Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2012. április 13-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke,
Leel-Őssy György,
Rózsa Lajos,
Rózsa Endre, valamint
Dr. Csoór György a megyei közgyűlés alelnöke,
Fekete Miklós rendőr ezredes, bűnügyi igazgató
Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző,
Dr. Széplaki Judit irodavezető-helyettes,
Lakatos István irodavezető
Kormos Lívia jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Szecsei Attila, a Bizottság tagja.
Molnár Imre köszönti az ülésen megjelenteket. Távolmaradását Szecsei Attila bejelentette.
Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő). Felhívja a figyelmet, az utólagosan
megküldött, valamint az ülés előtt kiosztott előterjesztésekre. Szavazásra bocsátja a napirendi
javaslatot.
A Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011.
költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

évi

2. Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye 2011. évi közbiztonságának helyzetéről –
különös tekintettel 2011. VIII-XII. hóban –, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Farkas József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány
3. Előterjesztés május 6-a Jász-Kun Emléknappá nyilvánításáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés a regionális és a megyei területfejlesztési konzultációs fórumok
ügyrendjeinek elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi
gazdasági programjának megújítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a kazah Almati
megye közötti testvérmegyei együttműködési megállapodásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottságnak a 2012. március 15-30. közötti külföldi
kiutazásokról, fogadásokról és nemzetközi programok ügyintézéséről
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

1./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Molnár Zoltán: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2012. április 12-i ülésén az
előterjesztést – az utólagosan megküldött, kiosztott módosításokkal – megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Pótlólag megküldtük a könyvvizsgálói jelentést,
amelyet a könyvvizsgáló már a módosított rendelet-tervezethez készített el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést, a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
11/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a belső ellenőrzésről szóló beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
12/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint
belső kontrollrendszerének működtetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a módosított rendelet-tervezetet.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
13/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
A bizottság a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2./ NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye 2011. évi közbiztonságának helyzetéről –
különös tekintettel 2011. VIII-XII. hóban –, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Farkas József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Molnár Imre: köszönti Fekete Miklós rendőr ezredes, bűnügyi igazgatót, megyei
rendőrfőkapitány-helyettest.
Fekete Miklós elmondja, hogy a napirendi pont előadója Farkas József, megyei
rendőrfőkapitány az Országos Rendőr-főkapitányság évértékelő állománygyűlésén vesz részt,
így távollétében helyettesíti.
Véleménye szerint a beszámoló teljeskörűen, hűen tartalmazza a 2011. szeptemberében
készített beszámolót követő időszakban történt eseményeket. Tájékoztat a megyében, vezetői
szinten történt személyi változásokról. Az elmúlt évek létszámgondjaihoz képest pozitív
elmozdulásként értékeli az állomány közel 50 fős létszámnövekedését, ugyan többségük még
rendőr-szakközépiskolai hallgató, próbaidős kinevezést kaptak, de vannak komoly szakmai
háttérrel rendelkező új kollégáik is. A növekedés főleg a közterületi szolgálatban jelenik meg,
véleménye szerint a rendőri jelenlét nagyon fontos, valamint a lakosság is elvárja.
További pozitívumnak tartja, hogy a megyében az elmúlt év végére csökkent a
bűncselekmények száma, bár tudja, hogy a lakosság nem minden esetben fordul a
rendőrséghez.
Kiemeli a beszámolóból a bíróság elé állítás statisztikai adatait, rendkívül nagy számban
eredményesen, gyorsított eljárásban jogerős, illetve elsőfokú bírói döntés született, véleménye
szerint ez visszatartó erő a bűnelkövetőkre vonatkozóan.
Leel-Őssy György: örvendetesnek tartja a létszám emelkedését. Kérdést tesz fel, hogy volt-e
olyan személy, aki nyugállományba vonulását követően visszatért a rendőri kötelékbe,
kihasználva a törvény által biztosított lehetőséget. Továbbá érdeklődik, hogy az elmúlt
időszakban történt-e javulás a gépkocsik, egyéb felszereltség ügyében, valamint arról, hogy a
bűncselekmények számának csökkentése érdekében milyen intézkedéseket terveznek
bevezetni.
Rózsa Lajos érdeklődik, hogy a jövő évekre vonatkozóan vannak-e adataik, a módosított
törvény hatására kb. hány fő nem fog élni a nyugdíjazásának lehetőségével, és mikorra érhető
el az optimális létszám a rendőrségen belül?
Molnár Imre a beszámolóból a létszám növekedését pozitívumként kiemeli. Elmondja, hogy
Kisújszálláson és Kenderesen is tevékenykedik képviselőként. Említi a helyi lakossági
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fórumokon elhangzó állandó kérdést, miszerint miért nincs nagyobb rendőri jelenlét, több
gyalogos, kerékpáros járőr, úgy gondolják ez költségtakarékosabb. Ezzel kapcsolatosan van-e
elképzelés?
Fekete Miklós ismeretei szerint 7 fő fordult a személyügyi szolgálathoz, hogy visszatérne a
kötelékbe, ebből már egy személy egészségügyi, pszichológiai vizsgálata zárult jó
eredménnyel. A többi 6 fő szűrővizsgálatai folyamatban vannak. Ugyan könnyített
munkakörbe térhetnek vissza a kollégák, de a vizsgálatoknak meg kell felelni. Személy
szerint több fő visszalépésére számított. Arra vonatkozóan, hogy a jövőben mennyien térnek
vissza a kötelékbe, nincsenek adataik a 7 főt leszámítva. A nyugdíjba vonulókat tájékoztatták
a visszatérés lehetőségéről. Az optimális létszám elérésének idejéről nincsenek adatok, mivel
a szakközépiskolákban végzett rendőrök, sok esetben a főváros felé orientálódnak.
Az állami dotációval kapcsolatosan elmondja, hogy jelentős fejlesztések, komoly beruházások
nem történtek, de a szolgálatellátás pénzügyi okokból kifolyólag nem volt veszélyeztetve. A
sérült, hibás gépjárművek egy része javításra került. Az informatikai rendszerük fejlesztésre
szorul.
A bűncselekmények számának csökkentése érdekében szolgálat szervezés, vezénylés, illetve
nyomozás taktikai ajánlást dolgoztak ki a kapitányságok számára. Fokozott rendőri jelenlétet
igyekeznek biztosítani azokon a közterületeken, ahol a legtöbb bűncselekmény történik,
valamint főként arra az időszakra készítik a vezénylést, amikor az elkövetés a legnagyobb
valószínűséggel várható.
Valamennyi rendőrkapitányság rendelkezik kerékpárral, tudomása szerint lehetőségeikhez
mérten alkalmazzák, felsővezetői szinten szorgalmazzák. A gyalogos szolgálat véleménye
szerint is hasznos, de a helyváltoztatást, mobilitást negatívan befolyásolja.
Molnár Imre: megköszöni a közbiztonság helyzetéről készített beszámolót, elismeri a
rendőrkapitányság szakmai tevékenységét. Szavazásra teszi fel a beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok megye 2011. évi közbiztonsági helyzetéről – különös tekintettel
2011. VIII-XII. hónapban –, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról
A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.

3./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés május 6-a Jász-Kun Emléknappá nyilvánításáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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15/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
május 6-a Jász-Kun Emléknappá nyilvánításáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.

4./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a regionális és a megyei területfejlesztési konzultációs fórumok
ügyrendjeinek elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
az Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ügyrendjéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ügyrendjéről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

5./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a megszűnt Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tulajdonában lévő üzleti
részesedésekről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
személyi döntésekről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

6./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági
programjának megújítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
20/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
programjának megújításáról

2011-2014.

évi

gazdasági

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.

7./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Molnár Zoltán a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2012. (III. 23.) ÜB számú bizottsági határozat:
könyvvizsgálói pályázat elbírálására
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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8./ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a kazah Almati megye
közötti testvérmegyei együttműködési megállapodásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és Almati megye (Kazahsztán) között
aláírandó testvérmegyei együttműködési megállapodásról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.

9./ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató az Ügyrendi Bizottságnak a 2012. március 15-30. közötti külföldi
kiutazásokról, fogadásokról és nemzetközi programok ügyintézéséről
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2012. (IV. 13.) ÜB számú bizottsági határozat:
a 2012. március 15-30. közötti külföldi kiutazásokról, fogadásokról és nemzetközi
programok ügyintézéséről
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre végezetül megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

