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2008. október 17-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Dr. Czuczi Mihály, valamint
Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit 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,
Vidra Zoltán, a Fütéstechnikai Kft igazgatója,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Buzás Sándor bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, az ülés előtt kiosztásra került a 6. napirendi ponthoz egy kiegészítés, amely a JászNagykun-Szolnok-Megyei Közoktatási Közalapítvány új tagjainak megbízásáról szóló
javaslatot tartalmazza. 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 2008. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR sz. rendelet módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
megállapítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

2009.

évi

díjainak

3. Előterjesztés a kijelölt könyvvizsgáló személyének változásáról
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Beszámoló a megyei közgyűlés által a humán területen létrehozott közalapítványok 2007.
évi közhasznú tevékenységéről
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma és
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának
kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
8. 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
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR sz. rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
59/2008. (X.17.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR sz. rendelet módosításáról

költségvetésének

A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjainak megállapítására
Molnár Imre úgy látja, hogy az infláció mértékének megfelelő az áremelés.
Dobos László soknak tartja az infláció mértékű áremelést. Véleménye szerint szükséges a
szolgáltatás, de a díjfizetés nagyon megterhelő az embereknek. Ha igaz az, hogy a kémények
98 %-át megvizsgálják, akkor rendben van a dolog, de attól tart, ez nem biztos, hogy pontos
adat. Szerinte, akkor keményen megfizettetik a szolgáltatást a lakosság egy részével, a jó
része pedig nem él ezzel a lehetőséggel. Kérdése, a 98 % pontos adat.
Vidra Zoltán válaszában elmondja, a rendelet korábban úgy szólt, ha az adott évben a
szolgáltatást nem tudják elvégezni, akkor erről értesíteniük kell az I. fokú tűzvédelmi
hatóságot. Nyilván nem lehet pontos az adat, hiszen december 31.-én zárul az év. Ismerteti az
előző évi tapasztalatokat. A naptári év dátumszerűen nem áll össze, hiszen a felszólítás és a
kényszerítő hatás miatt csak januárban tudnak újból kimenni a szolgáltatást elvégezni. Pontos
adatot nem tud mondani, de a rendelet-módosítás és az önkormányzati szigorítás hatására a
vizsgálatok több mint 90 %-a megtörtént. Ismerteti az elmúlt évek infláció mértékű díjtételeit.
Egyetlen egy alkalommal sem lépték túl az inflációt.
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Szücs Lajos megérkezik.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
60/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a kijelölt könyvvizsgáló személyének változásáról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
61/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
a kijelölt könyvvizsgáló személyének változásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Dobos László megkérdezi, milyen lehetőség van a tervezett önerő csökkentésére.
Lakatos István elmondja, a két Regionális Idegenforgalmi Bizottság, a Külügy és a
Kulturális Minisztérium támogatása is szóba jöhet. A december 1.-ig benyújtandó pályázathoz
a maximált összeget megkérték, ehhez a saját erőt hozzá kell tenni. Úgy látszik, a megyei
önkormányzat most ezt biztosítja.
Dr. Czuczi Mihály szerint a megye önkormányzatainak összefogására lenne szükség, hiszen
valamennyi településen megjelentek valamilyen formában a testvérmegyei küldöttek.
Szponzorokat is lehetne keresni, 5-10. 000 ezer forint is sokat jelent ahhoz, hogy a megyei
költségvetésben ne ez a nagy összeg szerepeljen önerőként.
Lakatos István elmondja, ezt az utat is meg kell keresni. A rendezvények vidékre való vitelét
is felül lehet vizsgálni és akkor már elvárható egy nagyobb helyi arányrész is.
Molnár Imre szerint mindenképp támogatandó a program, csak igen magas az önrész.
Dobos László szerint is kiváló a program.
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Molnár Imre elmondja, hogy általában a kiváló programok sokba kerülnek. Szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
62/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért programjára
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
5. Napirendi pont:
Beszámoló a megyei közgyűlés által a humán területen létrehozott közalapítványok 2007. évi
közhasznú tevékenységéről
Molnár Imre ügyrendi javaslata, hogy a tíz határozati javaslatot együtt szavazza meg a
bizottság.
A bizottság egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
63/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
a megyei közgyűlés által a humán területen létrehozott közalapítványok 2007. évi
közhasznú tevékenységéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatokat támogatja, a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma és
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Molnár Imre elmondja, hogy az ülés előtt kiosztásra került a Közalapítvány új tagjainak
névsorát tartalmazó javaslat. Ez majd beépül a határozati javaslatba.
Dobos László elmondja, várta már a javaslatot. Szerinte területi alapon szokták jelölni a
kuratóriumi tagokat. Hiányolja, hogy a Nagykunságnak egyetlen egy jelöltje sincs. A megye
jó része nem lesz itt képviselve. Milyen alapon történt a tagok kiválasztása?
Dr. Györgyi Lajos elmondja, a két alapító között az a gyakorlat alakult ki, hogy különféle
szervezetek, illetve munkaközösségek tehetnek javaslatot a kuratórium tagjaira. A Dobos Úr
által felvetett reprezentációt nem lehet biztosítani teljes körűen, mert az alapfokú iskolák,
óvodák munkaközösségei, még a nem önkormányzati iskolák fenntartói is véleményt
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formálhatnak. Történetesen mezőtúri igazgatót jelölnek, hogyha a középiskolák részéről pedig
jelen esetben Törökszentmiklósi igazgatót jelölnek, akkor az eddigi gyakorlat szerint azokat a
megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere, mint társalapító változtatás
nélkül beterjeszti a közgyűlések elé. A Gazdasági Kamarák ugyancsak megtették a
jelölésüket. Ők a jászsághoz kötődő pedagógust javasoltak, míg a közgyűlés elnöke
ugyancsak jászsági lakost, a közgyűlés pedagógus tagját javasolta és a Szolnok Megyei Jogú
Város polgármestere pedig nyugalmazott középiskolai igazgatót, Rontó Lászlót, illetve az
egyetemek, főiskolák pedig egyeztetve egymással Dr. Szarvák Tibort, aki szolnoki lakos, de
Jászberényben tanít. Tehát ez az eddigi gyakorlat folytatása. Korábban valóban volt olyan
helyzet, hogy a középiskolák részéről a karcagi Gábor Áron Gimnázium igazgatónője volt
kuratóriumi tag, de akkor őt jelölték a középiskolai igazgatók. A jelölést az indította el, hogy
a megyei közgyűlés elnöke szeptember közepén írt egy levelet a polgármester úrnak és a
korábbi gyakorlat fenntartását javasolta, melyet elfogadott a másik alapító, akkor ilyen
helyzetek létre jöhetnek, hogy a megye fontos kistérségei reprezentáció nélkül maradnak.
Más elv eddig nem vetődött fel.
Dobos László ismeri a jelölés rendszerét, de azt is tudják, hogy ezt lehet egy kicsit irányítani.
Például lehet a jelöltekre javaslatot tenni és az alapján már a területi lefedettség is
megtörténhet. Ezt a helyzetet nem tudja elfogadni.
Molnár Imre elmondja, hogy nem területi alapon történik a jelölés, hanem iskolatípusonként,
illetve egyéb elvek alapján. Egyetért a felvetéssel, de nem hiszi, hogy a bizottság hirtelen tud
más javaslatot tenni, hiszen ezt egy hosszas előkészítő munka előzte meg. Szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
64/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről,
nyilvántartásáról, ellenőrzéséről
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
65/2008. (X. 17.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről,
nyilvántartásáról, ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
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8. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
66/2008. (X. 17.) 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

