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Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2008. szeptember 12-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Dr. Czuczi Mihály,
Buzás Sándor a Bizottság tagjai, valamint
Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, a Közgyűlési Iroda vezetője,
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője,
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
Bertalanné Kovács Piroska, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési
Intézet igazgatója,
Lénártné Emri Ildikó pályázó,
Szilvás Ágnes pályázó,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Külön köszönti főjegyző Asszonyt, aki először vesz
részt az Ügyrendi Bizottság munkájában. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került egy új előterjesztés. Javasolja, hogy a 6. napirendi
pont után tárgyalja meg a bizottság. 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
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

2008.

évi

2. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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5. Előterjesztés az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtására az Europe Direct
Információs Hálózat magyar központjainak üzemeltetésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Megyei Főjegyző helyettesítési tevékenységéhez való hozzájárulásról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

7. Előterjesztés Bóta Mizsei Ilonának a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottság alelnökévé, valamint megyei tanácsnokká történő megválasztására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Javaslat a bizottság 2008. II. félévi munkatervére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
9. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság támogatta az
előterjesztést. A könyvvizsgáló úgy értékelte, hogy a pénzforgalmi könyvelésnek megfelelően
készült a beszámoló és elfogadásra javasolja. A könyvvizsgáló személyében változás történt.
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott egy olyan kérdés, ami már a II. félévet érinti, hogy 15
millió forint visszafizetendő támogatás van a tavalyi ÖNHIKI-ből. Júliusban megkérték az
Önkormányzati minisztertől, hogy ezt a visszafizetést engedje el, és ezt a támogatást
megkapták a minisztériumtól. Ez csökkenti a hiányt, mert kiadásként tervezték be.
Buzás Sándor elmondja, a beszámolóban szerepel a 4 milliárdos kötvénykibocsátás.
Megkérdezi, az árfolyam változások pozitív hatására, hogyan alakult az ezzel kapcsolatos
gazdálkodás.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, ezt a pénzeszközt azonnal befektették. A 3 milliárd forintot
hosszú lejáratú forint alapú betétbe kötötték le 8,6 %-os kamatlábbal, ami október 31.- ével jár
le. Ennek a kamat összege az előzetes közlés szerint 149 millió Ft-ra várható. Az 1 milliárd
forintot június 30-ig kötötték le 8,2 %-os kamattal. Ennek hozadéka, a 26-27 millió Ft-os
összeg már pénzforgalmilag megjelent a féléves beszámolóban. Amikor elindult az
árfolyammozgás június-júliusban, akkor július elején készítettek egy konverziót az 1
milliárdos keret összegre és visszaváltották svájci frankra az 151,5–es árfolyamon.. A
kibocsátás 164,2 volt. Ennek a hozadéka, akkor fog megjeleni, ha visszamegy az árfolyam
164,2–re vagy még talán magasabbra. Ekkor lehet árfolyamnyereséget realizálni.
Párhuzamosan kamatfizetési kötelezettségük is lesz október 31-én. Ennek a jelenlegi
árfolyammal számolt forint összege, mintegy 85 millió Ft. Jelenleg a bevételek és kiadások
így vannak most összhangban.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót és a határozati javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
50/2008. (IX.12.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Buzás Sándor megkérdezi, a 4–es számú főút Kisújszállást elkerülő szakasza megépítésének
határideje kitolódhat.
Molnár Imre elmondja, a kisújszállási út építése megkezdődött, mivel elindult a kisajátítási
folyamat. A Fegyverneket és Kenderest elkerülő szakaszok megvalósulása fog csúszni.
Lakatos István elmondja, a kisújszállási út megépítése nem csúszik. Fegyvernek és
Püspökladány között elindult egy vizsgálat. A módosított autópálya törvényben az Üllőtől
Berettyóújfalúig 2-szer két sávos gyorsforgalmi úttá fejleszthetőként szerepel a 4-es számú út.
Annak folyik most a vizsgálata, hogy Fegyvernek és Püspökladány között, a meglévő
nyomvonal bővítésével, beleértve az elkerülő szakaszokat is, vagy egy teljesen új
nyomvonalra helyezéssel épüljön meg az autóút. Egyeztetés történt az érintett
önkormányzatokkal, és ez szerepel majd a mostani közgyűlési határozatban is, hogy a
meglévő fejlesztés nem alternatíva, hanem menjen új nyomvonalra, tehát e miatt fog csúszni.
A Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a megyei önkormányzat éljen felterjesztéssel, hogy
ez a két elkerülő szakasz épüljön meg, hiszen az út állapota balesetveszélyes. A
kezdeményezés megfogalmazásra került és reméli a közgyűlés is megfogja erősíteni.
Dobos lászló elmondja, a 1998-2002-es ciklusban a közgyűlés közlekedési koncepciójában
már megfogalmazódott, hogy 2008-ra elkészül az autópálya az elkerülő szakaszokkal. Ez
valóban egy kis csúszást jelent. Szerinte menet közben elfogyott a pénz és a hosszú évek
csúszása ennek köszönhető.
Buzás Sándor egyetért azzal, hogy a közgyűlés ennek a beruházásnak a megvalósulása
érdekében kezdeményezően fog fellépni a főhatóság irányába.
Lakatos István elmondja, hogy a Tisza-híd megépítése után kerülhet sor a további
fejlesztésekre.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
51/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatóról
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A bizottság a tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálásáról
Molnár Imre köszönti a pályázót.
Buzás Sándor megkérdezi, az intézményi fórumok támogatottságának aránya miért így
alakult.
Lénártné Emri Ildikó: nem tudja. Úgy gondolja, hogy a körülményekhez képest ez nagyon
szép arány. Megkérdezi Buzás Sándortól, hogy kevésnek vagy soknak tartja ezt az arányt.
Buzás Sándor: kevésnek.
Lénártné Emri Ildikó elmondja, a két iskola a hétköznapokban annyira nem dolgozott
együtt. Ez az arány a mostani intézménynek az egyharmadát jelenti, ami szerinte nem rossz. A
munka tekintetében nem folytak annyira össze és nem ismerték a munkáját, csak azt, amit a
nyáron végzett.
Dobos László szerint, ha valaki ilyen szinten ragaszkodik egy iskolához, és ott megállta a
helyét, akkor úgy gondolja, hogy ez a továbbiakban is így lesz.
Dr. Czuczi Mihály nagyszerűnek, kézen foghatónak tartja a pályázatot. Személy szerint
büszke lenne arra, ha ilyen arányban támogatnák bárhol, mert egy szavazattal is lehet nyerni.
Azt látja, hogy a szakmai berkeken belül meg van a támogatottsága. Szerinte fontos, hogy a
szakma hogyan ítéli meg, tud-e együttdolgozni a vezetővel.
Buzás Sándor elmondja, a kérdésére kapott válasz megerősítette abban, még is jó volt, hogy
feltette ezt a kérdést. Olyan választ kapott, amit az előterjesztésből még nem tudott értékelni.
Szerinte a szavazati arányoknak is van üzenet értéke, és ha ennek a hátterét ismerik, akkor ezt
az üzenetet fogadni kell.
Dr. Széplaki Judit elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázó személyét.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
52/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság Lénártné Emri Ildikó megbízását támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti a pályázót.
Dr. Széplaki Judit elmondja, az előterjesztés még nem tartalmazta az iskolában lévő
különböző fórumok véleményét, tekintettel arra, hogy erre szeptember 3-án került sor. Mind a
nevelőtestület, mind az alkalmazotti értekezlet egyhangúlag egyetértett a pályázó szakmai
programjával, illetve személyével, ezen kívül a Közalkalmazotti Tanács, a diákönkormányzat
és a szülői Munkaközösség is támogatását fejezte ki és az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottság is egyhangúlag támogatta a pályázó személyét.
Dobos László szerint egy olyan intézmény vezetői posztját pályázza meg, ami hihetetlen
odafigyelést, megértést, türelmet, szorgalmat, empátiát feltételez. Egy nagyon kiváló iskoláról
van szó, jó kezekben volt eddig is az iskola vezetése és úgy gondolja ezután is így lesz.
Személy szerint támogatja a pályázót.
Buzás Sándor örül annak, hogy az eltöltött megbízatási időszakban a végzett munkája
igazolja, hogy képes lesz továbbra is ellátni a feladatot. Támogatja a pályázót.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
53/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság Szilvás Ágnes megbízását támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtására az Europe Direct
Információs Hálózat magyar központjainak üzemeltetésére
Buzás Sándor megkérdezi, várhatóan mennyi a működtetéshez szükséges saját erő.
Bertalanné Kovács Piroska elmondja, a pályázatnak az a lehetősége, hogy saját dolgozó
bérét elszámolhatják önerőként. Azzal járulnak hozzá, hogy gyakorlatilag két személy bérét
biztosítják. A megyei önkormányzatnak, mint együttműködő partnernek még valamennyi
összeggel hozzá kell járulni, ez évente 1 millió Ft. Ebből a rendezvények, hétvégi munkák
bérjellegű dolgait oldják meg, mert erre más forrás nincs, a pályázat nem ad lehetőséget rá.
Dobos László megkérdezi, ez azt jelenti, hogyha a pályázat esetleg nem nyer, akkor nem
tudja az Európai Információs Pont folytatni a munkáját.
Bertalanné Kovács Piroska: gyakorlatilag ezt jelenti.
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Dobos László megkérdezi, mennyi pénz áll rendelkezésre, amit meg lehet pályázni.
Bertalanné Kovács Piroska elmondja, hogy ez egy kialakult hálózat. Európai Unió szinten
minden országban működnek szolgáltató pontok. Véleménye szerint a Jász- NagykunSzolnok Megyei az egyik legjobb az országban. Ez egy 4 éves keretszerződés, amit közvetlen
Brüsszellel fognak majd megkötni és utána pedig éves program alapján kapják meg a
támogatásokat. Az elmúlt évben ez 22 500 EUR volt.
Dobos László: mi történik, ha az idén véletlenül nem nyernek?
Bertalanné Kovács Piroska: ezt elképzelhetetlennek tartja.
Lakatos István szerint, ha ne talán tán egy közbeeső éves költségvetés nem jelenik meg, amit
egy 4 éves programra adnak, akkor lehetséges.
Bertalanné Kovács Piroska elmondja, nem lát arra reális esélyt, hogy ne kapjanak éves
támogatást. Szerinte az Információs Pont a Verseghy Könyvtárban nagyon jó helyen van,
mert a megyei könyvtárnak ilyenfajta információs munkát egyébként is el kell látnia.
Kovács Sándor véleménye szerint a megyei Európai Információs Pont kiemelkedő és jó
munkát végez, és a megyének nagy előnyére szolgál, ha a megyei Könyvtárban dolgozik ez a
csapat.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
54/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtásáról az Europe Direct Információs
Hálózat magyar központjainak üzemeltetéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Főjegyző helyettesítési tevékenységéhez való hozzájárulásról
Molnár Imre megkérdezi, ez a tevékenység mennyi időt vesz igénybe.
Rentzné Dr. Bezdán Edit elmondja, átlag havi 2 napot jelent. A polgármesterrel telefonon
természetesen fenn tartják a kapcsolatot. Bízik abban, hogy ez a kérdés január elsejétől
mindenképpen megoldódik. Egyrészt úgy, hogy lesz végre jegyzője a településnek, mert úgy
kerül legközelebb kiírásra a pályázat, hogy aki vállalná ezt a tevékenységet, ő is tudjon
pályázni. Kis településeknél erre van lehetőség, hogy bizonyos végzettségek, illetve
gyakorlatok alól felmentést adhasson a képviselőtestület. Az ÖNHIKI pályázathoz kell a
Közigazgatási Hivataltól rendelkeznie az 1000 fő alatti településeknek egy felmentő
határozattal a körjegyzőség alól és ez egyre szorítóbb a kis települések részére, viszont nem
megengedhető, hogy ne pályázzanak az ÖNHIKI elnyerésére, hiszen ahhoz, hogy a
költségvetésük folyamatosan egyensúlyban legyen, ez egy fontos támogatási forma. A
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napokban voltak kint a megyei Közigazgatási Hivataltól meggyőzni arról a három települést,
hogy hozzanak létre körjegyzőséget január elsejétől, amibe a két kis település semmiképpen
nem akar bele menni, viszont akkor inkább a társult képviselőtestületi formát választják, amit
szintén elismer a költségvetési törvény az ÖNHIKI-nél, de jóval nagyobb szabadságot ad a
két önkormányzatnak, mint körjegyzőség esetében.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
55/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Főjegyző helyettesítési tevékenységéhez való hozzájárulásról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés Bóta Mizsei Ilonának a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
alelnökévé, valamint megyei tanácsnokká történő megválasztására
Kovács Sándor elmondja, nemrég elhunyt képviselőtársuk helyére került a közgyűlésbe az új
közgyűlési tag és a vele történt egyeztetés során úgy egyeztek meg, hogy folytatja tovább ezt
a munkát. Nem borítják fel a jelenlegi bizottsági struktúrát.
Buzás Sándor megkérdezi, minden bizottságban van alelnök.
Rentzné Dr. Bezdán Edit: általában kettő van.
Kovács Sándor elmondja, hogy minden önkormányzati bizottságnál van alelnök.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
56/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
Bóta Mizsei Ilonának a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság alelnökévé,
valamint megyei tanácsnokká történő megválasztásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
8. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2008. II. félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a bizottság II. félévi munkatervét.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
57/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a bizottság 2008. II. félévi munkatervéről
A bizottság a II. félévi munkatervét elfogadja.
9. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
58/2008. (IX. 12.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

