Jegyzőkönyv
Készült: 2007. június 7-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében
megtartott Gazdasági Bizottság üléséről
Jelen vannak:
-

Szádvári Gábor, a bizottsági elnöke
Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke
Krokavecz László, bizottsági tag
Rédai János, bizottsági tag
Domján Sándor, bizottsági tag
Mészáros Richárd, bizottsági tag
Szarvák Imre, bizottsági tag

valamint:
- Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
- Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
- Boldog István, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás képviseletében
- Hajdú László, a Jászsági Többcélú Társulás elnöke
- Kecze István, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében
- Molnár Bálint, a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása elnöke
- Balogh Zoltán, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás képviseletében
- Dr. Juhász Enikő, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
- Simon Gábor igazgató, J-Nk-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht
- Dr. Sziráki András, J-Nk-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- Nagy Árpád, J-Nk-Szolnok Megyei Agrárkamara képviseletében
- Dr. Török István, Megyei Gazdakörök Szövetsége
- Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
- Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Toldi Attila irodavezető-helyettes, Művelődési és Népjóléti Iroda
- Dr. Denke Gergely, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Bénik Andrea, Pénzügyi és Beruházási Iroda
- Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Bejelentéssel távol:
- Balogh Béla, a bizottság alelnöke
- Gulyás Adrienn, bizottsági tag
- Hubai Imre, bizottsági tag
- Kazinczi István, bizottsági tag
Bejelentés nélkül távol:
- Petronyák László, bizottsági tag
- Nemes András, bizottsági tag
Szádvári Gábor tisztelettel köszönti az ülés résztvevőit: a bizottság tagjait, alelnök urat, főjegyző urat
és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendhez van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele?
Javaslat, észrevétel nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.

1

A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
Nyilvános ülés:
1.

Tájékoztató a többcélú kistérségi társulások tevékenységéről, a megyei önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás tapasztalatairól (közgyűlési napirend)
Előadók:
- Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
- Boldog István, Berettyó-Körös Többcélú Társulás képviseletében
- Hajdú László, Jászsági Többcélú Társulás elnöke
- Kecze István, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében
- Molnár Bálint, Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása elnöke
- Balogh Zoltán, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása képviseletében
- Dr. Juhász Enikő, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

2.

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2006.
tevékenységéről (közgyűlési napirend)
Előadók:
- Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
- Simon Gábor igazgató, J-Nk-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht
- Szádvári Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke

3.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007.(II.19.) KR. számú rendelet
módosítására (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

4.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR. számú
rendelet módosítására és egyes ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére (közgyűlési
napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

5.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
intézmények vagyonjogi szerződéseiről (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

6.

Előterjesztés kiemelt projektjavaslatok benyújtásáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

7.

Előterjesztés intézményi épületek akadálymentesítését célzó pályázatok benyújtására
(közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

8.

Előterjesztés a megyei vasúti mellékvonalak fennmaradásának
(közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

9.

Tájékoztató a megyébe érkezett 2006. évi hazai és a 2004-2006 közötti Európai Uniós
pályázati eredményekről (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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fenntartásába

évi

átvett

kezdeményezésére

10. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a megyei
önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11. Egyebek
Zárt ülés:
1.

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására (Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjra; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gazdasági Díjra) (közgyűlési napirend)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke

1. napirendi pont: Tájékoztató a többcélú kistérségi társulások tevékenységéről, a megyei
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tapasztalatairól
Szádvári Gábor köszönti a megjelent kistérségi társulások vezetőit, képviselőit. Megkérdezi, van-e
szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc elmondja, hogy a tájékoztatóban megfogalmazódtak kritikák a társulásokkal
szemben. A társulási tanács üléseire vagy kap meghívót a megyei önkormányzat, vagy nem, illetve a
megyei önkormányzat által kezdeményezett egyeztetéseken sokszor nem képviseltetik magukat a
többcélú társulások. Úgy látja, hogy ez inkább a szervezetlenségnek tudható be, mint a
szándékosságnak. A megyei önkormányzat nevében ezen probléma kiküszöbölésére egy kicsit
nagyobb odafigyelést kér a társulásoktól.
Szádvári Gábor felhívja a társulások figyelmét, hogy a megyei önkormányzatnál több témakörben
van már olyan szellemi tőke és tapasztalat, ami nagyon sokszor jól jöhet. A megyei önkormányzat a
közbeszerzési pályázatok kiírásában és lebonyolításában nagyon szívesen közreműködik, és Stiegler
Beáta személyében olyan szakembere van az önkormányzatnak, aki már jónéhány közbeszerzési
eljárás kiírásában, lebonyolításában és értékelésében résztvett. Amennyiben erre igény van, akkor
ilyen vonatkozásban is nagyon szívesen állnak a kistérségek rendelkezésére. A különböző
pályázatokat és pénzügyi lehetőségeket figyelve, a kistérségek szerepe fel fog értékelődni. Kéri a
kistérségektől – amennyiben nincs arra kapacitásuk, hiszen pénzszűkében vannak –, hogy
forduljanak a megyei önkormányzathoz. Pályázatfigyelésben, pályázat összeállításában, vagy a
pályázathoz szükséges háttéranyagok készítésében segítséget nyújt a megyei önkormányzat.
Megköszöni a kistérségeknek, hogy ezeket a tájékoztatókat kézhez kaphatták. További sok sikert és jó
együttműködést kíván a kistérségeknek és a megyei önkormányzatnak. Ez az egyik csatorna, ahol
még elérhető közelségbe kerülnek pályázati pénzek.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatókat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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37/2007.(VI.07.) GB számú határozat a többcélú kistérségi társulások tevékenységéről, a megyei
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tapasztalatairól:
A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
2. napirendi pont: Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi
tevékenységéről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Rédai János a beszámolót jónak és elfogadhatónak tartja. Köszönetét fejezi ki a tanácsnak a
segítőkész munkájáért. Lehetőségeihez képest igyekszik minden településnek segíteni. Amelyik
önkormányzat segítséget kért, azokhoz mindig készségesek voltak. Bár a tanácsnak anyagilag egyre
kevesebb a lehetősége, azért a munkájukra szükség van. Kér mindenkit, hogy munkával vagy
bármivel, aki tud, segítsen, hogy fenn tudjanak maradni, ez mindenkinek érdeke.
Szádvári Gábor elmondja, a 2007-2013-as Európai Uniós programokban sok pályázat megnyílik. Ez
egyszeri, megismételhetetlen lehetőség. Reméli, hogy 2013-ban már Magyarország a közepesen
fejlett térségek kategóriájába fog emelkedni, illetve Románia és Bulgária belépésével a fokozottan
hátrányos helyzetű térségek területe kicsit keletebbre csúszik. Mindenképpen a területfejlesztési
tanácsnak és a megyei önkormányzatnak is az a feladata, hogy 2007-2013-as tervezési időszakban
minél több támogatást, fejlesztést, beruházást tudjanak ebbe a megyébe hozni.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a beszámolót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2006. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2007.(II.19.) KR számú rendelet módosítására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítést nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
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Sebestyén Ferenc elmondja, a határozati javaslatban a hitelvisszafizetés határideje: 2008. február 28.
Februárban elfogadott határozatban 2009. december 31-ei határidő szerepelt. Mi ennek az oka?
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, szeretnék minél hamarabb visszafizetni. Ha a likviditás
úgy alakul, akkor szeptember után erre az összegre már nem is lesz szükség, amennyiben az átvett
intézményekre folyamatosan kapják a normatívát. Ez egy úgynevezett tartalékkeret, hogy ne okozzon
fizetési problémát a június, augusztus és szeptember 20-áig tartó időszak. Ha nem lesz rá szükség,
nem hívják le ezt a hitelkeretet. A folyószámlahitel-keret márciusban 150 millió, áprilisban 200
millió, májusban 240-250 millió volt, most pedig 290-300 millió forint környékén tartanak, ha 15-éig
finanszírozzák az intézményeket. Szükséges most dönteni, hogy ne kelljen rendkívüli közgyűlést
összehívni július-augusztusban, ha likviditási gond van. Nem lehetetlen, hogy az illetékbevétel úgy
alakulhat akár júniusban, júliusban, augusztusban, hogy erre nem lesz szükség. Óvatosság
szempontjából indokolt ezt a tartalékkeretet kihasználni, mivel a hitel mértéke ezt lehetővé is teszi.
Szádvári Gábor elmondja, a költségvetés elfogadásakor kritikát kaptak, hogy az illetékbevételek alul
vannak tervezve, illetve túlzott az óvatosság. Kézhez kapták az újabb tájékoztatót az illetékbevételek
alakulásáról. Ez alapján – és az előterjesztésből is – úgy látja, hogy sok apró tétel átcsoportosítására
van szükség, ezek zömében többletbevételek, amelyek jó nagy százaléka dologi kiadásokra, illetve
felhalmozásra kerül, és csak kisebb részben kerül személyi juttatásra. Megkérdezi, hogy az
illetékbevételek normalizálódása kb. mikorra várható? A kezdeti nehézségek, a hétköznapi gondok,
amelyek akadályozták az illetékhivatal munkáját, várhatóan az I. félév végére megszűnnek-e?
Dr. Bozsó Péter beszámol arról, hogy nemrégen volt a Főjegyzői Kollégium ülése, amelyen részt vett
az illetékes szakállamtitkár, Karácsonyné, illetve az APEH elnöke, Szikora János. Volt, mikor
barátságos volt a hangnem, volt amikor kevésbé. 3 órás vita volt. Eléggé távol estek az álláspontjaik a
tekintetben, hogy ki milyen felkészülési hibát vétett, az időpont alkalmas volt-e az átadás-átvételre,
melyik megye hogyan működött közre –, de ez már a múlt.
Sajnos csak októberre ígérte az APEH elnöke, hogy lesz egy olyan program, amely teljesen
illeszkedik majd az APEH általános adóbeszedési, végrehajtási programjához. Ígérte, hogy
mindenképpen felgyorsulnak a bevételek, illetve a végrehajtási eljárások.
3,3 milliárd forinttal jelenleg nem tud elfogadható módon elszámolni APEH a megyei
önkormányzatok felé. Ezt beismerte az APEH elnöke is. Jogértelmezési probléma van, az APEH nettó
illetékbevétellel számol, a megyei önkormányzatok ezt a kategóriát nem ismerik. Az APEH szerint
nettó illetékbevétel az, amit az állampolgár befizet önként és azonnal. A megyék szerint illetékbevétel
az, amit végrehajtanak, beszednek, kiegészítenek szankciók, bírság – ez mind illetékbevétel; illetve
van még az eredménytelen gépjárműadók ügye is.
A 3,3 milliárd forint ügyében a MÖOSZ hivatalosan meg fogja keresni a pénzügyminisztert.
Számításaik szerint, kedvező esetben ez a megyének 80-90 millió forint pluszt jelentene.
Teljesen más az APEH gondolkodásmódja. Ők azt mondják, hogy az elmúlt hónapok első számú
feladata az integráció volt, nem pedig az illetékbeszedés.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy a júniusi közgyűlés időpontjára már ismert lesz az júniusi
illetékbevétel összege. Az APEH honlapján minden hónap 15-én megjelennek az egyes megyéket
illető illetékbevételek.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megköszöni, hogy a szokott színvonalon kapták meg ezt a részletes anyagot.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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39/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007.(II.19.) KR számú
rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR
számú rendelet módosítására és egyes ingatlanok értékesítésre történő
kijelölésére
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, hogy a februári közgyűlés döntött arról, hogy a
GYIVI négy utógondozói lakását ki kell üríteni és a szakmai feladatellátás megszűnését követően ezt
forgalomképes vagyonná szükséges tenni. A tegnapi napon a GYIVI-től megérkezett a válasz arra,
hogy hogyan hajtották végre a határozatot. Készen vannak a szakmai feladatteljesítéssel, tehát június
30-ával a lakások értékesíthővé válnak és célszerűnek tartják, hogy a mostani előterjesztést egészítsék
ki. Ez a négy kisebb ingatlan is kerüljön kijelölésre értékesítésre és átsorolásra forgalomképes
vagyonná. A Gyökér utca 18. szám alatt van 4 lakás: a földszint 3-as 34 m2-es, a földszint 6-os 35 m2es, a tetőtér 10-es 16 m2-es, a tetőtér 16-os szintén 16 m2-es. Ezek utógondozói lakások voltak.
Szeretnék, ha ezekkel kiegészülne az előterjesztés, és akkor egy csomagban el tudják indítani az
értékesítést, a meghirdetést július hónapban. Ha lesz érdemi ajánlat, akkor az eladásokat a
szeptemberi közgyűlésre be tudják terjeszteni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést, az elhangzott kiegészítéssel.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
40/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR számú rendelet módosításáról és egyes ingatlanok értékesítésére történő kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásába átvett
intézmények vagyonjogi szerződéseiről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Denke Gergely tájékoztat arról, hogy az önkormányzatokkal többszörös egyeztetés történt. Mint
látható, elég bonyolult néhány ingatlannál – használati joggal – az átadás. Elképzelhető, hogy a
földhivatal még kitalál dolgokat. Mindenkinek vannak tapasztalatai a földhivatalról – ez az ügy több
földhivatalt érint. Lehet, hogy a végén nem betű szerint ezek a szerződések, de tartalmában
értelemszerűen ezek a szerződések lesznek megkötve. Törekedtek arra, hogy alapjaiban ne más
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szerződést kelljen majd készíteniük. A földhivatal előzetes szignálást nem végez. Mezőtúr és
Kunhegyes esetében a műszaki állapot megfelelő, itt csak jogi dolgok merülhetnek fel.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést és kapcsolódó határozati javaslatokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
41/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
fenntartásába átvett intézmények vagyonjogi szerződéseiről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
6. napirendi pont: Előterjesztés kiemelt projektjavaslatok benyújtásáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a határozati javaslatokról egy szavazással
döntsenek?
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az ügyrendi javaslatot.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést és határozati javaslatokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2007.(VI.07) GB számú határozat kiemelt projektjavaslatok benyújtásáról az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés intézményi épületek akadálymenetesítését célzó pályázatok
benyújtására
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Szóbeli kiegészítés nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?

7

Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a határozati javaslatokról egy szavazással
döntsenek?
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az ügyrendi javaslatot.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést és határozati javaslatokat.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2007.(VI.07) GB számú határozat intézményi épületek akadálymentesítését célzó pályázatok
benyújtásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
8. napirendi pont: Előterjesztés a megyei vasúti mellékvonalak fennmaradásának kezdeményezésére
Szádvári Gábor tájékoztat arról, hogy ezt az előző ciklusban a Pénzügyi Bizottság elnökeként Fejér
Andor úr már kezdeményezte. Akkor erősen „le lettek blokkolva” ebben a kérdésben, hogy erről szó
nincs. Az élet azt mutatja, hogy sajnos ezekről a dolgokról szó van. Még mindig aktuális és fontos,
hogy ebben a kérdésben hangot adjanak a véleményüknek. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Kovács Sándor elmondja, mindenképpen meg kell mutatni, hogy állást foglalnak a megye és a
lakossága érdekében. Javasolja, hogy ezt tegyék is meg.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Domján Sándor maximálisan egyetért a kezdeményezéssel és támogatja azt. Sokszor felvetették már
az emberek munkahelyre történő bejárását. A vasút az esetlegesen rossz útviszonyok mellett az
egyetlen „használható útvonal”. Ugyanolyan fontos az is, hogy ezeknek a településeknek a különböző
ipari, mezőgazdasági üzemei, tehát a gazdasága is elérhető legyen, amelyek költséges helyzetbe
kerülnek, ha megszűnnek ezek a vasútvonalak. Ez visszahat a lakosságra, hiszen munkahelyeket
érint. Fontosnak tartja, hogy ezt támogassák és próbálják meg elérni a jelenlegi kormányzatnál, hogy
ne szüntessék meg ezeket a vasútvonalakat.
További hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei vasúti mellékvonalak fennmaradásának
kezdeményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
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9. napirendi pont: Tájékoztató a megyébe érkezett 2006. évi hazai és a 2004-2006 közötti Európai
Uniós pályázati eredményekről
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, hogy uniós forrásból összesen 20,8 milliárd forint érkezett a
megyébe, ebből 13,1 milliárd volt az agrárkifizetés, 7,7 milliárd a pályázati úton megnyerhető uniós
pénz. A hazai forrás 15,4 milliárd volt, ebből 2,9 milliárd volt a régiós támogatás, 3,7 milliárd pedig a
megyei elosztású forrás. Ebből a legnagyobb tétel a megyei területfejlesztési tanács által odaítélt
pályázati lehetőség volt.
A kistérségek éppen most a 2007. évi régiós keretet próbálják egymás között felosztani. Ebben az
évben megyei területfejlesztési tanácsi pénz nem áll rendelkezésre. Az Észak-alföldi régió kb. 3,6
milliárd forint szabad pénzt tud megpályáztatni; ebből gyakorlatilag 180 millió forintot kivéve, amely
a Vásárhelyi Tervhez kapcsolódik és 3 megyei települést /Tiszabő, Tiszaroff, Tiszagyenda/ érint. A
pozitív vélekedések szerint 26,5% juthatna a megyére. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekre 2,4
milliárd áll rendelkezésre a régióban, erre a megyéből csak a kunszentmártoni és a tiszafüredi
kistérség pályázhat. A mostani jogszabály szerint lélekszámarányosan kell a kistérségek között
felosztani a pénzt, így a megye ebből 368 millió forintot tud elérni, gyakorlatilag minden beadott
pályázat támogatható.
Van egy olyan alap, amely a települési úthálózat fejlesztésére szolgál. Itt a régiós forrás mindösszesen
334 millió forint, ebből a megyére 88 millió forint jut, és 106 millió forint értékű igény került
benyújtásra.
A céljellegű decentralizált alapra valamennyi település pályázhat, itt a régiós keret mindösszesen 312
millió forint, ebből a megyére 82 millió forint jut, és 330 millió forint értékű igény került benyújtásra.
A területi kiegyenlítő alapra a hátrányos helyzetű kistérségek és települések pályázhatnak, erre csak a
szolnoki kistérség néhány települése nem pályázhat. Itt a régiós keret 362 millió forint, a megyére 96
millió forint juthat, és a benyújtott megyei igény pedig 832 millió forint.
Arányosan számolva, a megye mintegy 530 millió forintos támogatásban részesedhet. Ez az elérhető
összes hazai forrás, ehhez hozzájön a VTT-ben érintett 3 település által igénybevehető 180 millió
forint.
Eddig volt lehetőség az elkövetkező 1-2 évre kötelezettséget vállalni, most ez gyakorlatilag
megszűnt. Ezeket a forrásokat egy éven belül lehet felhasználni. A hazai források jelentősen
lecsökkentek, és az egy éven túli kötelezettségvállalás megszüntetése felveti azt is, hogy jövőre még
kevesebb hazai forrás fog rendelkezésre állni. Tehát csak az uniós forrás, a 7.000 milliárd forint lesz
az egyetlen elérhető forrás.
Több olyan témánál, pl. árvízvédelem, belvízvédelem, alsóbbrendű utak felújítása, ahol állami cég
lehet a kedvezményezett, ott saját erő nélküli, 100%-os támogatottságú konstrukciók látszódnak
kialakulni. Ez a 7.000 milliárd által megmozdítható összfejlesztésű tömeget is csökkenti. A megyei
akciótervben megfogalmazott célok szűkösen valósíthatók meg, azok további szűkítése várható.
Szádvári Gábor örömmel látja, hogy a május 10-ei, illetve május 30-ai ülésen elfogadott projeklistát
kiosztással megkapták. Nagyon komplex a tájékoztató és a táblázatokkal jól kezelhető. Megkérdezi,
van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Sebestyén Ferenc javasolja, hogy ne egy nagyobb időszakot tekintsenek át, tehát jelen esetben a
2004-2006 közötti időszakot, hanem csak egy adott évnek a támogatási adatait. Vagyis a 2007-ben
kapott támogatásokat 2007 decemberében, vagy a jövő év elején tekintse át a bizottság és a
közgyűlés.
Szádvári Gábor elmondja, sokszor megígérték a régiót erőteljesen érintő Vásárhelyi Terv
megvalósítását. Törvény kötelezte volna a kormányzatot, hogy 2006-ra ebben valamilyen előrelépés
történjen. Azt tapasztalják, hogy a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztett változatának megvalósítási
határidejét nem 2006-ban, hanem 2013-ban határozta a kormányzat. A napi sajtót tanulmányozva azt

9

kell, hogy lássák, ez már 2025 környékére tolódik ki. Lehet, hogy következő ülésre meg kell
fogalmazni nemcsak a vasútvonalak védelmében, hanem a Vásárhelyi Terv védelmében is egy
állásfoglalást. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban a többi érintett megyével vegyék fel a kapcsolatot,
hiszen látható, hogy a nagyon szépen induló Vásárhelyi Tervnek a megvalósíthatósága már a ködös
homályba vész. Mindenképpen Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzatának feladata az, hogy a
nem általuk megfogalmazott és megígért, de általuk is nagyon helyesnek ítélt Vásárhelyi Tervnek a
minél hamarabbi megvalósítását szorgalmazzák a kormányzat felé. Nagyobb a „hangjuk”, ha nem egy
megye, hanem az érintett négy megye teszi meg állásfoglalását. Véleménye szerint a következő
testületi ülésre be is tudják vinni.
További hozzászólás nincs.
Szádvár Gábor szavazásra teszi fel a következő javaslatot:
A megyébe érkezett hazai és Európai Uniós pályázati eredmények egy adott évre vonatkozó adatait
tekintse át a bizottság és a közgyűlés, vagyis a 2007-ben kapott támogatásokat 2007 decemberében,
vagy a jövő év elején.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatja a javaslatot.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a következő javaslatot:
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése belátható időn belüli megvalósítása érdekében az érintett megyei
önkormányzatok – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád – közös
felterjesztéssel éljenek a Kormány és az érintett szaktárcák felé, és az ezirányú előterjesztés készüljön
el a megyei közgyűlés soron következő ülésére.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2007.(VI.07) GB számú határozat a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével kapcsolatos
kezdeményezésről:
A Gazdasági Bizottság egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése belátható időn belüli megvalósítása érdekében az érintett megyei
önkormányzatok – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád –
közös felterjesztéssel éljenek a Kormány és az érintett szaktárcák felé, és az ezirányú
előterjesztés készüljön el a megyei közgyűlés soron következő ülésére.
Szádvári Gábor szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
46/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyébe érkezett 2006. évi hazai és a 2004-2006 közötti
Európai Uniós pályázati eredményekről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
10. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a
megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztat arról, hogy minden évben ez a napirend szerepel a két a bizottság
ülésén. A munkaprogramban szerepel, hogy a vagyonhasznosítás még nyilvánosabb legyen. Ennek
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egyik megvalósulása lenne, hogy a honlapra felkerülne valamennyi olyan ingatlan, amely
értékesíthető, vagy bérbeadható. Ez majd kiegészül azokkal az ingatlanokkal is, amelyekről június
22-én dönt a közgyűlés. Így nemcsak a meghirdetéskor, hanem bármikor megismerkedhet az
ingatlanokkal az, aki a honlapra téved. Ezzel is próbálják az értékesítés hatékonyságát növelni.
Szádvári Gábor megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás nincs.
Szádvári Gábor elmondja, hogy a tájékoztató a honlapra majd színesben kerül fel. A mostani
sokszorosított anyagban egy raktárhelyiség hóval borítottan szerepel. Kéri, ha lehet, ne hóval borított
fényképet rakjanak fel a honlapra.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, igyekeznek aktualizálni az ingatlanokról készült
fényképeket.
Szádvári Gábor elmondja, egyre többen látogatják a megyei önkormányzat honlapját, hiszen –
véleménye szerint – viszonylag jól működő, sok információval rendelkező és elég gyakran frissülő
megyei honlapról van szó. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról:
A bizottság a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról szóló
tájékoztató elfogadja.
11. napirendi pont: Egyebek
Szádvári Gábor elmondja, kiosztásra került az illetékbevételek alakulásáról szóló aktuális táblázat.
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, 35% áll rendelkezésre 1-5. hónap vonatkozásában.
Ez a likviditásnál némi gondot okoz. Megpróbálják úgy tervezni és kifizetni a tételeket, hogy
kedvezően alakuljon, és minél kisebb hitelkamattal dolgozzanak.
Tájékoztatja a bizottságot a gépjárművek értékesítéséről, hiszen soron kívüli ülésén döntött a
Gazdasági Bizottság a gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről és vásárlásáról.
A Peugeot 807-est és a Peugeot 407-est az Eurotax áron értékesítették. Az új gépjárművet kedvezőbb
áron sikerült beszerezni, mert gyors döntés volt és azonnal meg tudták rendelni. Kb. 1,5 millió
forinttal, az ÁFA-kedvezménnyel csökkentett értéken tudták megvenni. Így az új gépjármű bekerülési
értéke bruttó 8.170.000,- Ft volt, amit csökkentett a két eladás. A Peugeot 407-est 2.783.000,- Ft-ért, a
Peugeot 807-est 1.871.000,- Ft-ért adták el. Így a nettó bekerülési érték, amelyet át kellett utalni
Peugeot részére, 3.516.000,- Ft volt.
Szádvári Gábor kéri – mivel ezt a beszámolót Balogh Béla alelnök úr kérte –, hogy részére írásban
küldjék meg ezt a tájékoztatást, mert ugyan most elhangzott, de ő most nincsen jelen.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a Gazdasági Bizottság az átruházott hatáskörben megtett döntéseiről
be kell, hogy számoljon. Természetesen elküldik részére a szerződésekkel, számlákkal együtt.
Szádvári Gábor véleménye szerint a szerződéseket, számlákat nem szükséges megküldeni.

11

Rédai János elmondja, a két-három hete az Új Néplapban találkozott azzal, hogy a megyei
önkormányzat meghirdeti pályázat útján, bérbeadásra a konyhát. Emlékeznek rá, hogy milyen vita
volt ennek a konyhának a bérbeadásáról, és a frakciójuk ezt nem támogatta, mert bizonyos aggályok
merültek fel. Ez sajnos be is következett. Megkérdezi, miért volt erre szükség? Bár tudja a választ: a
vállalkozónak nem veszteséget kell termelnie. Hogyan áll most a pályáztatás? Hogyan tovább?
Felhívja a figyelmet, jobban át kellett volna tekinteni annak a döntésnek a kihatását, hogy külső
cégnek kiadják. Nyereséget nem hoz egy ilyen konyha, és tudható, hogy vállalkozó nem nagyon fog
ezzel foglalkozni. Lesz-e rá most vállalkozó?
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a konyha bérbeadása kapcsán a vállalkozó június
30-ával kérte a szerződés megszüntetését, mivel ez neki veszteséget termel. Sajnos a megyei
önkormányzatnak is veszteséget termel, ezért volt a bérbeadással történő meghirdetés. A vállalkozó az
akkori üzletpolitikájában és terveiben úgy ítélte meg, hogy ki tudja használni a konyha maximális
kapacitását. Erre sajnos nem volt lehetősége, alkalma. A térségben nagyon sok helyen megszűnt az
étkezési hozzájárulás és emiatt az étkezők létszáma lecsökkent. A vállalkozó megkeresett minden
térségünkben lévő foglalkoztatót, de vagy hidegétkezési utalványt, vagy pedig egyáltalán nem kapnak
a dolgozók étkezési hozzájárulást és saját pénzükből nem igazán vesznek igénybe ilyen szolgáltatást.
Ma már csak azok étkeznek itt, akik melegétkezési utalvánnyal tudják az étkezést kifizetni, ez pedig
egyre kevesebb munkahelyen jellemző. Kevés rendezvény volt az I. félévben, így a rendezvényekből
sem volt igazán bevétel.
A bérbeadást újra meghirdették, ahogyan ezzel a honlapon találkozni lehetett. 3 érdeklődő és 1
pályázó volt. Sajnos a pályázónak a pályázata nem felelt meg a pályázati kiírásnak, mert nem
rendelkezett pénzügyi biztosítékkal és egy éves céggyakorlattal, így érvénytelennek minősítették a
pályázatot. Azt a kockázatot nem lehet felvállalni, hogy előzetes pénzügyi biztosíték nélkül egy ilyen
nagyságrendű vagyont bérbeadjanak. Az előző bérlőnek itt van a 3 millió forintos biztosítéka a letéti
számlán, ami valamennyi olyan kifizetésre fedezetet nyújt, mint a bérleti díj, a közüzemi díjak,
eszközhasználati díjak. Tehát a bevételek megtérülnek és azok rendben vannak, sajnos a
vállalkozónak veszteséges.
Júliustól még ennek a kislétszámnak is meg kell teremteni az étkezési lehetőséget. Van egy saját
konyha a városban, egy intézményi konyha, amelynek az átmeneti kapacitása üzemeltetési
szerződéssel bírja a szükséges adagszámot, és onnan átszállításra kerülne ide a megfőzött étel. Ezt
lehet biztosítani egy zárt konténerű átszállítással. Ebben a szakképzőiskolában olyan lehetőség is van,
hogy az ott tanuló gyerekek gyakorlóhelyként is tudják használni ezt a konyhát és éttermet, mivel
pincér- és szakácsképzés van. A szakképzőiskolával kívánnak együttműködni és ilyen formában az ő
kapacitásuk teljes körű kihasználásával próbálják kiszolgálni ezt a szerény étkezőlétszámot.
Sajnos az, hogy saját közalkalmazottal, teljes egészében 100-150, akár 200 adagra főzőkonyha
működjön, nemcsak egy vállalkozónak, hanem egy költségvetési szervnek is ráfizetéses. Ezzel az
intézményektől vennék el a pénzt. Nem szabad néhány embernek úgy kedvezni, hogy az
intézményeiktől elvegyenek. Ha egy saját konyhát teljes kapacitásában kell üzemeltetni, akkor 1
élelmezésvezető, 1 raktáros, 2 szakács és 1 konyhalány a minimális üzemeltetési személyzet, ez 5
ember. Ha napi 200,- Ft rezsi van egy ételadagon, akkor ha 200 adaggal is üzemel egy konyha, az
maximum 2,5 ember bérét tudja kitermelni, és a másik 2,5 ember ráfizetés. A közüzemi díjak pedig
egyáltalán nem térülnek meg. Ha a rezsit olyan mértékben megemelnék, hogy lefedezzen egy teljes
üzemmódot, akkor még kevesebb lenne az igénybevett adagszám. Ez a munkahelyi konyhák nagy
problémája. Más kategóriája a munkahelyi konyháknak egy szociális intézményben, ahol az
ellátottakat kell ellátni.
Nem tehetik meg, hogy veszteségesen üzemeltessék a konyhát, minimum a nullszaldóra kell
törekedni.
Szádvári Gábor annak örül, hogy a saját intézményükkel tudnak együttműködni.
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Lakatos István elmondja, hogy kiosztásra került a regionális tanács által jóváhagyott egyedi projektek
listája. Lehetőség van arra, hogy bizonyos témákat kivegyenek a pályázati rendszerből, és így egyedi
kormánydöntéssel valósulhatnak meg ezek a fejlesztések. Ennek a része volt a Jászapáti Idősek
Otthona, illetve a Hetényi Géza Kórház fejlesztése is. Ezeknek az a sorsa, hogy az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács megtette a javaslatot, az elmúlt héten a projektek a szükséges és
meglévő tervekkel ellátva benyújtásra kerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, majd az
illetékes ágazati minisztérium véleményének kikérése után, ezekről július 11-én és 25-én fog egyedi
döntést hozni a Kormány. Vélelmezhető, hogy a Közlekedési Operatív Programra benyújtott
projektjavaslatok nem fogják elnyerni az ágazati minisztérium tetszését, mert a KözOP-ban nevesített
projektekre kormányhatározat van, és a kormányhatározat, illetve az egyedi projekt kezdeményezések
ellentmondásban van. Bízik a kormány döntésében, miszerint a 32-es főút felújítása és a Szolnoki
északi elkerülő is fontos téma.
Minden bizottsági tag megkapta a meghívót a június 20-ai együttes ülésre a Máramaros megyei
önkormányzat illetékes környezetvédelmi bizottságával. Ez a tavalyi évben megkezdett munka
folytatása, Nagybánya melletti Forráskúton volt az együttes bizottsági ülés és kölcsönös ismerkedés.
Most két napos ez a látogatás. 19-én Törökszentmiklóson az ipari parkot és a kétpói hulladéklerakót
nézik meg. 20-án, a Tiszakürti Arborétumban tartandó ülés előtt pedig az uniós támogatással
megvalósult rákóczifalvai tájrehabilitációs projektet tekintik meg.
A javasolt együttműködésre két téma fogalmazódott meg. Minden folyóvölgyre ki kell dolgozni egy
vízgyűjtőgazdálkodási tervet. Ezt Magyarországon a Köti-Kövizig fogja össze. Célszerűnek látszik,
ha ezt a határon túlra is kiterjesztik. A másik téma: a Tisza-menti természetvédelmi területek
valamilyen formájú együttműködése fogalmazódhat meg. Ezt természetesen tovább kell vinni, mert
úgy tűnik, lesz lehetőség közös Európai Uniós pályázat benyújtására. Ebben a témában a
természetvédelmi és vízügyi szervezetek együttműködését ösztönözné és kezdeményezné a megyei
önkormányzat, ez ami felvállalható. A megyei önkormányzat moderátori javaslatot tudna
megfogalmazni.
Folytatásként célszerű lenne jövőre is tartani egy közös bizottsági ülést, akkor természetesen
Máramaros megyei helyszínen.
Szádvári Gábor megkérdezi, a bizottság tagjai Szolnokra jöjjenek be és innen közösen mennek ki?
Lakatos István válasza: nincs mikrobusza az önkormányzatnak, célszerű úgy megoldani, hogy
mindenki Tiszakürtre megy. De ha van igény rá, akkor előtte felmérik, és megoldják a közös
kiutazást.
Hajdúné Gácsi Mária javasolja, szükség esetén intézménytől lehet kérni mikrobuszt.
Szádvári Gábor kéri, akinek van ilyen igénye, Lakatos István irodavezető részére jelezze, és akkor
majd megoldják.
Egyéb bejelentés, közlemény nem hangzik el.
Szádvári Gábor megköszöni a bizottság munkáját, a nyilvános ülést bezárja és zárt ülést rendel el.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
Szolnok, 2007. június 11.
Szádvári Gábor
a bizottság elnöke
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Gazdasági Bizottság
2007. június 7-ei ülésén hozott
határozatai
(határozat száma, címe)

37/2007.(VI.07.) GB számú határozat a többcélú kistérségi társulások tevékenységéről, a megyei
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tapasztalatairól
38/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2006. évi tevékenységéről
39/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2007.(II.19.) KR számú rendelet módosításáról
40/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított
15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet módosításáról és egyes ingatlanok
értékesítésére történő kijelöléséről:
41/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
fenntartásába átvett intézmények vagyonjogi szerződéseiről
42/2007.(VI.07) GB számú határozat kiemelt projektjavaslatok benyújtásáról az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz
43/2007.(VI.07) GB számú határozat intézményi épületek akadálymentesítését célzó pályázatok
benyújtásáról
44/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei vasúti mellékvonalak fennmaradásának
kezdeményezéséről
45/2007.(VI.07) GB számú határozat a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével kapcsolatos
kezdeményezésről
46/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyébe érkezett 2006. évi hazai és a 2004-2006 közötti
Európai Uniós pályázati eredményekről
47/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról
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Gazdasági Bizottság
2007. június 7-ei ülésén hozott
határozatai
(határozat száma, címe, tartalma )
37/2007.(VI.07.) GB számú határozat a többcélú kistérségi társulások tevékenységéről, a megyei
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tapasztalatairól:
A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
38/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2006. évi tevékenységéről:
A bizottság támogatja a beszámoló és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
39/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2007.(II.19.) KR számú
rendelet módosításáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
40/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 15/1995.(XII.30.)
KR számú rendelet módosításáról és egyes ingatlanok értékesítésére történő kijelöléséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
41/2007.(VI.07.) GB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
fenntartásába átvett intézmények vagyonjogi szerződéseiről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
42/2007.(VI.07) GB számú határozat kiemelt projektjavaslatok benyújtásáról az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
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43/2007.(VI.07) GB számú határozat intézményi épületek akadálymentesítését célzó pályázatok
benyújtásáról:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és
annak elfogadását.
44/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei vasúti mellékvonalak fennmaradásának
kezdeményezéséről:
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
45/2007.(VI.07) GB számú határozat a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével kapcsolatos
kezdeményezésről:
A Gazdasági Bizottság egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése belátható időn belüli megvalósítása érdekében az érintett megyei
önkormányzatok – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád –
közös felterjesztéssel éljenek a Kormány és az érintett szaktárcák felé, és az ezirányú
előterjesztés készüljön el a megyei közgyűlés soron következő ülésére.
46/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyébe érkezett 2006. évi hazai és a 2004-2006 közötti
Európai Uniós pályázati eredményekről:
A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését és annak
elfogadását.
47/2007.(VI.07) GB számú határozat a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának
hasznosításáról:
A bizottság a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonának hasznosításáról szóló
tájékoztató elfogadja.
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