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Rente Ferenc bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Javasolja, az írásos meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja a bizottság azzal, hogy az 5.
napirendi pont később kerül tárgyalásra. A 4. napirendi ponthoz az előterjesztés az ülés előtt
kiosztásra került, kéri a bizottság tagjait tanulmányozzák át.
Fejér Andor tájékoztatásként elmondja, hogy az 5. napirendi pont esetében csak az
együttműködési szándéknyilatkozat került aláírásra. Az együttműködési megállapodást kell
majd a közgyűlés elé vinni, ezért kerül most levételre.
Molnár Imre 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 2007. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet
módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési
koncepciójára.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának
megbízására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi
célok meghatározására
Előadó: Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
6. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2008. I. félévi munkatervére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

7. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Zárt ülés:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására/ külön jegyzőkönyv készül/
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, két nagyobb tétel van, ami fontos, ez a 13.
havi illetmények térítményezése, amit havonta megkaptak a dolgozók június óta, a másik
pedig egy 27 millió forintos pályázat a szociális ágazatban, ami csökkenti a hiányt.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
92/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési
koncepciójára.
Fejér Andor kiegészítésként elmondja, hogy a koncepció tényszerűen összefoglalja azokat a
lehetőségeket, amelyek a költségvetés tervezetében szerepelnek. Négy bizottság tárgyalta és

3

mind a négy támogatta. Szívesen hoztak volna szebb számokat, de pillanatnyilag a
rendelkezésre álló információk alapján csak ennyit lehetet kihozni belőle.
Dr. Czuczi Mihály elmondja, nem lesz könnyű a 2008-as év sem. A módosítások nem tudja
mennyiben fogják majd érinteni a működőképességet vagy a hiánynak a kezelését. Tegnap
látta a PM honlapján, hogy szabályozni fogják az önkormányzatok hitelfelvételét, tehát
engedélyt kell kérni. Megkérdezi, hogyan lehet ezt kezelni vagy van erre elképzelés, mert
most már ezzel minden önkormányzatnak számolni kell.
Fejér Andor elmondja, hogy ebben az évben is nagyon sok intézkedést hoztak. Ezeket a
kényszer miatt tovább kell vinni a megyei önkormányzat intézményein. A fejlesztési oldal
finnanszírozásához a közgyűlésen foglalkoznak majd a kötvénykibocsátás gondolatával. Az
látszik hiába lesznek adottak a lehetőségek, egyfelől az előfinanszírozás kérdése, ami a
projekt megvalósításának a 20 %-át jelenti, másfelől meg azokon a területeken, ahol nem
lesznek pályázati lehetőségek, itt elsősorban az energiaracionálásra gondol, ott
kötvénykibocsátásból kivánnak forrásokat bevonni a költségcsökkentés érdekében. A
gazdasági integráció egyfajta előremenekülést jelent. Várják milyen módosítások mennek át a
Parlamentben. Általában pár 10 millió Ft kedvező írány szokott jelenkezni a költségvetés
elfogadását követően, de ennél a nagyságrendnél sajnos 10 milló Ft nem sokat segít. A
koncepcióban még nem jelenik meg két beadott pályázat, az egyik 214 milló Ft működési
költségek elismerésére vonatkozik, a másik pedig a felmentési pénzek 9 milliárd Ft-os tétele.
Ez még látványosan is javíthat a helyzeten, de az eddig megítélt támogatásokat
figyelembevéve, egy megye kapott 100 millió Ft-ot. Ezen az egy megyén kívül csak 10 millió
Ft-os nagyságrendben kaptak támogatást. Annak függvényében, hogy a végleges számok mit
fognak mutatni, nyilván akár drasztikus döntéseket is meg kell hozni, hogy a hitel
nagyságrendje tartható legyen. Nem tudják, hogy a jogszabály- tervezet, amit felterjesztettek a
Parlament elé, hol fog majd visszacsapódni. Attól tart, hogy más jogszabályok módosításával
próbálják az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségét korlátozni. Ekkor döntöttek úgy, hogy
a kötvénykibocsátást meg fogják lépni, mert ha nem, akkor az elkövetkezendő években
semmilyen fejlesztést nem tudnak végrehajtani.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a közalkalmazottak bérfejlesztését már elfogadta a
Parlament. A közalkalmazottak kjt. táblája változik január 1-től, de ezt nem kell tervezni az
önkormányzatoknak, sem a bevételi sem a kiadási oldalon. Évközi felméréssel fog
megvalósulni, központosított előírányzatból, hasonlóan mint 2005-ben volt, havonta kapják
majd a finanszírozást hozzá.
Molnár Imre megkérdezi, kb. hány % lesz a bérfejlesztés.
Hajdúné Gácsi Mária: 4 % a nagy átlag. Az A kategóriában felmegy az A1 a minimál bérre,
69 ezerre, a B 75 ezerre, a C 76 ezerre. Az F kategória 120.500 ezer Ft –tal indul, ami a
diplomás minimál bér. Ez a módosító indítvány már elfogadott és ehhez 40 milliárd Ft-ot
csoportosítottak át a céltartalékból.
Molnár Imre elmondja, hogy sajnos azok a normatívák, amik egy kicsit emelkednek vagy
stagnálnak, azok is negatívan érintik az önkormányzatot a létszámcsökkentések miatt.
Megtakarítás összességében nem igazán jelentkezik és az apparátust úgyanúgy működtetni
kell.
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Dobos László megkérdezi, hogy az intézményektől bejöttek az igények és azok alapján
készült el a koncepció.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy az intézményektől bekérték a bérekkel kapcsolatos
kötelező változásokat, jubileumi jutalmakat, fejlesztési, felújítási igényeket. Lényegében a
kötvénynél, ahol a fejlesztési oldalon megjelennek az energiaügyek, azok az intézményi
fejlesztési, felújítási igényekből és az általuk ismert problémákból indultak ki. A létszámoknál
a szerkezeti változásokat fenntartói hatáskörben átvezették, mert amiről döntést hozott az
önkormányzat testülete, azt végre kellett hajtani az intézménynek, a dologi kiadásoknál pedig
az automatizmussal számoltak. A tételes költségvetés tárgyalásakor az igényeket már nem
biztos, hogy lehet teljesíteni. Itt a kötelező szintig mentek el, egyedi igények befogadása
sajnos már negyedik éve nem lehetséges, tehát a bevételi források nagyon szűkösek.
Dobos László elmondja, látják milyen állapotban van az ország gazdasága, a polgárok is érzik
ezt és úgyanúgy az önkormányzatok is. Tudomásul kell venni, hogy az igények, óhajok,
sóhajok ideje lejárt. Személy szerint ezeket az igényeket be sem kérte volna, hanem alkotott
volna egy koncepciót, hogy ne kelljen a drasztikus lépéseket megtenni. A kötvénykibocsátás
még nem történt meg, ezért az bizonytalan. Ha ez nem sikerül, akkor mi lesz?
Fejér Andor elmondja, a kötvénykibocsátás ezt az összeget nem befolyásolja, mert azt
kizárólag fejlesztési célra használnák fel. Maga a tervezet és annak melléklete is úgy készült,
hogy milyen célokra akarja kibocsátani a megyei önkormányzat a kötvényt, tehát abban nem
szerepel működési célú visszaforgatás. Tehát a kötvénykibocsátás ezt az összeget sem pozitív,
sem negatív irányba nem befolyásolja 2008. évben. Ez majd az 5 év türelmi időt követően
fogja befolyásolni, amikor a tőketartozás törlesztése belép, tehát nem csökkentették a hiányt a
majdani kötvénykibocsátás terhére.
Dobos László: ez megnyugtató dolog.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a 2007. év tervezésekor már olyan tervezési
dokumentum ment ki az intéményeknek, hogy nem lehettek különleges igényeik, a soros
elrelépéseket is ki kellett gazdálkodniuk.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról
A bizottság az előtejesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
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Fejér Andor elmondja, sokkal nagyobb lehetőségük lenne, ha ismernék az ez évi tényleges
költségeket, de az olyan drasztikus térítési díj növekedést eredményezne, amit most nem
szabad felvállalniuk, viszont erről a 10 %-os növekményről nem tudnak lemondani. A
koncepció tárgyalásakor látszott, hogy rá vannak kényszerülve minden egyes forint
beszedésére. Nagy dilemma volt, hogy egy 25-30 %-os térítési díj növekedést hozzanak a
közgyűlés elé, de abban állapodtak meg, hogy most egy 10 %-os növekményt terjesztenek be
és ha majd a tényleges számokat megismerik, akkor ismét napirendre tűzik. Az most látszik,
hogy az ellátottaknak a 25 %-a ki tudja fizetni a mostani térítési díjat és a többieknél egyedi
térítési díjat kell megállapítani. Ráadásul, ha a jővő évben további jogszabályváltozások is
bekövetkeznek, akkor már ezeknek a térítési díjaknak a beszedése is nehézségbe fog ütközni.
Eddig jelzálogjog bejegyzéssel és egyéb lehetőségekkel ki lehetett kényszeríteni a térítési díj
megfizetését akár a rokonoktól vagy az eltartásra kötelezettektől. Most ez a következő évben
tovább szigorodik, illetve nem feltétlenül a megyei önkormányzat javára tolja el a
lehetőségeket.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
94/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról
és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előtejesztést és a határozati javaslatot, valamint a rendelet-módosítást
támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés
megbízására

a

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Önkormányzat

könyvvizsgálójának

Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy két fordulóban került sor a könyvizsgálói pályázat
kiírására. Az első fordulót meghírdették a közgyűlési kiírás szerint, azonban egy kivételével
minden pályázat közbeszerzési értékhatár feletti volt, emiatt a Kbt. 299. §-a alapján
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást kellett lefolytatniuk. Erre
azokat is meghívták, akik első körben ajánlatot tettek, hogy egyenlő verseny legyen. A
kilencből heten beadták a közbeszerzési eljárásra is és az eljárást Eseti Bíráló Bizottság
értékelte. Ez alapján a nyertes ajánlattevő az East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt., a
második helyezett a C.C. Audit Könyvizsgáló Kft. Az ajánlatuk összege 1.920. 000 Ft/év. A
közbeszerzési eljárás szerint amennyiben az első helyezett visszalép, akkor a második
helyezett C.C. Audit Kft kerülne megbízásra. Az Ő ajánlatuk pedig 2.160.000 Ft/év.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:
95/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának megbízásáról
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A bizottság az előtejesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok
meghatározására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározásáról

alapját

képező

2008.

évi

célok

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2008. I. félévi munkatervére
Fejér Andor kéri, hogy a februári közgyűlést február 22-én tartsák meg, ugyanis a
kötvénykibocsátásnak az ajánlattételi időszaka, az egy több hetes időszak és az ajánlatokat
még értékelni is kell. Javasolja, hogy az eredeti időpont helyett egy héttel később legyen a
közgyűlés.
Dobos László megkérdezi, júniusban ismét beszámolót kérnek a megyei rendőrfőkapitánytól,
miért van ez, régebben is így volt.
Dr. Baranyi Imre elmondja, évente kell beszámolni és a főkapitány úr javasolta az időpontot.
Fejér Andor elmondja, ennek az a magyarázata, hogy az előző években korábban történt a
beszámolója a rendőrfőkapitánynak. A megyei önkormányzatok és a rendőrfőkapitányságok
között kialakult hol valós, hol látszólagos feszültségek miatt volt, ahol tartózkodtak, illetve
nem kezdeményezték ennek a beszámolónak a megtartását és itt később kerül sor a
beszámolóra. Tulajdonképpen az eredetileg esedékes időpontra kell visszahozni a beszámolót.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a módosított munkatervi javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés 2008. I. félévi munkatervéről
A bizottság a a Megyei Közgyűlés 2008. I. félévi munkatervét a módosítással együtt
támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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7. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
98/2007. (XI.30.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre a nyilvános ülést bezárja. Ezt követően zárt ülés megtartására kerül sor.

Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

