008. március 9-től 10 év határozott
időtartamra kötött bérleti szerződést a melléklet szerint.
Felelős:
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Határidő: Azonnal
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) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
6) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
7) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
8) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
9) Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
értesülnek.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a
Kovács Mosoda Kft közötti bérleti szerződés jóváhagyására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos kiegészítésként elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy az intézmény bevétele bérleti
díjból 2008. évben havi 130.000,- Ft. Az intézményhez április 8-ai nappal érkezett meg a Kovács
Mosoda kiegészítő ajánlata. Ez pedig úgy szól, hogy a Kovács Mosoda Kft határozatlan idejű bérleti
szerződés keretében 150.000,- Ft/hó bérleti díj megfizetését vállalja 2008. március 1-jétől. Ennyi
módosítás lesz az előterjesztésben szerepeltekhez képest.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Balogh Béla megkérdezi, ez az összeg ÁFÁ-s? Ez nincs sehol jelölve.
Hajdúné Gácsi Mária válasza: ez mindig attól függ, hogy az intézmény bejelentkezik-e az ÁFA
hatálya alá.
Kiss Istvánné válasza: nincsenek bejelentkezve az ÁFA hatálya alá.
Sebestyén Ferenc megkérdezi, miért lett határozatlan időtartamú a szerződés?
Kiss Istvánné válasza: 1998 óta együttműködnek ezzel a mosodával. Úgy gondolták, hogy a jó
együttműködésre tekintettel határozatlan idejű szerződést kötnek. Ezt a berendezést másra nem tudják
hasznosítani. Kedvező mosatási díjban állapodtak meg, ez számukra is előnyös.
Balogh Béla szerint a határozatlan szerződésnek meg van a maga előnye és hátránya. Kedvezőtlen
szituációban jogilag gyorsabb intézkedést tesz lehetővé, ha pedig jó az együttműködés, akkor
mindenki jól jár.
További hozzászólás nincs.
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Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
23/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a
Kovács Mosoda Kft közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Sipos Orbán Szakképző
Iskola és Kollégium, valamint a Kovács Mosoda Kft közötti, 2008. március 1-től határozatlan
időtartamra kötött bérleti szerződést a melléklet szerint.
Felelős:
Kiss Istvánné igazgató
Határidő: Azonnal
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) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
6) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
7) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
8) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
9) Kiss Istvánné igazgató
értesülnek.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a bizottsági ülésen a napirendhez kiosztásra került az Európai Uniós
forrásokkal megvalósuló projekteket tartalmazó 5/e. melléklet és a közvetett támogatásokat
tartalmazó 5/f. melléklet.
Szádvári Gábor rövid időt ad a táblázatok megismerésére, majd megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat, vélemény?
Szádvári Gábor elmondja, a levéltárnál szerepel a kisösszegű követelések elengedése. Megkérdezi,
mit értékesít a levéltár bizományba?
Hajdúné Gácsi Mária válasza: a kiadványait adja ki bizományba, és a bizományos nem tudott
elszámolni. 3x7.500,- Ft-ról van szó.
Közben Domján Sándor megérkezik, szavazók száma 11 fő.

További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság 8 igen és 3 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
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24/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet
közgyűlés elé terjesztését és annak elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és annak elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés a megyei önkormányzat 2007. évről szóló ellenőrzési jelentése és az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló
ellenőrzési jelentése elfogadásáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Mészáros Richárd megdöbbenve látta, hogy az újszászi kastélyotthonnál mennyi hiányosságot sorol
fel a jelentés. Megkérdezi, ezt mikorra kell pótolnia az intézménynek?
Dr. Baranyi Imre válasza: a rendszerellenőrzésnél általában több hiányosság szerepel a jelentésben.
Ennek oka, hogy egyrészt igyekeznek még alaposabban elvégezni az ellenőrzési munkát, másrészt a
gazdasági integrációval összefüggésben, az átmenetet illetően voltak személyi jellegű problémák is.
Minden esetben a hiányosságok pótlására intézkedési tervet írnak elő, tehát az intézménynek kell egy
konkrét intézkedési tervet készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére és a végrehajtásra, amelyet
utóellenőrzés keretében ellenőrizni fognak. Van egyfajta garancia a hiányosságok kiküszöbölésére.
Olyan súlyú hiányosság is merült fel, amely miatt írásbeli figyelmeztetést kellett tenni az egyik
intézmény vezetője felé.
Mészáros Richárd megkérdezi, a következő ellenőrzés mikor várható?
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Vitosné Veres Julianna válasza: a gazdaságvezető halála miatt új gazdaságvezető kinevezésére került
sor. Az átmeneti időben, amíg nem volt gazdaságvezető, több probléma fordult elő. Az aljegyző úr
által is említett intézkedési tervben minden feladatnak elő van írva a határideje, hogy mikorra kell
teljesíteni. A 2008. évi ellenőrzési munkatervben az I. félévre vannak ütemezve az összes
rendszerellenőrzésnek az utóellenőrzései. Tehát 2008. I. félévében mindegyiket meg fogják nézni,
hogy teljesítették-e. Az őszi jelentésben erről már be tudnak számolni.
Kiegészítésként elmondja, hogy 2007. évi ellenőrzések során összesen 132 db megállapítást,
észrevételt, javaslatot tett a belső ellenőrzés, amelyből 4 db vonatkozott az intézményi
szabályozottságra, 118 db a szabályszerű működésre és 10 db a rendelkezésre álló források
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználására.
Szádvári Gábor elmondja, hogy a Megyei Önkormányzati Hivatalban az elsők között hozták létre a
Belső Ellenőrzési Csoportot. Az ellenőrzések során viszonylag sok, de apró dolog jön elő.
Megszokhatták, hogy a megyei önkormányzat ezeknek a hiányosságoknak nemcsak a feltárásáig jut
el, hanem a következő években ezek a hibák már kiküszöbölésre kerülnek. A legutóbbi ÁSZ vizsgálat
eredménye is azt mutatta a megyei önkormányzat és intézményei működéséről, hogy a néhány apró
hiányosságtól eltekintve a működés jogszerű és törvényszerű. Elhangzott, volt egy időszak, amikor
nem volt gazdaságvezető az újszászi kastélyotthonban, a hibák ebből adódtak. Most már van
gazdaságvezető, és az utóellenőrzésig a dolgok a helyükre kerülnek.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság 8 igen és 3 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyei önkormányzat 2007. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló
ellenőrzési jelentése elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és annak elfogadását.
8. napirendi pont: Tájékoztató a megyébe érkezett 2007. évi hazai és Európai Uniós pályázati
támogatásokról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Búsi Lajos elmondja, a 6. oldal második bekezdésében megtévesztő számadat szerepel. A 791
milliárd Ft az sajnos csak 791 millió Ft.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy a jászberényi és a szolnoki kiemelt projektek hogyan állnak? A
tájékoztatót jónak tartja, viszont megdöbbent annak tartalmán. Véleménye szerint nem igazán töltötte
be a területfejlesztés azt a szerepét a megyében, amit be kellett volna töltenie. Az olló tovább nyílt a
szegényebb és a gazdagabb térségek között. A források 2/3-a a városokban realizálódik, és az elnyert
forrásokból kb. csak a megye településeinek fele részesül. Fel lehet tenni a kérdést, mi ennek az oka?
Az önerő? Vagy a pályázati rendszerek bonyolultsága? Javasolja, hogy ezt a tájékoztatót küldjék a
regionális fejlesztési ügynökségnek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, hogy a tájékoztatóban
leírtakat ők is hasznosítani tudják.
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Krokavecz László megkérdezi, más megyékhez képest hogyan állnak? Megjegyzi, büszke arra, hogy
a rangsorban Kenderes második helyen van Szolnok után az elnyert források tekintetében. De ebből
ne vonjon le senki messzemenő következtetéseket, valószínű ez összeg a Közép-tiszai ártér
biogázüzemének a pénze lehet. Kenderes valós gazdasági szerepét nem ez a számadat mutatja.
Szádvári Gábor válasza: a jászberényi kiemelt projekt további tervezési és egyéb feladatokat igényel.
A 2 milliárdos nagyságrendű támogatás jöhet azzal a feltétellel, hogy a Tudásközpont projektet még a
továbbiakban ki kell munkálni. Mint jászberényi önkormányzati képviselőnek, ennyi információja
van.
Búsi Lajos tájékoztat arról, hogy a szolnoki kiemelt projekt is hasonlóképpen áll. Még mindig vannak
viták, hogy a projekt mit tartalmazzon. Bár nem ő képviseli a megyét a regionális tanácsban,
elmondható, a regionális tanács támogatása meg van a két nagy projekthez. Arról, hogy az Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél, illetve az illetékes hatóságoknál hogyan áll a két projekt ügye, a két város
aktuális vezetése tudna felvilágosítást adni. Nekik erről nincs részletes információjuk.
A többi megyéhez képest hogyan állnak? Erre nincs összehasonlító elemzésük. Igazából őt nem is ez
szokta foglalkoztatni, hanem az azt megelőző felvetés. Vannak olyan települések, akiknek a nevét
nem találják a felsorolásban. A megyei területfejlesztési ügynökségnek, és az itt dolgozó kollégáknak
az okozza a fejtörést, hogy vajon miért. Az önerő lenne az oka?
Mindenki azt kommunikálta, hogy PEA pályázat-előkészítő alap lesz a régiónál, és akkor a régióhoz
fordulhatnak a települések, ha tervezni szándékoznak, és ha jó a projekt – és elbírálják –, ténylegesen
meg van rá a kiírt pályázat. Az uniós forrásoknál az előkészítési költség nem haladhatja meg az
összköltség 5%-át. Például egy 500 millió forintos beruházásnál 2,5 millió Ft számolható el
előkészítésre a beadás előtt. Azonban senki nem tervez hitelbe. Lehet különböző variációkat kitalálni,
hogy hogyan fizetnek I. ütemben, II. ütemben, de a kötelezettségvállalást a tervek elkészíttetése előtt
kell megkötni. Most ezt a megyei önkormányzat is megtapasztalhatja a kórház esetében. A pályázatelőkészítő alaphoz most senki nem férhet hozzá, csak a kiemelt projektek. Pedig ez lenne az első
lépésként a kulcsa annak, hogy egyáltalán terveztetni tudjanak. Amikor összesítik, hogy milyen
településekről, milyen pályázatok érkeznek be, nem kell csodálkozni azon, hogy a települések nem
tudnak megelőlegezni 15-20 millió forintot, ráadásul annak jelentős részét el sem tudják számolni.
Tervezési alapot kell képezni, de erre a települések jó része nem képes. Véleménye szerint a pályázatelőkészítő alap érdekében a régiónak valamiféle felterjesztéssel kellene élnie annak érdekében, hogy
legyen pénzügyi keret a pályázat-előkészítésre.
Lakatos István elmondja, hogy Szolnok városnak április 25-ig kell benyújtania ismételten a Tisza
fővárosa projektet.
A megyei adatokat kb. 3 hét alatt lehet összeszedni, részben szóbeli információkból, részben
honlapon történő megkereséssel. Ebből adódóan ezt más megyékre vonatkozóa nem tudják megtenni.
Az előzetes elgondolások szerint, amikor 2004-2006-os uniós pénzügyi ciklusnak megtörténik a
zárása 2008 végén, akkor lehet megnézni, hogy ténylegesen mennyi uniós forrás érkezett az adott
időszakban a megyébe és hogyan alakult a felhasználása. Ekkor lehet majd az összehasonlítást
elvégezni a többi megyével. Ez a jövő tavasszal lesz lehetséges. Általában a megyék első felében
helyezkedik el Jász-Nagykun-Szolnok megye az odaítélt és felhasznált uniós források tekintetében.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyébe érkezett 2007. évi hazai és Európai Uniós
pályázati támogatásokról:
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A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
9. napirendi pont: A „Települési Környezetért” címre benyújtott 2008. évi pályázatok elbírálása
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Mészáros János kiegészítésként elmondja, a szakértők két ajánlást fogalmaztak meg a pályázat
értékelésén túl: egyrészt, a kiíró tegye lehetővé a települési önkormányzatok részére a nyertes
pályázatok megismerését, másrészt a jászberényi Zöld Parlament kezdeményezéséről a megye iskolái
kapjanak tájékoztatást. Az első ajánlás azt szolgálná, hogy minél több pályázat érkezzen be. A Zöld
Parlament kezdeményezését pedig a szakértők példaértékűnek ítélték. Minél többen tudjanak róla,
kapcsolódjanak ehhez a kezdeményezéshez.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Krokavecz László megkérdezi, mi az oka annak, hogy ilyen kevés pályázat érkezett be.
Szádvári Gábor elmondja, a megyei önkormányzat minden egyes önkormányzatnak kiküldte a
pályázati felhívást. Abban nem tudnak intézkedni, hogy pályázzanak is.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor a bírálók két ajánlását befogadja. Ez választ adhat Krokavecz László kérdésére is. Ha
az előző évi nyertes pályázatokat elküldik a következő évi pályázati felhívással, abból probléma nem
lehet. Interneten is hozzáférhetővé lehet tenni a pályázatokat, ez különösebb költséget nem jelent. Azt
is elfogadhatja a bizottság, hogy a jászberényi Zöld Parlament kezdeményezéséről kapjanak
tájékoztatást az iskolák, hiszen a környezetvédelmet, a környezeti nevelést beemeli a gyerekek
mindennapjaiba. A környezetvédelemnek elkötelezett nemzedék kinevelése mindenképpen az
általános iskolákban kell, hogy elkezdődjön. Módosító indítványként szavazásra teszi fel a szakértők
ajánlásait.
Szádvári Gábor megkérdezi, egyetért-e a bizottság azzal, hogy a megyei önkormányzat tegye
hozzáférhetővé a települési önkormányzatok számára a nyertes pályázatokat?
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal egyetért a módosító indítvánnyal.
Szádvári Gábor megkérdezi, egyetért-e a bizottság azzal, hogy a megyei önkormányzat ismertesse
meg a jászberényi „Zöld Parlament” kezdeményezését a megye iskoláival?
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal egyetért a módosító indítvánnyal.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2008.(IV.10.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2008. évi
pályázatok elbírálásáról:
1) A bizottság megállapítja, hogy a „Települési Környezetért” címre 2008-ban az alábbi

önkormányzatok nyújtottak be pályázatot:
„Épített környezet védelme” kategória:
- Kőtelek Község Önkormányzata
- Jászberény Város Önkormányzata
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„Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás” kategória:
- Jászapáti Város Önkormányzata
- Alattyán Község Önkormányzata
„Természetvédelem és tájvédelem” kategória:
- Jásztelek Község Önkormányzata
2) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Épített környezet védelme” kategóriában
Kőtelek Község Önkormányzatának adja.
3) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás” kategóriában
Jászapáti Város Önkormányzatának adja.
4) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Természetvédelem és tájvédelem” kategóriában
Jásztelek Község Önkormányzatának adja.
5) A bizottság javasolja a megyei közgyűlés elnökének, hogy a díjakat 2008. május 15-én, a
Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok megnyitóján adja át a díjazottaknak.
6) A bizottság támogatja a szakértők javaslatait, miszerint a megyei önkormányzat
− tegye hozzáférhetővé a települési önkormányzatok számára a nyertes
pályázatokat, és
− ismertesse meg a jászberényi „Zöld Parlament” kezdeményezését a megye
iskoláival.
10. napirendi pont: Egyebek
10.1. Tájékoztatásul a Gazdasági Bizottság részére a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés és Máramaros Megye Tanácsa 2008. április 11-ei
együttes ülésének dokumentumai
Szádvári Gábor megkérdezi, a Máramarosi dokumentumokkal kapcsolatban van-e szóbeli
kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Lakatos István elmondja, hogy az együttes ülést Máramaros Megye Tanács kezdeményezte. Kéri,
hogy mivel a környezetvédelmi megállapodás érinti a bizottságot, a holnapi ülésen legyen
hozzászólás a bizottság részéről. Jászágó polgármestere már jelezte hozzászólását a települési
együttműködésre vonatkozóan.
Rédai János jelzi, hogy hozzászól az együttes ülésen.
Szádvári Gábor megkérdezi, hogy az illetékbevételekhez van-e szóbeli kiegészítés? Az
illetékbevételek alakulását bemutató táblázat kiosztásra került.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, az I. negyedévi illetékbevétel kedvezőbb, mint tavaly ilyenkor. Az
idei teljesítések alapján reméli, hogy a terv meg is valósul. Az I. negyedév azt mutatja, hogy 26,3%os a tervteljesítés. A január hónap intenzitásában még benne van a november-decemberi
illetékbevételi intenzitás. Az, hogy kedvezőbben alakult az I. negyedév, lehetővé tette, hogy csak egy
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hónapban kellett munkabérhitelt felvenni, a folyószámlahitel pedig változó mértékben került
igénybevételre.
Egyéb bejelentés nincs.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja.

Szolnok, 2008. április 14.

Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2008. április 10-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe )

20/2008.(IV.10.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci
helyzetéről
21/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2007. évi tevékenységéről
22/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a Mediworld
Plus Kft közötti bérleti szerződés engedélyezéséről
23/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a
Kovács Mosoda Kft közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról
24/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
25/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésre
történő kijelöléséről
26/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyei önkormányzat 2007. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról
27/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyébe érkezett 2007. évi hazai és Európai Uniós
pályázati támogatásokról
28/2008.(IV.10.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2008. évi
pályázatok elbírálásáról
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Gazdasági Bizottság
2008. április 10-ei ülésén hozott
határozatai
( határozat száma, címe, tartalma )

20/2008.(IV.10.) GB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci
helyzetéről:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
21/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2007. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
22/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a Mediworld
Plus Kft közötti bérleti szerződés engedélyezéséről:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján engedélyezi a Hetényi Géza KórházRendelőintézet és a Mediworld Plus Kft közötti, 2008. március 9-től 10 év határozott
időtartamra kötött bérleti szerződést a melléklet szerint.
Felelős:
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
Határidő: Azonnal
Erről:
10) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
11) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
13) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
14) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
15) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
16) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
17) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
18) Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
értesülnek.
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23/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a
Kovács Mosoda Kft közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról:
A Gazdasági Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú
rendelet V. fejezet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Sipos Orbán Szakképző
Iskola és Kollégium, valamint a Kovács Mosoda Kft közötti, 2008. március 1-től határozatlan
időtartamra kötött bérleti szerződést a melléklet szerint.
Felelős:
Kiss Istvánné igazgató
Határidő: Azonnal
Erről:
10) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
11) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
12) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
13) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
14) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
15) Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
16) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
17) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
18) Kiss Istvánné igazgató
értesülnek.
24/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet
közgyűlés elé terjesztését és annak elfogadását.
25/2008.(IV.10.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Jászdózsa, Katalin utca 28. szám alatti ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és annak elfogadását.
26/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyei önkormányzat 2007. évről szóló ellenőrzési
jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló
ellenőrzési jelentése elfogadásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését
és annak elfogadását.

16

27/2008.(IV.10.) GB számú határozat a megyébe érkezett 2007. évi hazai és Európai Uniós
pályázati támogatásokról:
A bizottság támogatja a tájékoztató, valamint a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
28/2008.(IV.10.) GB számú határozat a „Települési Környezetért” címre benyújtott 2008. évi
pályázatok elbírálásáról:
1) A bizottság megállapítja, hogy a „Települési Környezetért” címre 2008-ban az alábbi

önkormányzatok nyújtottak be pályázatot:
„Épített környezet védelme” kategória:
- Kőtelek Község Önkormányzata
- Jászberény Város Önkormányzata
„Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás” kategória:
- Jászapáti Város Önkormányzata
- Alattyán Község Önkormányzata
„Természetvédelem és tájvédelem” kategória:
- Jásztelek Község Önkormányzata
2) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Épített környezet védelme” kategóriában
Kőtelek Község Önkormányzatának adja.
3) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás” kategóriában
Jászapáti Város Önkormányzatának adja.
4) A bizottság 2008. évben a „Települési Környezetért” díjat

„Természetvédelem és tájvédelem” kategóriában
Jásztelek Község Önkormányzatának adja.
5) A bizottság javasolja a megyei közgyűlés elnökének, hogy a díjakat 2008. május 15-én, a
Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok megnyitóján adja át a díjazottaknak.
6) A bizottság támogatja a szakértők javaslatait, miszerint a megyei önkormányzat
− tegye hozzáférhetővé a települési önkormányzatok számára a nyertes
pályázatokat, és
− ismertesse meg a jászberényi „Zöld Parlament” kezdeményezését a megye
iskoláival.
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