Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2010. június 4-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László,
Szűcs Lajos,
Dr. Czuczi Mihály 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,
- Buzás Tibor igazgató-helyettes, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Kovács Antal elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi
Szövetség
- Kurgyis János elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók
Szövetsége
- Vighné Károlyi Katalin pályázó,
- Demeter Istvánné pályázó,
- Lázárné Csendes Mónika pályázó,
- Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Bejelentéssel távol: Buzás Sándor bizottsági tag.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét (4 fő).
Elmondja, a pótlólag kiküldött előterjesztés mellett az ülés előtt kiosztott két új napirendi pont
kerül még felvételre. Javasolja, 12. 13. 14. napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság.
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 2010. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet
módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló, többször
módosított 7/2005. (IV. 28.) KR. számú rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tevékenységéről
Előadó: Buzás Tibor, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség munkájáról
Előadó: Kovács Antal elnök
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége munkájáról
Előadó: Kurgyis János elnök
4. Előterjesztés a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói
pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok
Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti
fórumai megalakítási és működési szabályainak meghatározására, valamint a
fenntartót képviselő tagok megbízására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés elnöke költségátalányának megszüntetésére
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
8. Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok
Koncepció véleményezésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Megyei

Területfejlesztési

9. Előterjesztés a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat
erősítésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi munkatervére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
12. Előterjesztés a „KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSÉRT”
okiratának módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Közalapítvány

alapító
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13. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására, a Közbeszerzési Bizottság tagjainak kiegészítésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
14. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság nem közgyűlési
képviselő tagjának visszahívására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
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 2010. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet módosítására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, nem változik a bevételi és kiadási
főösszeg. Az elmúlt időszakban több szakmai bizottság által, illetve elnöki keret terhére
született javaslat alapítványok támogatására, amely közgyűlési hatáskör. Az elnöki keretből a
„Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány, a Parlagfű-mentesítési Alapból két alapítvány kap
támogatást. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság öt alapítványt javasol támogatni a
Közművelődési Alapból közművelődési feladatokra. A Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottság pedig az Idősügyi Alapból egy kisújszállási alapítványt. Az előirányzatmódosítás ezzel egészülne ki.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-módosítást.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló, többször módosított 7/2005.
(IV. 28.) KR. számú rendelet módosítására
Molnár Imre elmondja, egyes intézményekben a tanulók nem fizették be a térítési díjat, ezért
került sor a rendelet módosítására. Szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendeletmódosítást.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló, többször módosított 7/2005. (IV.
28.) KR. számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Tájékoztató
a
tevékenységéről

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség munkájáról
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége munkájáról
Molnár Imre szerint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója teljes, ami kérdésként
megfogalmazódhat az a mostani katasztrófahelyzet. Mindhárom szervezet napjainkban
hatalmas helytállásról tesz tanúbizonyságot.
Dobos László szerint is tartalmas a beszámoló. Megkérdezi az előadótól, hogy mennyire
tartja fontosnak a katasztrófavédelmet, mint szervezetet. Úgy gondolja, hogy a gyakorlati
munkát más egységek végzik, tűzoltók, katonák, mint jelenleg az árvízvédelemnél is. Úgy
tűnik, hogy a katasztrófavédelem az irányítást látja el.
Buzás Tibor válaszában elmondja, a katasztrófavédelem a 2000. és 2006. évi árvízi
védekezésnél kapcsolódott be az elhárítási munkába. A jogszabályban meghatározott feladatai
alapján döntés-előkészítési szerepet lát el. Gyakorlatilag a helyi és a megyei védelmi bizottság
döntés-előkészítő szervezetének, operatív törzsének működését biztosítja. Alapvető feladatuk
a kitelepítés előzetes megszervezése, ezzel más szervezet nem foglalkozik. A polgármesteri
hivataloknak, a megyei közgyűlés elnökének segítenek a területi, illetve a települési
polgárvédelmi szervezetek alkalmazásának előkészítésében, ennek lefolytatásában és az ezzel
kapcsolatos összes dokumentációs tevékenységnek, tehát a határozatok kiadásának
előkészítésében van szerepük. A sorozó honvédség kiesésével más típusú kézi erőket kell
beállítani, erre a polgárvédelmi alkalmazás nyújt lehetőséget, tehát igen komoly határozati
megalapozása kell, hogy legyen a polgármesteri hivatalok szintjén és az elrendelés szintjén is,
hogy a szabályosság kikezdhetetlen legyen, ami a védekezési költségek felhasználásánál lehet
lényeges. Számtalan feladatuk van még, főleg a felkészülés, időszaki tervezés, illetve
katasztrófahelyzetben konkrét, a bevetéseket alátámasztó adatokkal kell rendelkezniük.
Nyilván beavatkozó létszámmal nem rendelkeznek. Úgy gondolja, az idén még szorosabb és
új alapokra helyezett együttműködést sikerült a vízügyi szervekkel is kiépíteni, ami már az év
első szakaszában mindkét félnek egy operatívabb együttműködést tett lehetővé.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
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Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
28/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről szóló
tájékoztatóról
1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
2. A Közgyűlés megköszöni és elismeri a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kiemelkedő szakmai tevékenységét, eredményes munkáját.
Erről:
1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3. Tóth Tibor tű. alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója
értesülnek.
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség munkájáról
Kérdés, vélemény nem hangzik el a tájékoztatóval kapcsolatban.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
29/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség munkájáról szóló
tájékoztatóról
1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Megyei Közgyűlés megköszöni és elismeri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség tevékenységét és önzetlen munkáját.
Erről:
1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3. Kovács Antal elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
értesülnek.
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Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége munkájáról
Dobos László maximális elismerését fejezi ki a Tűzoltóság munkája iránt. Úgy tűnik, hogy
adott esetben az érdemi munkát mégis a tűzoltók végzik, legyen az bármilyen katasztrófa.
Véleménye szerint kiemelkedő munkát végeznek.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
30/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége munkájáról szóló tájékoztatóról
1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége munkájáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Megyei Közgyűlés megköszöni és elismeri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók
Szövetsége tevékenységét, tagjainak önzetlen munkáját.
Erről:
1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3. Kurgyis János elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége
értesülnek.
Molnár Imre megköszöni az Ügyrendi Bizottság nevében mindhárom szervezet munkáját.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói
pályázatának elbírálására
Molnár Imre elmondja, három pályázat érkezett, az egyik pályázó a pályázati kiírásban
meghatározott képesítéssel nem rendelkezett, egy másik pályázó az intézményi véleményezést
követően pályázatát visszavonta. A véleményező bizottság egyhangúlag javasolta Vighné
Károlyi Katalin igazgatói megbízását.
Dr. Széplaki Judit kiegészítésképpen elmondja, többcélú intézmény révén a közgyűlés két
szakmai bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Mind a Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai, mind az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság támogatta Vighné Károlyi
Katalin igazgatói megbízását, illetve a végleges előterjesztés határozati javaslatában a leendő
igazgató illetménye egy sorral kiegészülne, illetménykiegészítés visszavonásig címszóval,
25.700 Ft még ide kerülne, így az összes illetmény 350.000 Ft-ra módosulna.
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Molnár Imre köszönti Vighné Károlyi Katalin pályázót. Megkérdezi a bizottság tagjait, vane kérdés a pályázóhoz.
Dobos László megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Vighné Károlyi Katalin: nem kívánja kiegészíteni pályázatát, élt ezzel a lehetőséggel az
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság ülésén. Nagyon szívesen válaszol bármilyen
kérdésre.
Dobos László szerint kiváló a pályázat, igen hozzáértő munka, részletes, mindenre kiterjedő,
szakmailag helytálló. Megkérdezi, hogy vannak-e külön tervei a karcagi tagintézménnyel
kapcsolatban.
Vighné Károlyi Katalin válaszában elmondja, jövőbeli feladatként az autista gyerekek
megsegítését emelte ki. A dolgozók olvasták és véleményezték a pályázatát, így eljutott a hír
az Autista Alapítvány elnökéhez, hogy egy ilyen szándék íródott meg ebben a pályázatban.
Azonnal fel is kereste és támogatta arról, hogy maximálisan támogatná ezt a lehetőséget.
Jelenleg 46 szülő gyermekének, nincs megoldva az oktatása. Karcagot érinti, hogy nyolc
gyereket találtak a jelenlegi intézmény igazgatójával, akik olyan állapotban vannak, hogy
normál óvodában nem, vagy nehezen integrálhatók. Az igazgatónő az Ő segítségével elküldött
egy levelet a megyei önkormányzat részére, hogy esetlegesen az óvodai csoport
megszüntetést, amiről határozott a közgyűlés sztornózni lehetne. Annak érdekében, hogy ezek
a gyerekek ott helyben kaphassák meg a megfelelő szolgáltatást. A nyolcból 7 gyerek karcagi.
A szülőket nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy egy fogyatékos, óvodás kicsi gyereket
Homokra szállítsanak. Nagyon fontos feladatnak tartaná, hogy szolgáltassanak, és ha van rá
igény, akkor még inkább erősítsék a szakmaiságukat. El tudja képzelni, hogy óvodai csoportot
tudjanak indítani, ez a jövő szempontjából nagyon fontos, mert ezek a gyerekek fognak
tanulói jogviszonyba kerülni az iskolákban. Bízik abban, hogy helyükre kerülnek az olyan
súlyos fogyatékkal rendelkező gyerekek, akik nem integrálhatóak. Ha ez így van, akkor
ezeknek az intézményeknek jövőjük van.
Molnár Imre elmondja, Kisújszállás lakosságát kellemetlenül érintette az óvoda
megszüntetése és ezzel látva, hogy akár meg is szűnhet az intézmény. Bízik benne, hogy lesz
visszaút és lesz jövője az intézménynek. Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói pályázatának
elbírálásáról
A bizottság támogatja Vighné Károlyi Katalin igazgatói megbízására vonatkozó határozati
javaslatot, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Dobos László megkérdezi, milyen törvényi magyarázata van annak, hogy az egyik pályázó
képesítése nem felelt meg a kiírásnak

8

Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, a tagintézmény vezetője nyújtott be még pályázatot.
Az oktatási törvény kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű közoktatási intézményekben a
sajátos nevelési igénynek megfelelő szakirányú végzettségű gyógypedagógus lehet igazgató,
és miután nem oligofrén szakos gyógypedagógus, hanem pszichopedagógus, ezért nem felel
meg az oktatási törvényben foglalt feltételnek.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti Demeter Istvánné pályázót. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e
kérdés a pályázóhoz.
A bizottság tagjai részéről kérdés nem hangzik el.
Molnár Imre kérdezi a pályázót, esetleg van-e kiegészítése pályázatához.
Demeter Istvánné elmondja, 30 éve dolgozik a Fenyves Otthonban. Egy rövid hat hónapos
megszakítás volt, amikor Kenderesre az önkormányzathoz áthelyezéssel elment, de
visszament a fogyatékos emberek iránti elkötelezettségéből adódóan. Kezdetben nővérként
dolgozott, 1999-ben elkezdte az Egészségügyi Főiskolát, szociális munkás szakon. 2003-ban
diplomázott és még abban az évben a szakvizsgát is letette. 2000. óta részlegvezetőként, 2007.
óta főnővérként dolgozik az intézetben.
Molnár Imre köszönti Lázárné Csendes Mónika pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése
pályázatához.
Lázárné Csendes Mónika nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, vélemény nem hangzik el.
Dr. Széplaki Judit elmondja, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság támogatta
az előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság támogatja Demeter Istvánné igazgatói megbízására vonatkozó határozati
javaslatot, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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6. Napirendi pont:
Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumai
megalakítási és működési szabályainak meghatározására, valamint a fenntartót képviselő
tagok megbízására
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények
megalakítási és működési szabályainak meghatározásáról

érdekképviseleti

fórumai

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumaiba a
fenntartót képviselő tagok megbízásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés elnöke költségátalányának megszüntetésére
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés elnöke költségátalányának megszüntetéséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a
módosított
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
véleményezéséről

Területfejlesztési

Koncepció

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítésére
Dobos László nagyon jó ötletnek tartja az elképzelést. Megkérdezi, hogy milyen könyvekről
lehet szó.
Lakatos István elmondja, a 4.500 kötetből álló gyűjtemény már egy tematikus, válogatott
anyag. Azért is van erre egy külön határozati pont, mert azt szeretnék, ha egyben tartva egy
nagyobb közösségnek oda lehetne adni. Ennek a módján még dolgoznak, hogy pályázat útján
vagy a Széchenyi Könyvtáron keresztül vagy pedig célzott adományként ajánlják fel.
Fejér Andor szerint annak utána kellene nézni, hogy a 4.500 kötetből hány könyv az, ami
haditechnikával foglalkozik.
Lakatos István elmondja, nem szakkönyvtárként működött, hanem általános jellegű könyvtár
volt.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2010. (VI. 4.) számú bizottsági határozat:
a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítéséről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
10. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi munkatervére.
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38 /20010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi munkatervéről
A bizottság a Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi munkatervét elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
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11. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
39 /20010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
12. Napirendi pont:
Előterjesztés a „KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSÉRT” Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
40 /2010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a „KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSÉRT”
módosításáról

Közalapítvány

alapító

okiratának

A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
13. Napirendi pont:
Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, a
Közbeszerzési Bizottság tagjainak kiegészítésére
Molnár Imre elmondja, az adott eljárásban a Közbeszerzési Bizottság határozatképtelen lehet
5 fő esetén, ezért 7 főre emelkedne a létszáma. A határozati javaslat szerint Molnár Imre és
Krokavecz László kerülne megválasztásra.
Dobos László megkérdezi, hány bizottsági ülés lesz még a hátralévő időszakban és a
közbeszerzések hogyan alakulnak.
Fejér Andor válaszában elmondja, alapvetően két bizottsági ülés az, ami erre a döntésre
bíztatta őket. Ez nevezetesen azt jelenti, hogy a kéményseprőipari tevékenységet meg kell
pályáztatni, lejárt a 15 éves ciklus. A Közbeszerzési Bizottság két tagja Vida Tamás és Rózsa
Lajos a Fűtéstechnikai Vállalat Felügyelő Bizottságában dolgoznak, ezért összeférhetetlenség
áll fent. Ebből adódóan az öt tagból 2 fő nem szavazhat az említett két közbeszerzési döntési
folyamatban. Könnyen előfordulhat egy fő hiányzása esetén már működésképtelenné válik a
bizottság, ezért szükséges a bizottság létszámának a bővítése. A többi eljárásokban nem
veszélyezteti a határozatképességet, csak ebben, de itt biztosítaniuk kell a döntéshozatalt.
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Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
41 /2010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 8/1995. (VII. 1.) sz. rendelete módosításáról
A bizottság a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
42 /2010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a Közbeszerzési Bizottság tagjainak kiegészítéséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
14. Napirendi pont:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság nem közgyűlési képviselő
tagjának visszahívására
Molnár Imre kérdés, vélemény hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati
javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43 /2010. (VI.4.) számú bizottsági határozat:
a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság nem közgyűlési képviselő tagjának
visszahívásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
A bizottsági ülés zárt üléssel folytatódik

Kmf.

Molnár Imre
a bizottság elnöke

