Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2007. február 2-ai üléséről.
Helyszín: Megyeháza, I. em. 109-es szoba
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Rente Ferenc a Bizottság tagjai, valamint
Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke,
Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke,
Dr.Baranyi Imre, a Közgyűlési Iroda vezetője, megyei aljegyző,
Dr. Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője,
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Lakatos István, a Térségfejlesztési Iroda vezetője,
Dr.Ürmössy Ildikó, az Európai Integrációs Iroda vezetője,
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Dr. Czuczi Mihály bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, hogy 16 napirendi pontot fog tárgyalni a bizottság. Megkérdezi, hogy a
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR. sz. rendelet módosítására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló többször módosított 15/ 1995. (XII.30.) KR. számú rendelet módosítására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosítására.
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi
Önkormányzat képviseletéről.
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

Tanácsban

a

Megyei

8. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények
érdekképviseti fórumaiba tagok megbízására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a fegyverneki „ Angolkert” Otthon összevonására.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok
tekintetében a megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatai.
Előadó: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
11. Előterjesztés a Településrendezési és Műszaki Társulás helyzetének rendezésére.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
12. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulás megszüntetésére.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

13. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2007. évi európai integrációs és nemzetközi
programjaira.
Előadó: Dr. Ürmössy Ildikó, az Európai Integrációs Iroda vezetője
14. Előterjesztés a 2007. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására.
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
15. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról.
Előadó: Dr. Ürmössy Ildikó, az Európai Integrációs Iroda vezetője
16. Javaslat a bizottság 2007. I. félévi munkatervére.
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR. sz. rendelet módosítására.
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
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Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
1/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi
megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR. sz. rendelet módosításáról

költségvetésének

A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására.
Molnár Imre elmondja, az ülés előtt kiosztásra került egy határozati javaslat, amely a
folyószámla-hitel igénybevételéről szól. Erről is szavazni kell.
Dobos László megkérdezi irodavezető asszonytól, mi a véleménye a jelenlegi
költségvetésről?
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, nem volt könnyű ezt az évet megtervezni. A koncepcióban
közel 1,1 milliárd Ft hiány szerepelt, ami tulajdonképpen számba vette azokat a feladatokat,
amelyek változatlan feladat-szerkezet mellett szükségesek lettek volna és figyelembe vette,
hogy változatlan létszámmal és csökkenő állami támogatással kell működni. Az intézményi
egyeztetések során sikerült olyan egyeztetéseket végrehajtani, ami csökkentette a hiányt, ami
abban segített, hogy a létszámok csökkenthetők lettek, és ez fedezetet nyújt a soros
előrelépések és egyéb személyi jellegű kiadásokra, viszont sikerült másik oldalról a dologi
kiadások belső szerkezeti átalakításában megállapodni, tehát így az intézmények dologi
automatizmust nem kaptak, hanem a kiemelt előirányzatokat, tehát energia, közüzem,
ellátottakkal kapcsolatos kiadásokat veszik elsődlegesnek és a dologi kiadásokon belül a többi
tényező másodlagos, tehát az intézményi kört tekintve jól látszik, hogy jelentős a kiadások
csökkenése. Ugyancsak egy jelentős változás az illetékbevétel szerkezetének változása, itt
látható a jelentős csökkenés, a másik oldalon viszont van egy jelentős kiadás csökkenés. A
továbbiakban nem az önkormányzat fizeti az illetékhivatal kiadásait, ezt nem kell
megjeleníteni az illetékbevételben sem, tehát az előző évekhez képest úgynevezett nettó
illetékbevételt kell könyvelni, ami miatt ilyen nagy összegű csökkenés látszik az
illetékbevételben, -valójában ez egy technikai csökkenés. A kórház kapcsán egy pontosítás
lenne a szövegben. Az anyag elkészítését követően folyamatos egyeztetés történt a
szakszervezettel és a Köalkalmazotti Tanáccsal, és az ugynevezett létszámok csökkenése
valójában nem jelent ugyanennyi létszám elbocsátását most ezév indulóval, mivel ennek a
létszámnak a csökkenése a 2006. évi áthúzodó hatásokból van döntő mértékben, ami már egy
megvalósult szerkezeti változás és lényegében így csak üres álláshelyek zárolását jelenti, tehát
itt egy fél mondat be fog épülni az üres álláshelyek elé, hogy „ez a 2006. évi áthúzodó
hatások” és kihúzzák azt a mondatrészt, hogy „a Rendelőintézetnél tervezett munkaidőalap
csökkenése”, mivel egyeztetésre került, hogy nem csökkenne a munkaidőalapjuk a
Rendelőintézetben dolgozó ápoló, adminisztratív személyzetnek, mert február 15-től jön a
vízitdíjjal kapcsolatos többletmunka és a felszabaduló időt erre lesznek kénytelenek fordítani.
Van egy határozati javaslat, ami megerősíti a rendelet-tervezetnek azon pontját, hogy
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folyószámla-hitel felvételére van szükség és a folyószámla-hitelnek a fedezete az
illetékbevétel, tehát ha bármi többlet származik az illetékbevételből, az automatikusan a
folyószámla-hitelt és ez által a hiányt fogja csökkenteni. Valamennyi bizottság tárgyalta már
az előterjesztést, három, négy tartózkodás volt egy-egy bizottsági ülésen, többségi
véleménnyel elfogadták a rendeletet, a hitelfelvételt pedig egyhangúan valamennyi
bizottságban elfogadták. Két civil szervezet is tárgyalta az előterjesztést. A KIÉT a jelentős
megszorítások ellenére támogatta. Elhangzott, hogy ezek a lépések szükségesek a további
talponmaradáshoz. Az Idősügyi Tanács szintén támogatta és megfogalmazódott, hogy erőt
kívánnak e kemény folyamat végrehajtásához.
Dobos László megkérdezi, mi az oka annak, hogy a 3/c. mellékletben a kisebbségi
feladatoknál minimális összeggel nővekszik a támogatás, máshol nem. A 3/d. mellékletben a
Cunami árvák támogatására 100 ezer Ft van tervezve. 2005. évi határozattal lett megállapítva,
viszont 2006-ban egy forint nem volt betervezve erre a célra. A 3/e. mellékletnél az idei
évben a települési önkormányzatok, intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatására
nem terveztek előirányzatot. Szerinte ez a 4 millió Ft önkormányzati támogatás nagyon fog
hiányozni a pályázatokhoz. A 3/c. mellékletben az Addiktológiai Központ működéséhez 7
millió Ft-os megyei önkormányzati hozzájárulás szerepel. Kiszámolta naponta kb. három,
négy beteg fordul meg az intézményben. Megkérdezi, nem túlzás a 7 millió forintos
támogatás, egyáltalán szükség van erre az intézményre?
Fejér Andor válaszában elmondja, a drogbeteg-ellátással kapcsolatos tevékenység a megyei
önkormányzat számára kötelező feladatot jelent. Véleménye szerint, ha ezt a feladatot az
önkormányzatnak kellene ellátni, akkor ez sokkal több pénzbe kerülne. A beszámolóhoz
fűzött véleménnyel egyetért, -elnökségi ülésen is beszéltek róla, sajnos kényszer helyzetbe
vannak.
Dobos László megkérdezi, ezt a feladatot nem lehetne a Hetényi Géza Kórházhoz áthelyezni.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, abban az időszakban, amikor az aktuális minisztérium minden
megyében igyekezett megteremteni a drogambulancia feltételeit, akkor megkeresték
hivatalosan is a Hetényi Géza Kórház főigazgatóját, aki nagyon nem értett azzal egyet, hogy
bekerüljön a kórház feladatai közé. Azzal érvelt, hogyha a drogbetegek megjelennek a kórház
központi telephelyén, az esetleg hátrányosan érinti a többi beteg közérzetét és hátrányba
kerülne más osztályok forgalma, ellátása is. Ugyanakkor az a jellemző az országban, hogy ezt
a feladatot elsősorban civil szervezetek végzik és más helyen, mint a kórházi telephelyek. Az
egészségügyi járóbeteg-szakellátás mellett szociális munkát is végeznek, nemcsak gondozást.
Miután a kórház főgazgatója nem támogatta az elképzelést, ezért az akkori vezetőség azt
javasolta, keressenek partnert és így pályáztak a partnerrel együtt a minisztériumhoz a
támogatás elnyerése céljából.
Dobos László elmondja, itt az a kérdés miután költségvetésről van szó, hogy kerül kevesebbe
ez a tevékenység.
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Fejér Andor folytatja az elhangzott kérdésekre a válaszadást. A kisebbségi feladatok esetében
a növekedés nem is 500 ezer forint, hanem 1 millió forint, mert 2 millió 500 ezer forintot
szánnak a pályázatra és az 1 millió Ft-tal pedig a Romaintegrációs Hivatal működését
kivánják támogatni. Ez a hivatal a megyei önkormányzat és a megyei jogú város
támogatásával kezdi meg munkáját, azzal hogy a hivatal egy-két éven belül próbáljon meg a
saját lábára állni és pályázati vagy egyéb források bevonásával a romaintegrációs kérdéseket
tudja majd kezelni. Az induláshoz szükség van olyan támogatásra, amely az alapokat
megteremti, -természetesen beszámolási kötelezetséggel a megyei önkormányzat felé. A 400
millió Ft megtakarítás pontosan ilyen 4 millió forintokból tevődött össze. Mindenhol óriási
gondot jelentett a pénzeknek az elvonása, mert tulajdonképpen minden intézménynek
bizonyos összegről le kellett mondania. Sok 4 millió forintból lett a 400 millió Ft
megtakarítás. Érzékelik ennek a fontosságát, de nemcsak a nemzetközi kapcsolatok
feladatainál vontak el támogatást, hanem a saját költségeiket is megpróbálták olyan szinten
tartani, ami még egyáltalán a nemzetközi kapcsolatok fenntartását tudja biztosítani.
Hajdúné Gácsi Mária a Cunami árvák támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy tavalyi
pénzmaradványból fizették ki. Ez egy több éves kötelezettségvállalás és ezért illik hogy
folyamatosan megjelenjen. Nem volt bázis előirányzat, de pénzmaradványba volt, és a
módosított előirányzat nem volt mellette, mert az eredetivel hasonlították össze. Ezt akkor
kell fizetni, ha az előző évivel elszámolnak.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
2/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló határozati
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
3/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért és a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
többször módosított 15/ 1995. (XII.30.) KR. számú rendelet módosítására
Dobos László megkérdezi, a tiszaföldvári ingatlant miért kell ingyen átengedni.
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Fejér Andor válaszában elmondja, ez az ingatlan október elején megsérült, oly mértékben
károsodott az épület, hogy nincs értelme a megyei önkormányzatnak befektetni, sőt a biztosító
sem kivánja finanszírozni. A helyi önkormányzat örömmel fogadná ezt az ingatlant, ugyanis a
kötödése a városnak érzékelhető, hiszen valamikor szülőotthonként működött. Amennyiben
nem adnák át, akkor az épület fenntartási és üzemeltetési költsége éves szinten 1 millió
forintba kerülne, anélkül hogy ott feladatot látnának el, ezért ésszerűnek látszik a 10 millió
forintra felértékelt ingatlan elajándékozása a helyi önkormányzatnak.
Dobos László egy jelképes összeget szeretne látni, egyébként nincs kifogása az ajándékozás
ellen.
Fejér Andor elmondja, az ingatlan lakott állapotában van, ugyanis fele részben a helyi
önkormányzat a házi orvosi rendelőt működteti, -még ez is valamilyen szinten befolyásolta a
döntésüket. Azt gondolja, az ingatlanért túl nagy összeget nem kapnának.
Dobos László továbbra is azt mondja, hogy egy jelképes összeget kérne az ingatlanért.
Hajdúné Gácsi Mária: inkább legyen ajándék.
Dobos László elfogadja az ingatlan ajándékozását.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
4/2007.(II.02.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 15/ 1995. (XII.30.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság a rendeletmódosítással egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2007.(II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Kisköre belterület
3018 helyrajzi szám alatti és a Kisújszállás belterület 1328/2 helyrajzi szám alatti
ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár, Szondi
u. 30. szám alatti ingatlan ajándékozásáról
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
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Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Dobos László megkérdezi, az irodák összevonása mennyi pénzt hoz a konyhára. Nem érti,
hogy a Térségfejlesztési Irodát miért az Európai Integrációs Irodával vonják össze. Szerinte az
Integrációs Iroda jobban illeszkedik a Művelődési és Népjóléti irodához.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, a hivatalnál 12 fő létszámcsökkentés van
tervezve és ennek több mint a fele a belső átszervezéshez kapcsolódik, mert máskülönben a
szervezeti struktúrában több szint maradna, akkor nem lehetne helyettesi, adminisztratív és
egyéb munkaköröket megtakarítani. Ngyságrendje kb. 5-6 ember bére. Köztisztviselőknél egy
átlagbér 200 ezer Ft, éves szinten 3 millió forint, 5 emberre vetítve ez kb. 15 millió forintot
jelent.
Fejér Andor elmondja, úgy gondolják, hogy az elkövetkezendő hét év területfejlesztési
programjainak végrehajtásához az Európai Integrációs Iroda jobban tud kapcsolódni. Az iroda
tevékenysége, a pályázatfigyelés, a pályázatok végrehajtása stb. jobban illeszkedik a
Térségfejlesztési Iroda feladataihoz. A Térségfejlesztési Irodán integrálni lehet ezeket a
feladatokat.
Dobos László megkérdezi, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda feladataihoz hogyan kerül a
fűtéstechnika.
Fejér Andor elmondja, az energetikai feladatok a Térségfejlesztési Irodához tartoznak és az
alternatív energiahasznosítási lehetőségekkel is ez az iroda foglalkozik. Kiemelt hangsúlyt
szeretnének fordítani az alternatív energiahasznosításra, többek között egyes intézmények
fűtési rendszerének átalakítására, ezért kerül ide ez a feladat. Lehet, hogy szerencsésebb lenne
az alternatív energia hasznosítása megfogalmazás.
Lakatos István elmondja, hogy évente a megyei önkormányzat megállapítja -Szolnok várost
kivéve- a megyében a fűtéstechnikai díjakat. Ez a megyei önkormányzat kötelező feladata.
Dobos László a szövegkörnyezetből kiemelné a fütéstechnikát, mert szerinte nevetségesnek
tűnik „az idegenforgalom, a természetvédelem és a fütéstechnika” ilyen formában történő
felsorolása. A fűtéstechnikai feladatokat egy külön bekezdésbe tenné.
Fejér Andor szerint lehet egy másik bekezdésbe tenni, kiegészítve az alternatív
energiahasznosítási feladatokkal.
Dobos lászló úgy tudja az összevonást elfogadni, hogyha valóban ezt komoly gazdasági
kényszer indokolja. Nem hiszi, hogy szakmailag indokolt lenne.
Molnár Imre Dobos lászlónak a fűtéstechnikával kapcsolatos felvetését módosító
javaslatként érzékelte.
Fejér Andor elmondja, be fogja terjeszteni, erről nem kell külön szavazni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
7/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
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a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság a rendeletmódosítással egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati
módosításáról

Hivatal

alapító

okiratának

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
9/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosításáról

feladatainak

ellátásáról

szóló

A bizottság a rendeletmódosítással egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a Megyei Önkormányzat
képviseletéről
Rente Ferenc egyetért az előterjesztéssel. Megkérdezi, hogy elnök úr mellé a szakma
területéről nem lenne szükséges egy orvos vagy kórház főigazgató delegált. Nem tudja
mennyire szakmai jellegű ez a fórum. Lehet-e egyáltalán két képviselet a megyei
önkormányzat részéről.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, a szakmai törvények tartalmazzák, hogy kik
delegálhatnak a RET-be tagokat és akár a május elsejéig hatályos vagy akár az azt követően
hatályos rendelkezések szerint gondoskodnak arról, hogy kellő számban orvosok is legyenek
a Tanácsban, hiszen jelenleg a kórházak intézményvezetői is gyakorlatilag tagjai a RET-nek és
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a szakmaiság így biztosított. Vélhetően május elsejét követően is lesznek orvos tagjai, akkor
már viszont szűkebb lesz a testület.
Fejér Andor kiegészítésképpen elmondja, hogy eddig is valamenyi Regionális Egészségügyi
Tanács ülésen a szakmai, konzultációs testületek elmondták véleményüket. Eddig meg volt,
hogy kik rendelkeznek képviseleti joggal. A jogszabály-módosítás egyrészt a fenntartókat,
másrészt pedig az intézményvezetőket is nevesítette, tehát ez egy kettős képviselet. Pontosan
nem tudja hány tagja lesz a következő RET-nek.
Dr. Györgyi Lajos: kb. 18. fő. Fenntartói körök lesznek képviselettel, tehát ki kell
választódni, hogy a járóbeteg-szakellátók, az alapellátók, a fekvőbeteg-ellátók részéről ki vesz
részt, tehát szűkülni fog a testület létszáma.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
10/2007. (II.01.) számú bizottsági határozat:
az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a Megyei Önkormányzat
képviseletéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények
érdekképviseti fórumaiba tagok megbízására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
11/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseti
fórumaiba tagok megbízásáról
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye,
valamint a fegyverneki „ Angolkert” Otthon összevonására

10

Dr. Györgyi Lajos kiegészítésképpen elmondja, hogy a 2. oldalon a fegyverneki intézmény
műszaki és egyéb technikai létszáma egészen pontosan 6 fő és ebből 5 fő maradna. A 8.
oldalon a határozati javaslatban egy új 3. pont lépne be, miután már tisztázták az igazgatók
hogy hogyan érintené a személyi állományt a létszámcsökkentés. A 12 státusz megszűnése 6
esetben érintene dolgozót, a többi státusz üres vagy szerződések szűnnek meg, ezért az új 3.
pont így hangzik „ az Angolkert Idősek Otthona is 3 fő és a törökszentmiklósi Pszihiátriai
Betegek Otthona is 3 fő közalkalmazotti jogviszony megszűntetéséről kell hogy
gondoskodjon március elsejei hatállyal”. Miután a jogi helyzet az, hogy a fegyverneki
intézmény beolvad a pszichiátriai intézménybe, így a fegyverneki intézmény megszűnik, ezért
van megszűntető okirat mellékelve. Emiatt a törökszentmiklósi intézmény vezetőjének a
megbízása él tovább, míg a fegyverneki intézmény igazgatójának viszont megszűnik. Az
ágazati és a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
12/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
az „Angolkert” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és Idősek Otthona
megszüntető okiratáról
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
13/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek
Otthona és Rehabilitációs Intézménye egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
14/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a fegyverneki „ Angolkert” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és Idősek
Otthona, valamint a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye összevonásával kapcsolatos szervezési feladatokról
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
10. Napirendi pont:
Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok
tekintetében a megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatai
Dr Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság támogatja az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását. A gondozói órává
történő átcsoprtosítás javítja a bevételi lehetőségét a szolgáltatónak és ez később a megyei
önkormányzat támogatásának csökkenését is jelentheti. Nagyon fontosnak tartja, hogy a
központ foglalkozzon a kistérségekben élő fiatalok egészségnevelésével is.
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Dobos László kérése, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a megyei kórház átvállalná-e
ezt a tevékenységet.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
15/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok tekintetében a
megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatairól
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a Településrendezési és Műszaki Társulás helyzetének rendezésére
Lakatos István kiegészítésként a 2. oldal 3. bekezdésénél számszaki pontosítást tesz. A
Társulási Tanács január 24-én elfogadta az alapító dokumenentumok módosítását és ezévi
költségvetését. A Társulás végül is 7 millió 375 ezer forint bértartozással zárta az elmúlt évet
a megyei önkormányzat felé. Az ezévi költségvetésének főösszegei 35 millió 890 ezer forintra
nőttek, ebből 18 millió 259 ezer forintot fedeznek a bevételek, így 17 millió 631 ezer forintot
a tagdíjakkal kell fedezni, hogy év végéig minden befejeződjön.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
16/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Településrendezési és Műszaki Társulás létszámcsökkentéséről
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
17/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Településrendezési és Műszaki Társulás megállapodásának és alapító okiratának
módosításáról
A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
12. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulás megszüntetésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
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18/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulás megszüntetéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.

13. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2007. évi európai integrációs és nemzetközi
programjaira
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
19/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat 2007. évi európai integrációs és nemzetközi programjairól
A bizottság a Megyei Önkormányzat 2007. évi európai integrációs és nemzetközi programjait
elfogadja.
14. Napirendi pont:
Előterjesztés a 2007. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
Molnár Imre elmondja, hogy részt vett az Idősügyi Tanács ülésén, ahol kisebb módosításokra
tettek javaslatot. Nagyon kevésnek érzékelték az 500 ezer forintos összeget, de ettől
függetlenül elfogadták a megyei önkormányzat költségvetését, illetve ezt a szerény
lehetőséget. Kérték, hogy véleményezhessék a pályázati kiírásokat, ami szerinte bekerülhet az
anyagba, mert a bizottságnak is segítség lenne, ha előtte saját körben véleményeznék.
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésképp elmondja, hogy 20 és 50 ezer forint közötti összeget
javasolnak az Ügyrendi Bizottságnak, és a pályázati felhívásban ez a pályázható összeg
kerüljön be.
Dobos László már több bizottsági alap felosztásában vett részt. Elmondja, hogy ennek az
összegnek a sokszorosával sem bírtak. Példaként említi, hogy a 4 millió forintos
idegenforgalmi támogatást iszonyatosan nehéz volt elosztani. Szerinte nagy nyűgöt vesz a
nyakába a bizottság, mert sok pályázat fog beérkezni és bagatel összegeken fognak vitatkozni.
Véleménye szerint emeljék meg az összeget vagy ne osszanak semmit.
Molnár Imre elmondja, ez a Tanács tagjai részéről is megfogalmazódott, ugyanakkor azt
mondták, hogy ez a kis összeg is nagyon fontos az ő működési területükön. Még az is bekerült
az anyagba, hogy az első oldalon a 8. pontban esetleg korlátozzák az igényeket, mert az
igények legtöbb esetben étkezésre jönnek be, és ha ezt kizárják, akkor elképzelhető, hogy
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programokra, nagyobb rendezvényekre pályáznak, -így szűkül a pályázók köre. Tudja, hogy
ez az össeg nagyon kevés, de úgy érzékelte, hogy a nyugdíjas kluboknak ez is nagyon fontos.
Szavazásra teszi fel a határozati javslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
20/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a 2007. évi Idősügyi Alap pályázati kiírásáról
1.

A bizottság a melléklet alapján a 2007.évi Idősügyi Alap pályázati kiírás tartalmát, a
pályázati űrlapot elfogadja.

2. Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati
kiírás közzétételéről, a beérkező pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2007. február 5.
Erről:
1. A megyei közgyűlés tisztségviselői
2. Dr. Bozsó Péter, megyei főjegyző
3. Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Hajdúné Gácsi Mária, irodavezető
5. Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
értesülnek.
15. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
21/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
A bizottság a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
16. Napirendi pont:
Javaslat a bizottság 2007. I. félévi munkatervére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
22/2007. (II.02.) számú bizottsági határozat:
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a bizottság 2007. I. félévi munkatervéről
A bizottság a 2007. I. félévi munkatervét elfogadja.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

