Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2008. február 8-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos, a Bizottság tagjai, valamint
Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Búsi Lajos, 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.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Dr. Ürmössy Ildikó, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda helyettes
vezetője
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Rente Ferenc és Dr. Czuczi Mihály bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, a 3. napirendi ponthoz egy táblázat, a 7. napirendi ponthoz kiegészítés, illetve a 11.
napirendi ponthoz egy új előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Kéri a bizottság tagjait
tanulmányozzák át, majd a napirendi pontok sorrendjének változására tesz javaslatot.
Molnár Imre megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
1. 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
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma használati és
szolgáltatási szabályzatára
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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5. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok
tagjainak, valamint a megyei tanácsnokoknak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás
megállapításáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés elnöke illetményének és költségátalányának
megállapítására
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
7. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés alelnökei illetményének,
költségátalányának megállapítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

tiszteletdíjának

és

8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú fejlesztési
koncepciójára és az európai uniós pályázatok szabályozási rendjére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés Térségi Integrált Szakképzési Központ létrehozására irányuló megállapodás
megkötésére és a társulás alapító okiratának elfogadására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
támogatásának kezdeményezésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
11. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi kapcsolatai tervének
elfogadására
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
12. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról.
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
13. Javaslat a bizottság 2008. I. félévi munkatervére.
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
14. 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
15. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról
és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet- módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak használati és
szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma használati és
szolgáltatási szabályzatára
Dobos László szeretné, ha az általa korábban jelzett elírás a közgyűlési anyagban pontosan
kerülne meghatározásra.
Fejér Andor elmondja, a pontosítás megtörtént, mivel az Ügyrendi Bizottság kivételével
minden bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A nyitvatartási idő úgy lesz meghatározva,
hogy „decembertől-februárig”, a napokat nem jelölik meg.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendeletet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
3/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma használati és szolgáltatási
szabályzatáról
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A bizottság a rendeletet az elhangzott kiegészítéssel együtt támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:
4/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak,
valamint a megyei tanácsnokoknak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról
szóló rendelet módosítására
Fejér Andor elmondja, hogy azzal a kiegészítéssel érvényes az előterjesztés, hogy a
bizottságok tagjai a bizottsági ülések napján is lehetőséget kapnak az ingyenes parkolás
igénybevételére.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak,
valamint a megyei tanácsnokoknak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás
megállapításáról szóló rendelet módosításáról
A bizottság a rendelet-módosítást az elhangzott kiegészítéssel együtt támogatja, a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a
megállapítására

Megyei

Közgyűlés

elnöke

illetményének

Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

és

költségátalányának
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés elnöke illetményének és költségátalányának megállapításáról
A bizottság a Megyei Közgyűlés elnöke illetményének és költségátalányának
megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés
költségátalányának megállapítására

alelnökei

illetményének,

tiszteletdíjának

és

Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés főállású alelnöke
megállapításáról

illetményének

és

költségátalányának

A bizottság Búsi Lajos főállású alelnök illetményének és költségátalányának
megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
8/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés főállású alelnöke
megállapításáról

illetményének

és

költségátalányának

A bizottság Kovács Sándor főállású alelnök illetményének és költségátalányának
megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
9/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású
költségátalányának megállapításáról

alelnöke

tiszteletdíjának

és

A bizottság Kiss János társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának és
költségátalányának megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú fejlesztési
koncepciójára és az európai uniós pályázatok szabályozási rendjére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
koncepciójáról

2008-2010.

évi

fejlesztési

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
11/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és
lebonyolítás c. szabályzat elfogadásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés Térségi Integrált Szakképzési Központ létrehozására irányuló megállapodás
megkötésére és a társulás alapító okiratának elfogadására
Molnár Imre elmondja, kiosztásra került az új változat, amely tartalmazza a megállapodást
is.
Fejér Andor elmondja, az eredeti változat azt tartalmazta, hogy a Megyei Önkormányzat
képviseletét Kiss János alelnök úr lássa el. A Társulási Tanácsban nem lehet tisztségviselő
polgármester vagy alpolgármester, ez indokolta az Oktatási, Kulturális, Vallásügyi Bizottság
elnökének delegálását.
Dobos László megkérdezi, ez a közigazgatási hivatkozás nem csak társaságokra vonatkozik.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a társulás költségvetési szerv, amit képviselőtestületek alpítanak és ennélfogva az Önkormányzati törvény 33/A §. 1. bekezdés e. pontja
hatálya alá tartozik, miszerint a társulás költségvetési szerv, annak a társulásnak elnöke,
elnökhelyettese nem lehet olyan személy, aki az alapító képviselőtestületek valamelyikének
polgármestere vagy alpolgármestere, ezért küldték ki a kisérő levelet, hogy erre felhívják a
figyelmet.
Dr. Bozsó Péter kiegészítésképpen elmondja, hogy korábban is polemizáltak ezen a
kérdéskörön. Most már van egy együttes állásfoglalása az Igazságügyi és az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárának, miszerint ez a helyes álláspont. Úgy
gondolja a kör bezárult.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
Térségi Integrált Szakképzési Központ létrehozására
megkötéséről és a társulás alapító okiratának elfogadásáról

irányuló

megállapodás

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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10. Napirendi pont:
Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) támogatásának
kezdeményezésére
Fejér Andor ismerteti a határozati javaslat 2. pontjában levő pontosítást, miszerint
„….költségvetése 3/b. számú melléklete 18. sorában” helyesen 15. sorában. Elmondja, hogy
a Pézügyi Bizottság javasolta, hogy két változatot vigyenek a közgyűlés elé. Az A. változat
szerint az 1. millió forintot a megyei közgyűlés tagjai a tiszteletdíjukból adják össze, a B.
változat arról szól, hogy az 1. millió forintot egészítsék ki még 1. millió forinttal a megyei
közgyűlés tagjainak felajánlásával. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján két változat fog
bemenni a közgyűlés elé.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) támogatásának
kezdeményezéséről
A bizottság a módosítással együtt a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi kapcsolatai tervének
elfogadására
Dobos László örömét fejezi ki, hogy egy ilyen gazdag program áll elöttük. Kívánja, hogy
ezek megvalósuljanak. Egy elírásra hívja fel a figyelmet, a 26. oldalon Zwiec járás látogatása
szerepel megyénkbe és helyszínnek Zwiec járás van megjelölve.
Fejér Andor még egy pontosítást tesz, a 33. oldalon Somme megyébe való kiutazásnál
utazási költség nem szerepel.
Dr. Ürmössy Ildikó elmondja, azért nem szerepel, mert az elmúlt évben olyan döntés
született, hogy a gépkocsiutazás költségeit ne számolják, a gépkocsivezető napi, egyéb
költsége kalkulált.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi kapcsolatai tervének jóváhagyásáról
Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva a módosítással együtt a Megyei
Önkormányzat 2008. évi nemzetközi kapcsolatai tervét elfogadja.
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12. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
15/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
13. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2008. I. félévi munkatervére.
Fejér Andor elmondja, most már biztos, hogy április 11-én lesz a Máramaros Megye és JászNagykun-Szolnok Megye együttes ülése, ezért a bizottsági ülés időpontját át kell tenni április
10-re.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a bizottság 2008. I. félévi munkatervét.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
16/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2008. I. félévi munkatervéről
A bizottság a módosítással együtt 2008. I. félévi munkatervét elfogadja.
14. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2008. (II.8.) 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-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
15. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására
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Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy az Oktatási Bizottság ülésén hangzott el egy olyan
kiegészítő javaslat, hogy a normatív támogatások, amelyek a 7. oldalon kerültek leírásra, oda
egy bekezdésbe kerülne, hogy a feladatmutatók hogyan alakultak ugyanezen években és abból
látszódik, hogyan volt a nővekedés, csökkenés és hogyan volt a szerkezeti változás, így 2006ban 5123fő, 2007-ben 4857 fő, 2008-ban 6294 fő, de ebből 1503 fő az átvett intézményekhez
kapcsolódik, ez a mondat ide majd beépítésre kerül. Kiegészítésre kerül még az előterjesztés a
Terület Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési tervével, amelyről hétfőn dönt az
önkormányzat.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelettervezetet és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság a rendeletet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
19/2008. (II.8.) számú bizottsági határozat:
folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a határozati javslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Molnár Imre megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

