Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2009. június 5-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos a Bizottság tagjai,
valamint:
- Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke,
- Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
- Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, a Közgyűlési Iroda vezetője,
- Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
- Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
- Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
vezetője,
- Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője,
- Molnár Miklós megyei főkapitány-helyettes,
- Kolozsi József, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
- Szabó Győzőné pályázó,
- Kun Istvánné pályázó,
- Metzinger Ferenc pályázó,
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Dr. Czuczi Mihály és Buzás Sándor bizottsági tagok
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (3 fő).
Elmondja, hogy kiosztásra került az 1. és az 5. napirendi pontokhoz egy kiegészítés, illetve
egy új napirendi pont kerül felvételre. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Nyilvános ülés:
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet
módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2. Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes
igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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3. Előterjesztés a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatói
pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
4. Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről,
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadók: Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke

a

Tájékoztató a Megyei Polgárőr Szövetség 2008. évi munkájáról
Előadók: Kolozsi József, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
5. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkatervére.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról.
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője

7. Előterjesztés

Jász-Nagykun-Szolnok Megye kitüntető
adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

díjainak

alapításáról,

Zárt ülés:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
adományozására (külön jegyzőkönyv készül!)
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Önkormányzat

kitüntető

díjainak

1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy technikai átvezetések
szerepelnek a kiosztott táblázatokban. Az 1/a mellékletben a pályázati alap felosztása
szerepel, a szerint, ahogy a pályázatokhoz kapcsolódóan az önrészeket kell biztosítani. A 2/ f
táblázat, ami a létszámelőirányzatok átvezetését tartalmazza, valamint a szakmai bizottságok
döntöttek szakmai alapok felosztásáról és abban javaslat szerepel több alapítvány
támogatására. Alapítványt csak a közgyűlés támogathat, ezért a megfelelő helyeken az
alapítványok nevei feltüntetésre kerültek a javasolt támogatási összeggel. Ezek nem
változtatják sem a bevételi, sem a kiadási főösszeget és a kiemelt előirányzatokat sem.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR. sz. rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes
igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre elmondja, hogy két pályázat érkezett. Ismerteti a pályázók meghallgatásának
menetét.
Molnár Imre köszönti Kun Istvánné pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Kun Istvánné kiegészítésképpen elmondja, az iskolában a 35. tanévet tölti. Volt tanár,
igazgató-helyettes, megbízott igazgató, igazgató és megérte három alkalommal a fenntartó
váltást is. A szakképzésben bekövetkezett változásokat és a jelenlegi problémákat saját
tapasztalatából és a Regionális Fejlesztési Képzési Bizottság tagjaként is ismeri. 2007-ben
tanuló létszám tekintetében a megye legnagyobb létszámú iskolái közül a 3.-ik helyen álltak.
Ezt nem tudják tovább tartani, mert időközben Szolnokon megtörténtek az újabb iskola
összevonások. A 2007-ben bekövetkezett fenntartó váltás az iskola életében nem okozott
törést. Az elmúlt tanévben a szakma kiváló tanulója versenyen országos első helyezést is
elértek, a sport eredményeik nagyon jók. Örül annak, hogy a fenntartó tornaterem építését
kezdeményezi az iskolában. Bízik abban, hogy a tervezett átalakításoknak tevőleges
szervezője lehet. A jelenlegi pályáztatás időszakában úgy érzi, hogy tervei befejezéséhez nem
biztos, hogy lehetőséget kap. Ha ez így lesz, akkor azt sajnálja, annál is inkább, mert
kollégáival együtt úgy érzik, hogy a döntést mondvacsinált probléma gerjeszti. Ismerteti
ennek a hátterét.
Dobos László úgy gondolja, hogy bárki lesz az intézmény igazgatója, nagyon nehéz dolga
lesz. Nem könnyű egy ilyen gigantikus intézményt vezetni. Tipikus az összevont intézmény
esete, már csak így jár egy település, ha ki adja a kezéből az intézményét. Nem mintha a
megye nem lenne jó gazdája, de természetes, hogy egészen más a nexus helyben, meg más a
megye és egy helyi iskola kapcsolata. Nem tudott erről a dologról, amit most elmondott az a
helyi település és az iskola belügye. A helyi problémákat helyben kell megoldani.
Szerinte itt a pályázatokat, pályázókat kell vizsgálniuk. Véleménye szerint a pályázat nagyon
alapos. Megkérdezi, hogyan oldaná meg azt, hogy ne a szakképzés oldalára tolódjon el a
hangsúly ebben az intézményben. Milyen elképzelései vannak arra, hogy ez a tendencia
megváltozzon és a valamikori Nagy László Gimnázium a régi fényében, és hírnevében
tündökölhessen.
Kun Istvánné válaszában elmondja, a pályázatában a statisztikai táblázatok mutatják a
tendenciát. Voltak már olyan törekvések, hogy abban a pillanatban, amikor ezt az intézményt
összevonták és egy nagy intézmény lett, a táblázatból látszik, hogy a gimnáziumi képzés
kezdett felfutni. Akkor volt egy olyan kezdeményezésük, hogy a szakmával rendelkező
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fiataloknak felajánlották a két éves érettségire felkészítő képzési formát. Voltak olyan
tanulóik, akik jó előképzettséggel kezdték a szakmai képzést, akiket le lehetet érettségiztetni
két év alatt. Most az a gondjuk, hogy közben a 18 éves tankötelezettséggel, a szakképzésbe
bekerült egy olyan tanuló réteg, akinek, ha felajánlják, azt hogy már a szakma megszerzése
után az érettségire való felkészítésben is segítenek, akkor nincs annyi tanuló, aki felvállalna
egy kétéves intenzív képzést. Meg akarják tartani mindenképpen a gimnáziumi képzést.
Ebben az évben szembesültek azzal, hogy a szakközépiskola iránt csökkent az érdeklődés. A
fenntartó felé is jelezte már a létszámok tekintetében, hogy ezen a helyzeten úgy tudnának
változtatni, ha ősztől párhuzamosan két gimnáziumi osztály indulna. A kunhegyesiek nagy
része most már a gimnáziumi képzést választja, és nem megy el, viszont nem biztos, hogy az
erőfeszítéseik sikeresek lesznek, mert az általános iskolában egy minimális létszám van. Egy
év alatt 60 fővel csökkent az iskola létszáma. A természetes fogyás tekintetében úgy néz ki,
hogy jó esetben is négy szakiskolai osztály indítható majd ősszel és abban már lesz egy olyan
osztály, ahol nagyon sok tankötelezettséget kötelezően teljesítő és iskolába rendszeresen nem
járó, évismétlő tanuló lesz. Úgy gondolja, amikor a kunhegyesi önkormányzat az iskola
összevonást meglépte, annak ellenére, hogy egy mamut intézmény jött létre, annak is az volt a
szerepe, hogy nagyobb biztonságot, nagyobb intézményt látva, hátha nagyobb bizalommal
hozzák a szülök helybe is a gyerekeiket.
Fejér Andor kiegészítésképpen elmondja, olyan dolgot hozott fel, ami szerinte nincs
összefüggésben a pályázatával. Ha azt gondolja, hogy ezzel foglalkoztak bármikor is, akkor
nagyon téved. Szerinte nem kell összekeverni a dolgokat. Nem beszéltek erről, ezért a
képviselők sem igazán értik pontosan, mi is ennek a háttere. Azt gondolja, ezt érdemes így
tisztázni.
Molnár Imre köszönti Metzinger Ferenc pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a
pályázathoz.
Metzinger Ferenc elmondja, a pályázatát igyekezett úgy összeállítani, hogy abból kiderüljön,
vezetői kinevezése esetén milyen módszereket és eredményeket szeretne elérni. Úgy
gondolja, azok a megállapítások, amelyekre alapult a pályázat és az elképzelések
megalapozottak voltak. Természetesen nagyon sok minden függ a közel jövőben a gazdasági
helyzettől is, illetve az adott körülmények térségre vonatkozó változásaitól.
Molnár Imre elmondja, lényegesen kevesebb a tantestület véleményezése során a támogatói
köre. Megkérdezi, ha megnyeri a pályázatot, akkor ezt a kérdést hogyan oldaná meg.
Metzinger Ferenc elmondja, általában, az a gyakorlat, hogy az éppen regnáló igazgatónak
talán a poziciói erősebbek. Részben azért, mert már ismerik, és az idegentől mindenki egy
kicsit óvakodik, de úgy gondolja ennek a nagy különbségnek nem személyes okai vannak. Jó
viszonyban van minden egyes szakiskolai kollegával, sőt azt is mondhatja, van akit
gyermekkora óta ismer és barátok, ennek ellenére vezetői pályázatát mégsem támogatták. Azt
gondolja, hogy a gimnáziumban és a szakközépiskolában dolgozó kollégáktól kapta a legtöbb
szavazatot. Számára ennek nincs jelentősége, tudja őket mozgósítani. Talán egy pillanatnyi
döntés alkalmával most ez így néz ki, de arról is meg van győződve, ha éppen ő lenne a
vezető, akkor ugyan úgy mellé állnának, és a programját támogatnák. A személyes
kapcsolatok és beszélgetések kapcsán több biztatást kapott, mint a voksokban, tehát ez neki
lelkiismereti problémát akkor sem okozott és most sem. Az emberi kapcsolatai alapján bátran
mondhatja, ez nem jelent problémát.
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Dobos László szerint a pályázat egy reális képet fest az intézményről, viszont a megoldásokat
hiányolja belőle. Arra szeretne választ kapni, ha a közgyűlés megválasztja, akkor hogyan
tudja megoldani az érdekérvényesítő képességét a fenntartó irányába. A diákönkormányzat
nagyon támogatja, ellentétben a közalkalmazotti és nevelő testületi véleménnyel. Ő is
kíváncsi arra, hogyan tudja a kollégákat meggyőzni adott esetben és megoldani ennek a nagy
intézménynek a vezetését.
Metzinger Ferenc válaszában elmondja, valahogy összhangot kell találni a térség munkaerő
piaci igénye, az oktatás és ezen belül a TISZK-ek által leosztott szerepre. Mindezek mellett
nyilván a tankötelezettségnek is szerepe van. E három dologban, ha egy-két év alatt
tisztázódik, hogy milyen szakmacsoportokban, milyen szakmákban és milyen lehetőséget
kapnak, akkor ennek megfelelően célirányosan az eszközfejlesztéseket és ehhez kapcsolódóan
az épülettel kapcsolatos fejlesztéseket is megvalósítják. Ha másképp nem pályázat útján, mert
így is dicséretes, hogy a fenntartó gondolt rájuk. A fűtésrendszerrel kapcsolatban ez
mindenkinek érdeke, de úgy gondolja elsősorban a fenntartónak, hiszen a költségtakarékosság
és az egyéb kiadások csökkentése létszükséglet, hiszen annál több juthat más fontos területre.
Nagy lehetőséget lát az elkövetkezendő időszakban, a pályázatokban, az attraktív energiának
a hasznosításában is. Úgy gondolja, ezekben is van lehetőség és meg kell próbálni
kihasználni. A második kérdésre a válassza, nemcsak azt szereti, amit tanít, hanem azokat is,
akiket tanít. Nagyon sokat van közöttük, évtizedek óta viszi őket szakmai és egyéb
kirándulásokra, sportol velük. Nagyon jól érzi közöttük magát, és talán ezért is szavaztak
ennyien rá. A szakiskolai képzés területén ő kevésbé ismert és úgy tűnik, hogy onnan is kapott
szavazatot.
Molnár Imre megkérdezi irodavezető urat, hogy az Oktatási Bizottság kit javasolt.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, az Oktatási Bizottság többséggel Metzinger Ferenc pályázatát
támogatta.
Dr. Széplaki Judit: 8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás volt a szavazás eredménye.
Molnár Imre megkérdezi, hogy van-e vélemény a bizottság tagjai részéről a pályázók
meghallgatása után.
Dobos László elmondja, azon kell munkálkodniuk, hogy az intézmények minél jobb
állapotba kerüljenek, mert mind a két pályázatból kiderült, hogy ez az intézmény eléggé le
van „pukkanva”. Elfogadhatatlan, hogy egy kollégiumi szobában legyenek a tanórák
megtartva. Erre mindenképp pénzt kell szerezni.
Molnár Imre elmondja, hogy mind a két pályázatot áttanulmányozta és mindkettőt nagyon
jónak tartja. A jelenlegi igazgatónő a múltra alapozva és a jelent kiemelve, valamilyen szinten
szeretné továbbvinni az elképzeléseket. A tanár úr viszont hiányosságokat is kiemel a
jelenből, és azokat próbálja kezelni, pótolni - ennyivel érzi előremutatóbbnak. Egyébként
mind a két pályázat nagyon jó és mindkettőjüket el tudná képzelni igazgatónak. Szavazásra
teszi fel a határozati javaslat „ A „ változatát.
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Az Ügyrendi Bizottság 2 nem, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a Kun Istvánné igazgatói
megbízására vonatkozó határozati javaslatot.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslat „ B „ változatát.
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
24/2009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság támogatja Metzinger Ferenc igazgatói megbízására vonatkozó határozati
javaslatot, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Molnár Imre javasolja, hogy mind a két pályázót hívják be, és egy mondatban tájékoztatja
őket a bizottság döntéséről.
Molnár Imre ismerteti a pályázókkal a szakmai és az Ügyrendi Bizottság döntését.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatói
pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti Szabó Győzőné pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a
pályázathoz.
Szabó Győzőné elmondja, mivel a Pedagógiai Intézet csak közoktatási intézmény, ezért
egészen speciális helyzetben van. Sajnos nyugodtan mondhatja azt, hogy az Intézet egy drága
közoktatási intézmény a megyei önkormányzatnak, mert az állami finanszírozás csak
részleges. A szakmai szolgáltatás az a terület, ahol az Intézetnek van némi lehetősége arra,
hogy bevételt termeljen, viszont a bevételt egy kvázi piacon kell elérnie, hiszen az iskolák,
óvodák a piacuk, akik szintén súlyos forráshiánnyal küzdenek. A szakszolgálatok révén pedig
érték és érdekütközések közepette működnek a kollegáik, hiszen nagyon sokszor a szülő azt
szeretné, hogy a gyermeke fogyatékos legyen, miközben nem az vagy a másik esetben, ha azt
szeretné, hogy ne legyen az. Ugyanez jelenik meg az iskolák részéről, akik a bizottság döntése
alapján normatívát igényelnek. Az Intézet jelenleg infrastruktúra tekintetében egy nagyon jól
felszerelt új épülettel és megfelelő háttérrel rendelkezik. A humánerőforrás tekintetében
azonban jelentős hiányokkal küzdenek, az elmúlt évek feladatbővülése és az ezt nem követő
létszámváltozás miatt. Összességében azt gondolja, hogy a fenntartó büszke lehet erre az
intézményre, ISO minősítéssel és felnőttképzési akkreditációval rendelkeznek. Országosan is
elismert a működésük.
Dobos László elmondja, büszkék is erre az intézményre. A pályázat alapos, nagyon szép,
részletes. A szakmai életút imponáló, a tudás, ami e mögött van szintén nagyra becsülendő.
Támogatja a pályázatot. Véleménye szerint továbbra is jó kezekben lesz az intézmény.
Molnár Imre megkérdezi, mi volt az Oktatási Bizottság véleménye.

7

Dr. Györgyi Lajos elmondja, az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a pályázatot és a
pályázót.
Molnár Imre elmondja, régen látott ilyen alapos, kidolgozott, szép pályázatot. Szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatói pályázatának
elbírálásáról
A bizottság támogatja Szabó Győzőné igazgatói megbízására vonatkozó határozati javaslatot,
a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Molnár Miklós szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy egy igen nehéz évet zárt a megye
rendőrsége 2008-ban, hiszen a határőrség és a rendőrség integrációja meglehetősen
érzékenyen érintette őket. Különösen humán oldalról, ami a létszámfejlesztés elmaradását
jelentette, valamint az állományból a nagyszámú eltávozás miatt, mintegy 150 és 200 fő
közötti létszámhiánnyal dolgozták végig az évet. E mellett az állományból való eltávozás
nagymértékben érintette a vezetőket is, hiszen változás történt a főkapitány személyében és
helyi rendőrkapitányságok élén is. 38. 000 túlórát kellett ahhoz teljesíteniük, hogy tudják
megközelítően a 2007-es év körzeti szolgálati szintjét hozni. Összességében a megye
közbiztonsági helyzete nem romlott, sőt 6 %-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények
száma. A megye a 2008. évi adatok alapján, a közepesen fertőzött megyék közé tartozik.
Vannak olyan bűncselekménycsoportok és típusok, amelyek évek óta országosan is
problematikussá teszik a helyzetüket. Évről évre növekszik az erőszakos garázdajellegű
bűncselekmények száma. Szintén növekszik az alkohol és kábítószer hatása alatt elkövetett
jogsértések száma, leginkább ez a közlekedésben érhető tetten. Nagyon sok a lakás és az
üzletbetörés. Az elmúlt évben elkezdődtek a szervezett állatlopások, amelyek zajlanak az idén
is és az idős emberek sérelmére elkövetett csalások. Ezzel együtt csökkent a közterületi
bűncselekmények száma, 3800 alatt van ennek a száma. A bűnügyi eredményességük, ami a
felderítési mutatókban és a nyomozati eredményekben fejezhető ki, nem csökkent olyan
mértékben, amit a nagyfokú létszámhiány esetleg feltételezett volna. 2-3 %-ot esett vissza,
ezzel az eredménnyel országos viszonylatban a középmezőnybe tartoznak. Kedvező volt a
közlekedésbiztonsági helyzet. Az elmúlt évhez képest 15 fővel volt kevesebb a halálos
balesetek száma és 14 fővel kevesebben haltak meg a közutakon. Mindenképp szeretnék
stabilizálni az állományt, mert így tudnak az elvárásoknak eleget tenni, ehhez szükséges egy
olyan központi intézkedés, mint a rendészeti szakközépiskolai képzés átalakítása. A bűnügyi
munkát szeretnék átalakítani, ehhez egyrészt technikai fejlesztés és munkarendszervezés kell.
Új rendőrőrsökre tettek javaslatot, azért, hogy a végrehajtást levigyék települési szintre. A
vízirendészet a Tisza-tóra koncentrálódik, ezért kidolgoztak egy közbiztonsági koncepciót és
intézkedési tervet is. A jövő évtől működtetik a Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot, ami
a Balatonon már hosszú idő óta eredményesen működik. Összességében a megye
rendőrállománya eredményes munkát végzett, a lakosság biztonságérzete nem romlott.
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Dobos László megkérdezi, hogy mennyi a pénzbeli tartaléka a megyei főkapitányságnak.
Molnár Miklós válaszában elmondja, a megye költségvetéséért a főkapitány a felelős, de a
pénzügyeket a régiós gazdasági szervezet kezeli. Az év elején azonos szinten volt biztosítva a
5,5 milliárd Ft-os keret, mint az elmúlt évben. Ebben az évben már jelentős hiányt halmoztak
fel, tehát a tartalékot nem a megye fogja képezni, hanem a régiós szervezet és az Országos
Rendőrfőkapitányság. Úgy gondolja, egy leltárt kell majd készíteni, mert nagy
valószínűséggel újra kell értékelni a költségvetési kereteket.
Dobos László szerint arról is van hír, hogy nagyon fontos dolgokra nincs pénz és van, amit
civil emberként feleslegesnek tart. Két olyan konferencián vett részt a megyei kapitányságon,
ahol különböző szervezetek megalakítása volt a cél, akik segítenék a rendőrség munkáját.
Nagyrabecsüli a polgárőrök, mezőőrök, halőrök munkáját, de azért a legjobban a
rendőrségben bízik meg és a rendőrség állományát szeretné, ha ott lenne az utcán, végezné azt
amit kell. Úgy hallotta, hogy erre nagyon sok millió Ft volt elkülönítve.
Molnár Miklós elmondja, az összefogás ereje című pályázaton elnyert pénzről van szó. Nem
titok, hogy a cigány kisebbségre is orientálódott ez a pályázat, hiszen a megyében 25 ezer
felett van a számuk és vannak olyan települések, ahol meghatározó a jelenlétük. Pályázati
pénz volt és nem a megye költségvetését terhelte. Szigorú szabályok írják elő, hogy mire,
hogyan és mi módon költhetnek és azt, milyen bizonylatokkal kell igazolni. Szerinte a
pályázati cél szakmailag jó volt, több mint 7 millió Ft-ot nyertek. Reméli, hogy ennek a
hozadéka jelentős lesz a megye közbiztonsága szempontjából.
Szűcs Lajos megkérdezi, a rendőrség informatikai hálózata, annak szerverei vagy a bérelt
hálózati rendszerek megfelelő szintűek-e napjainkban.
Molnár Miklós úgy gondolja, hogy igen. Szerinte a különböző hatóságok közül, a megyei
főkapitányságé az egyik legjobban működő. Náluk a robotzsaru egységes ügyfeldolgozó
rendszer van, tulajdonképpen mindent, nemcsak a bűnügyi, szabálysértési ügyeket, hanem az
iktatást és szignálást is rá tudták építeni erre a rendszerre. Amiben lépni kell, az a
végpontoknak a bekapcsolása, hogy mindenféle manuális feladatot, utazást és egyéb
elfoglaltságot ki tudjanak a rendszerből kapcsolni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag, 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
26/2009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Megyei Közgyűlés megköszöni és elismeri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság szakmai tevékenységét.
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Erről:
1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány
6. Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
értesülnek.
Kolozsi József kiegészítésképpen elmondja, hogy a múlt héten a Megyei Önkormányzatok
Szövetségével a készenléti rendőrség együttműködési megállapodást írt alá. Az
együttműködés lényege az anyagi támogatás. Kéri a megyei önkormányzat segítségét a
Megyei Polgárőr Szövetség informatikai és dologi fejlesztéséhez. A rendőrséggel a
kapcsolatuk nagyon jó, a többi megyéhez képest is példaértékű. Az Országos Polgárőr
Szövetséggel közösen pályázatot hirdettek meg a polgárőr egyesületeknek, ami a fokozott
bűnmegelőzési polgárőr szolgálatokat célozta meg, valamint ahol nincsenek polgárőr
egyesületek, azoknak a megalakulását segítené elő. Ez egy 100 millió Ft-os nagyságrendű
pályázati összeg, melyből a megye 3 millió Ft-ot kap, azért csak ennyit, mert a többi
megyéhez képest megyénk közbiztonsága jó. Az éves költségvetésük 7 millió Ft, de ebből 5
millió forint átfutó tétel, ezt az összeget adják tovább az egyesületeknek.
Dobos László úgy gondolja, hogy minden évben mindannyiuk nevében megköszönheti a
polgárőrök munkáját is, hiszen szabadidejüket feláldozva, ingyen és sok esetben saját
pénzüket felhasználva végzik a munkájukat. Örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy a
polgárőrség politikamentes. A tájékoztatóban szerepel, hogy 32 polgármester tagja a
polgárőrségnek. Szerinte a polgármesterek valamilyen formában, valamilyen politikát
képviselnek. Minden évben a tájékoztatók végén olvashatják a következő évek célkitűzéseit.
Kéri, hogy a jövőben kerüljenek megfogalmazásra a tervek és az is, mi valósult meg ezekből.
Kolozsi József megköszöni az elismerést. Továbbra is fenntartja, hogy a polgárőrség
politikamentes. Nem kérdezik meg a polgármestereket, hogy melyik párthoz tartoznak.
Előfordul olyan is, ahol a polgármester a polgárőrség vezetője. Szerinte a bűnmegelőzésben
ez nagy segítséget jelent. A célkitűzések esetében jogos a felvetés, a jövő évben pótolni fogja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag, 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
27/2009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség 2008. évi munkájáról szóló
tájékoztatóról

1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség 2008. évi
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A Megyei Közgyűlés megköszöni és elismeri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr
Szövetség szakmai tevékenységét és a megye polgárőreinek önzetlen munkáját.
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Erről:
1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Kolozsi József, J-Nk-Sz. Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 280.
6. Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
értesülnek.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkatervére.
Molnár Imre elmondja, utólag érkezett még két javaslat, amely az ülés előtt kiosztásra került.
Dr. Baranyi Imre elmondja, az SZMSZ szerint van olyan része a munkatervnek, hogy fel
nem vett napirendi javaslatok. Az írásos anyag e része kiegészül a két javaslattal.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
282009. (VI. 5.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkatervéről
A bizottság a Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkatervét a kiegészítéssel együtt
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
6. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Lakatos István elmondja, az egyik legnagyobb rendezvényen Karcag várossal
együttműködve a Challenge ifjúsági sporttalálkozón sikeresen túl vannak. A következő a
Folk Dance Net Néptáncháló lesz, amire most készülnek. Ez a két legnagyobb költségű
rendezvényük.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
29 /2009. (VI.5.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
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7. Napirendi pont:
Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megye kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának
rendjéről szóló rendelet módosítására
Molnár Imre kiegészítésképpen elmondja, azért történik a 3 díjról való egyre csökkentés,
mert most is csak két javaslat érkezett. Ezt követően szavazásra teszi fel az előterjesztést és a
rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
30 /2009. (VI.5.) számú bizottsági határozat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának
rendjéről szóló rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
A bizottsági ülés zárt üléssel folytatódik
Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

