Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2007. szeptember 7-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Jász terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dr. Czuczi Mihály
Dobos László
Szűcs Lajos, a Bizottság tagjai, valamint
Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Dr.Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr.Pereszlényiné Kocsis Éva, a Művelődési és Népjóléti Iroda helyettes
vezetője
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Bozorádi János alezredes, Megyei Rendőrfőkapitányság
Dr Sélleiné Márki Mária pályázó
Balogh Irma pályázó
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető

Rente Ferenc bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, hogy az írásos meghívó szerinti 15. napirendi pontot most nem tárgyalja a
bizottság, helyette 5. napirendi pontként egy új előterjesztést javasol felvenni, a
bűnmegelőzési együttműködési megállapodás elfogadását. Megkérdezi, hogy a módosított
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

Önkormányzat

2007.

évi

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) számú rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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3. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság nem közgyűlési képviselő
tagjának megválasztására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –Rendelőintézet
főigazgató-főorvosa megbízására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

5. Előterjesztés az „Angolkert” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai
Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Törökszentmiklós igazgatójának
megbízására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés bűnmegelőzési együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

7. Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok
feladatainak ellátására pályázat kiírásáról
Előadó: Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

Megyei

Önkormányzat

könyvvizsgálói

8. Előterjesztés az Észak- alföldi Régió területén működő megyei közgyűlések
képviselőjének a Regionális Ifjúsági Tanácsba történő jelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt-hez való csatlakozásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
10. Beszámoló a Megyei Közgyűlés által a humán területen létrehozott alapítványok 2006. évi
közhasznú tevékenységéről
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
a kuratóriumok elnökei

11. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Közalapítványa kuratóriuma és
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, az alapító okirat módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

12. Előterjesztés a „Több nyelven” Jász-Nagykun-Szolnok megye közalapítványa a vidéki
nyelvoktatás támogatására kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak
megbízására, az alapító okirat módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
13. Előterjesztés a „JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TUDOMÁNYÁÉRT”
Közalapítvány alapító okiratának módosítására és a kuratórium elnökének és tagjainak
megbízására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
14. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége JászNagykun-Szolnok Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodásra

3

Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
15. Előterjesztés Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával közoktatás feladat-ellátási
megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
16. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Újszász,
Tápiógyörgyei út 4. szám alatti ingatlan átminősítésére és értékesítésre történő kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
17. Előterjesztés létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos
támogatás igényléséhez pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

egyszeri

költségvetési

18. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodási folyamatainak
integrációjára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
19. Javaslat a bizottság 2007. II.félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, a Bizottság elnöke
20. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Dr. Bozsó Péter bemutatja a bizottság tagjainak Dr. Pereszlényiné Kocsis Évát, akit
szeptember 1-től megbízott a Művelődési és Nápjóléti Iroda helyettes vezetői feladatainak
ellátásával.
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, az előtejesztést a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság
támogatta. A könyvvizsgáló véleménye írásban az ülés előtt kiosztásra került, egy segédtáblát
is kaptak az illetékbevételek alakulásáról. Az előterjesztés 6. oldalán szólnak arról, hogy
várhatóan a június havi és a második féléves teljesítés lehetővé teszi majd az illetékbevételi
terv teljesítését, ha a hátralévő 4 hónapban, -minden hónapban- legalább 150 millió bevétel
teljesül.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
54/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
teljesítéséről

költségvetésének I. félévi

A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) számú rendelet
módosításáról
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és
támogatták az előterjesztést. A könyvvizsgálói jelentés is rendelkezésre áll, kiosztásra került
az ülés előtt.
.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
55/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) számú rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság nem közgyűlési képviselő
tagjának megválasztására
Kovács Sándor kiegészítésképpen elmondja, időközben annyi változás történt, hogy a Vitkó
Gyula lemondott bizottsági helyéről, tehát nem kell szavazni a visszahívásáról, csak az Ökrös
István megválasztásáról. Ennyiben egyszerűsödött a közgyűlés elé kerülő előterjesztés.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
56/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság nem közgyűlési képviselő tagjának
megválasztásáról
A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –Rendelőintézet
főigazgató-főorvosa megbízására kiírt pályázat elbírálására
Kovács Sándor kiegészítésében elmondja, a jelölteket a Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottság meghallgatta. A bizottság Dr. Sélleiné Márki Máriát tartja alkalmasnak a
kórház főigazgatói posztjára.
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Dr. Széplaki Judit kiegészítésképpen elmondja, Dr. Trombitás Zoltán írásban jelezte, hogy
nem tud résztvenni a bizottsági ülésen. A szakmai bizottság ülését megelőzően a kórház
szakmai vezető testülete állást foglalt abban, hogy Dr.Trombitás Zoltán megbízása esetén
egyetért azzal, hogy a fenntartó felmentést adjon a szakmai gyakorlat, illetve az egészségügyi
szakmenedzseri végzettség alól. Ez az előterjesztéshez képest változtatás, ezért gondolta
elmondani.
Kérdés, észrevétel hiányában Molnár Imre megkérdezi a pályázót, kiván-e kiegészítést tenni
pályázatához.
Dr. Sélleiné Márki Mária elmondja, próbálta pályázatában összefoglalni a főigazgató
feladatkörének egy szintetizált keresztmetszetéből a legfontosabbakat, tehát végsősoron ez a
feladatkör egy rendkívül szerteágazó, egyrészt jogszabályok által, másrészt pedig az
önkormányzat rendeletei, határozatai által meghatározottak. Hangsúlyozza, hogy maximálisan
szeretne az erős orvosi karra támaszkodni, különös tekintettel arra, hogy közgazdász
végzettségű. A kórház általános igazgatásával és vezetési gyakorlatával rendelkezik, így az
orvos szakmai támogatással az orvos szakmai rész is -megítélése szerint-jól működtethető.
Kiemeli pályázatából a működés hatékonyságának fokozását, a megfelelő bevétel, kiadás
összefüggésének vizsgálatát és ezek hatékonyságának a fokozását.
Dobos László elmondja, a pályázó az alapdiplomákon túl is folyamatos önképzésen vett részt.
Megkérdezi, a középiskolát hol végezte?
Dr. Sélleiné Márki Mária a Karcagi Gábor Áron Gimnázium és Szakközépiskolában, 1971ben.
Dobos László: Kinevezése esetén jó munkát kiván a pályázónak.
Molnár Imre megnyugtatónak tartja, hogy gazdasági szakember kerül megbízásra.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat A változatát, amelyet a bizottság egyhangúlag
támogat. Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslat B változatát, amelyet a
bizottság 4 tartózkodással nem támogat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:
57/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –Rendelőintézet főigazgatófőorvosa megbízására kiírt pályázat elbírálásáról
A bizottság Dr. Sélleiné Márki Mária megbízását támogatja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
58/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –Rendelőintézet egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
A bizottság támogatja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –
Rendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadását.
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5. Napirendi pont:
Előterjesztés az „Angolkert” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai
Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Törökszentmiklós igazgatójának megbízására
kiírt pályázat elbírálására
Kovács Sándor elmondja, a pályázati felhívásra két pályázó nyújtotta be pályázatát. Bakainé
Kálóczi Eszter a jogszabályban előírt végzettséggel nem rendelkezik, szakmai gyakorlata
pszichiátriai betegekkel nincs, a bizottsági meghallgatáson nem jelent meg. A szakmai
bizottság Balogh Irma megbízását javasolja, mivel az elmúlt 5 évben eredményesen
fejlesztette az intézményt.
Dobos László szerint az eddigi munkája abszolút megbízható, a maga részéről támogatásra
javasolja.
Balogh Irma kiegészítésként elmondja, igyekezett pályázatában egy helyzetelemzésen
alapuló fejlesztési programot bemutatni. Ebben vázolt egy újabb tipusú működtetési formát is.
Az intézményben egy elég komoly szakmai munkát értek el és ezt a munkát szeretné egy
minőségi szinvonalra vinni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslaot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
59/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
az „Angolkert” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek
Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Törökszentmiklós igazgatójának megbízására
kiírt pályázat elbírálásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés bűnmegelőzési együttműködési megállapodás elfogadására
Bozorádi János elmondja, hogy már 3 éve folyik egy bűnmegelőzési képzés a szolnoki
Főiskola égisze alatt. Van egy bűnmegelőzési oktatási centrumuk, ami mindezidáig több mint
ezer olyan személy képzését tette lehetővé, akik most már a bűnmegelőzés területén jártasnak
nevezhetők. Önkormányzatok polgármestereit, civil szervezetek tagjait, munkatársait várják
ide és természetesen főiskolai hallgatókat is. Egy új állomásához érkezett ez az
együttműködés, hiszen folytatásként egy pályázat segítségvel gazdaságvédelmi jellegű
képzést szeretnének beindítani a főiskolán. és ez a bizonyos együttműködési megállapodás
ennek a képzésnek képezné alapját. Tehát mindenképpen fontos a pályázat benyújtásához,
hogy ez az egyűttmüködési megállapodás mielőbb aláírásra kerüljön.
Dobos László megkérdezi, bárki jelentkezhet a képzésekre?
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Bozorádi János elmondja, teljesen nyitott felnőttképzési kurzosokat indítanak a szolnoki
főiskolán, amelynek résztvevői elsősorban a főiskola nappali tagozatos hallgatói, emellett
bárki részt vehet teljesen díjmentesen. Az együttműködő partnerek biztosítják a feltételeit
ennek a képzésnek. A főiskola helyet biztosít, a rendőrség és az együttműködő
partnerintézmények szakembereket az oktatáshoz és ennek az anyagi fedezetét pedig a
Bűnmegelőzési Akadémia vállalja magára. A jővőben egy kétírányú másoddiplomás képzés
indul be a szolnoki főiskolán pályázat segítségével, amelynek a célja olyan gazdaságvédelmi
szakemberek képzése, akik egyrészt rendészeti szervek állományába tartoznak, illetve a civil
szféra számára is szeretnék ezt a kurzust beindítani, a banki szakembereknek, az
önkormányzatoknak, illetve minden olyan gazdálkodó szervezetnek, akik érintettek a fekete
gazdság elleni küzdelemben.
Molnár Imre támogatásra javasolja az előterjesztést, majd szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
60/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
bűnmegelőzési együttműködési megállapodás elfogadásáról
A bizottság az előterjesztést és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak
ellátására pályázat kiírásáról
Dr. Bozsó Péter kiegészítésképp elmondja, a két szakbizottság tárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
61/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására
pályázat kiírásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés az Észak- alföldi Régió területén működő megyei közgyűlések képviselőjének a
Regionális Ifjúsági Tanácsba történő jelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
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62/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
az Észak- alföldi Régió területén működő megyei közgyűlések képviselőjének a
Regionális Ifjúsági Tanácsba történő jelöléséről
A bizottság támogatja Makai Zsolt jelölését.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt-hez való csatlakozásra
Kovács Sándor elmondja, a szakbizottság támogatta az előterjesztést és reményét fejezte ki,
hogy a Zrt-hez való csatlakozás elősegíti az infrastruktúra fejlesztését ebben a régióban.
Mindenképpen javasolja a bizottságnak, hogy a gazdasági előrelépések tekintetében
támogassa az előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
63/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
az INNOHÍD Innovációs Zrt-hez való csatlakozásról
A bizottság az előterjesztést és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
10. Napirendi pont:
Beszámoló a Megyei Közgyűlés által a humán területen létrehozott alapítványok 2006. évi
közhasznú tevékenységéről
Kovács Sándor elmondja, az előterjesztésből és a mellékletekből
beszámolókból az is látszik, hogy nem teljesen egyenletes az
mindegyik jó célt szolgál. Kéri, hogy továbbra is támogassák
beszámolónál lehet látni mennyit fejlődtek, akkor évről évre
tevékenységüket és a munkájukat.

láthatóak a beszámolók. A
alapítványok munkája, de
őket és a következő évi
össze lehet hasonlítani a

Dobos László: a jővő évi költségvetés készítése előtt állnak, ezért ha mód és lehetőség van az
alapítványok megsegítésére, akkor már most szeretné erre felhívni a figyelmet. A
beszámolókból is látható, hogy elég kevés pénzből kell gazdálkodniuk.
Molnár Imre ügyrendi javaslata, hogy a tíz határozatot együtt fogadja el a bizottság.
A bizottság egyhangúlag egyetért a javaslattal.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
64/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés által a humán területen létrehozott alapítványok 2006. évi
közhasznú tevékenységéről
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A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatokat támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Közalapítványa kuratóriuma és
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, az alapító okirat módosítására
Molnár Imre megkérdezi, hogy helyesen tartalmazza-e az előterjesztés az alapítvány
tisztségviselőire vonatkozó adatokat, illetve a lemondások tényét?
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, a bírósági
bejegyzés szerint, ami most nyilván van tartva úgy szerepelnek a tisztségek, hogy Dr. Wirth
István a kuratórium elnöke és Tallósi-Nagy Abonyi Ernesztína a felügyelő bizottság elnöke.
Ők 2006-ban a 68/2006-os közgyűlési határozat időpontja előtt lemondtak erről a
megbízatásukról. A határozat helyesen lett megfogalmazva, mert ez a bíróság szemszögéből
így látható, tehát ezért nincs ellentmondás abban, hogy a határozatban úgy szerepel, hogy
Tallósi-Nagy Abonyi Ernesztína a kuratórium elnöke és Dr. Wirth István a felügyelő bizottság
elnöke.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
65/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Közalapítványa kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízásáról, az alapító okirat módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a közalapítvány alpító okiratának módosítását támogatja, a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
12. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Több nyelven” Jász-Nagykun-Szolnok megye közalapítványa a vidéki
nyelvoktatás támogatására kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak
megbízására, az alapító okirat módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
66/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a „Több nyelven” Jász-Nagykun-Szolnok megye közalapítványa a vidéki nyelvoktatás
támogatására kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízásáról,
az alapító okirat módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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13. Napirendi pont:
Előterjesztés
a
„JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE
TUDOMÁNYÁÉRT”
Közalapítvány alapító okiratának módosítására és a kuratórium elnökének és tagjainak
megbízására
Molnár Imre megkérdezi, mi az oka a lemondásoknak.
Kovács Sándor elmondja, fontos problémát vetett fel elnök úr kérdése, mert kik azok és
miért, akik ingyen vállalnak közfeladatot, lehet ezzel érdemes lenne a közgyűlésnek és a
bizottságoknak foglalkozni, hogy hogyan tudják rávenni azokat az embereket, akik a
közügyekért még tesznek valamit. Lehet, hogy az új idők hangján kell majd szólni a közel
jővőben, hogy ilyen jellegű munkát vállaljanak arra rátermett és alkalmas emberek.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
67/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a „JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TUDOMÁNYÁÉRT” Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról és a kuratórium elnökének és tagjainak megbízásáról
A bizottság az előterjesztést és a közalapítvány alpító okiratának módosítását támogatja, a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
14. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Jász-NagykunSzolnok Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodásra
Kovács Sándor elmondja, hogy a városhoz és a megyéhez jött egy együttműködési
megkeresés. Úgy gondolja, hogy a közgyűlésnek és a megyének mindenképpen feladata, hogy
ezekkel a szervezetekkel, amelyek képviselik és előreviszik a megye életét, legyen
kapcsolatuk. Kéri a bizottság támogatását.
Dobos László: A 3. oldalon a 3.) pontban az együttműködés konkrét területei vannak
felsorolva. Megkérdezi, a szakbizottság ülésén felmerült-e konkrét javaslat, amit ide be
lehetne tenni.? Szíve szerint még bővítené az együttműködés területeit.
Lakatos István elmondja, a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és nem merült fel
egyik bizottsági ülésen sem javaslat a megállapodás szövegének kiegészítésére.
Molnár Imre elmondja, hogy az együttműködő felek volumenéhez képest elég rövid a
felsorolás, de a későbbiek folyamán biztosan feltöltésre kerül. Szavazásra teszi fel az
előterjesztést.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
68/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége JászNagykun-Szolnok Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodásról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
15. Napirendi pont:
Előterjesztés Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával közoktatás feladat-ellátási
megállapodás megkötésére
Kovács Sándor elmondja, Kunmadaras nagyközség megyei fenntartású intézményt kiván
igénybevenni a kunmadarasi tanulók részére, ez mindenképpen jó a megyei fenntartású
intézménynek, mert ez azt jelenti, hogy nővekszik a tanulói létszám és így a megszüntetés
nem fenyegeti az intézményt. Szerinte Kunmadaras mentőövet dobot egy megyei
intézménynek. Kéri az előterjesztés támogatását.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
69/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával közoktatás feladat-ellátási megállapodás
megkötéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
16. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Újszász,
Tápiógyörgyei út 4. szám alatti ingatlan átminősítésére és értékesítésre történő kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
70/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Újszász,
Tápiógyörgyei út 4. szám alatti ingatlan átminősítéséről és értékesítésre történő
kijelöléséről
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A bizottság a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
17. Napirendi pont:
Előterjesztés létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igényléséhez pályázat benyújtására
Kovács Sándor elmondja, az előterjesztést támogatta a szakmai bizottság. A rossz hír az,
hogy kollégákat kell elbocsájtani a megyétől, de az egy kicsit gyógyír, hogy ezt támogatja
valamennyire az állam, úgy hogy pályázni kell.
Dobos László megkérdezi, van-e arról információ, hogy a MÁK-nál milyen esélyeink
vannak? Mennyi pénz áll rendelkezésre?
Hajdúné Gácsi Mária: Folyamatosan egyeztetik a pályázatot, a felmerülő kérdéseket,
nagyon sok önkormányzat pályázik, októberben telik le a határidő és most a legintenzívebb a
III. negyedévben, hiszen a kifizetések döntő része erre az időszakara esett. Elméletileg ez egy
felülről nyitott kasza lenne a központi költségvetésben, hogy mennyire lesz pénz, mennyire
nem, azt még nem lehet tudni. Biztosan nagyon szigorúan fogják elbírálni és nem biztos, hogy
mindent meg tudnak nyerni a benyújtott pályázathoz.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
71/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos
igényléséhez pályázat benyújtásáról

egyszeri

költségvetési

támogatás

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
18. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodási folyamatainak
integrációjára
Kovács Sándor elmondja, a szakmai bizottság támogatta az előterjesztést.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatja a bizottságot, hogy az Oktatási bizottság ülésén
elhangzott, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy ponttal, mely szerint ennek a
folyamatnak a végrehajtásáról és tapasztalatairól 2008. szeptemberében legyen egy
tájékoztatás, amikor a 2008. I. féléves gazdálkodási beszámoló kerül napirendre, vele
együttesen a tapasztalatokról tájékoztatást adjanak. Elnök úr ezt a módósító indítványt
befogadta, tehát ezzel a kiegészítéssel lenne a határozati javaslat és természetesn attól
függően, hogy Jászladánynak mi lesz a sorsa, vagy kikerül a határozati javaslatból vagy
bennemarad, jelenleg most az a helyzet, hogy Jászladány részben önálló 2008 január 1-től,
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ebben az előterjesztésben nem szerepel, de ha változás van, akkor beépítik az eredeti
elképzelésekbe.

Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
72/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodási folyamatainak integrációjáról
A bizottság az elhangzott kiegészítésekkel az előterjesztést és a határozati javaslatot
támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
19. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2007. II.félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a II. félévi munkatervet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
73/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2007. II. félévi munkatervéről
A bizottság 2007.II. félévi munkatervét elfogadja.
20. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Kovács Sándor elmondja, sokkal szerényebb a tájékoztató beltartartalma, mint az
eddigiekben volt. A külföldi kiutazások és fogadások szerényebbek, mint előző években
voltak, tehát az a helyzet, hogy takarékoskodnak.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
74/2007. (IX.07.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre végezetül megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
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Molnár Imre
a bizottság elnöke

