Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2007. október 26-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László
Szűcs Lajos, a Bizottság tagjai, valamint
Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Dr.Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Molnár András bűnügyi igazgató, Megyei Rendőrfőkapitányság
Vidra Zoltán, a Fütéstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója
Burai Zsuzsanna pályázó
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Dr. Czuczi Mihály bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, hogy az írásos meghívó szerint 13. napirendi pontot tárgyal a bizottság, a 11.
napirendi pont az ülés előtt kiosztásra került, kéri a bizottság tagjait tanulmányozzák át.
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. Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Molnár András, bűnügyi igazgató, rendőrezredes, Megyei Rendőrfőkapitányság
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működésének
tapasztalatairól
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és
zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjainak
megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

4. Előterjesztés a Tiszaföldvár-homoki Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatójának
megbízására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Gyermek-és Ifjúságvédő Intézet összevonására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a megyei önkormányzat által fenntartott
érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

szociális

7. Előterjesztés a megyei önkormányzat fenntartásában működő
intézmények iskolaszék tagjainak delegálására
Előadó: Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője

intézmények

nevelési-oktatási

8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület
Felügyelő Bizottságába tag delegálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal és a Magyar Turizmus
Zrt Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodával kötendő új együttműködési
megállapodásra
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

11. Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló
pályázatban való részvételre
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
12. Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról,
ellenőrzéséről
Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
13. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
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1. Napirendi pont:
Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működésének
tapasztalatairól
Molnár András elmondja, a következő években fokozottan fel kell készülni a kábítószer
bűnözésre. Nagy erőket mozgósítanak a kábítószer-bűnözés ellen. Ebben az évben jelentős a
bűncselekményszám-növekedés, ez a hatékonyabb felderítésnek is köszönhető. A kiemelt
bűncselekmények felderítésében a megye az országos elsők között van. A megye közepesen
fertőzött terület. A bűncselekményi struktúra annyiban változott az előző időszakhoz képest,
hogy csökkent a vagyonelleni bűncselekmények aránya. A lakosságot hátrányosan érintő
ügyekben próbálnak eredményeket elérni.
Dobos László szerint az elmúlt évben nagyon jó munkát végzett a megyei rendőrség, a
mutatókban semmiféle romlás nem mutatkozott. Elfogadásra javasolja a beszámolót,
megköszönve a megye rendőrállományának munkáját. A Megyei Polgárőr Szövetség
beszámolójából idéz „ az elmúlt évben szeptembertől október végéig tartó tüntetések
biztosítása kivonta a rendőri erők egy részét a településekről, ezért a polgárőröknek
közbiztonság fenntartása érdekében fokozott szolgálatot kellett adniuk ”. Megkérdezi, hogy a
tüntetésekre mekkora erőt vontak ki a megyei rendőrállományból.
Molnár András elmondja, természetesen az ország más részéről is voltak rendőri erők
felvezényelve. A felrendelés az ORFK vezetője által történt. Tiszteletben tartja a polgárőrség
tevékenységét, sokat segítettek, de saját erőből a megyei főkapitányság megoldotta a
normális működést. Pontos számadatot nem tud mondani, gyakorlatilag a megye
közbiztonságát nem befolyásolta negatívan ez a tényező.
Rente Ferenc véleménye szerint a kábítószer-bűnözésre nagyon oda kell figyelni. Úgy
gondolja, hogy a megyei önkormányzat akkor dolgozik jól, ha ezt közös ügynek tekinti.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A bizottság a beszámolót és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek:
76/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
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. Házi István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány
6. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
értesülnek.
Molnár Imre elmondja, hogy Kolozsi József, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nem jött
el az ülésre. Megkérdezi a tájékoztatóhoz van-e észrevétele, véleménye a bizottságnak.
Dobos László elmondja, szakmai kérdése lett volna Kolozsi úrhoz, de ezt majd személyesen
tolmácsolja.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek:
77/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Polgárőr Szövetség működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatóról
1. A Megyei Közgyűlés a Megyei Polgárőr Szövetség működésének tapasztalatairól szóló
tájékoztatót elfogadja.

2. A Megyei Közgyűlés megköszöni és elismeri a Megyei Polgárőr Szövetség szakmai
tevékenységét és a megye polgárőreinek önzetlen munkáját.
3. Az erkölcsi elismerés mellett a Megyei Önkormányzat a korábbi időszaknak megfelelően
– a költségvetési helyzetére figyelemmel – anyagilag is támogatja a megye polgárőreinek
munkáját. A Közgyűlés felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a Megyei Polgárőr
Szövetség tevékenységét segítsék elő.
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, Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 280.
6. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
7. a megye települési önkormányzatai
értesülnek.
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2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet
módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet
módosításáról
A bizottság a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjainak megállapítására
Dobos László úgy látja, hogy a kft. jó anyagi kondiciókkal bír. A 6, 5 %-os díjemelést soknak
tartja. Megkérdezi, valóban megvalósulnak az ellenőrzések, hogyan lehet produkálni évente a
90 % feletti teljesítményt.
Vidra Zoltán válaszában elmondja, a kft nyeresége az elmúlt évben 3,5 millió forint volt. Az
utóbbi öt évben a djíemelés mértéke meg sem közelítette az inflációt. A mostani 1-9. havi
KSH adatok szerint az infláció mértéke 8,3 % és ezen belül a szolgáltatás 6,4 %-ot tart, tehát
minden évben a kft. egy, másfél %-ot veszít. A díjakból jelentős nyereséget nem tudnak
kivonni. A produkált nyereséget műszerekre, eszközökre, gépjárműparkra kell fordítaniuk. Ily
módon nagyon büszkék arra, hogy e mellett nem lett adósságuk. Minden év végén hitelt kell
felvenni, hiszen a dolgzók teljesítenek és bért kell fizetni, másrészt pedig a bevételük a
nullával egyenlő. E mellett a törvény és a szolgáltatói megállapodásuk arra kötelezi, hogy
minden ingatlan tekintetében nyújtsák a szolgáltatást. A 90 % feletti teljesítés abból adódik,
hogy az ellenőrzések egy része áttolódik a következő évre.
Lakatos István elmondja, a kötelező közszolgáltatást a megyei önkormányzat Szolnok város
kivételével az egész megyére ellátja. A kft-vel nincs tulajdonosi kapcsolat, ezért csak
ármegállapítási jogkörrel lehet élni. Az ármegállapításnál behatároltak a hatóságok
meghatározásai. A megyei önkormányzatnak is érdeke, hogy a kft. normálisan tudjon
gazdálkodni. A Fogyasztóvédelmi Egyesület Megyei Szervezete támogatja az előterjesztést és
a díjemelés mértéke ellen nem emel kifogást.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjainak megállapításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Tiszaföldvár-homoki Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatójának
megbízására kiírt pályázat elbírálására
Kovács Sándor elmondja, a pályázót mind a két bizottság meghallgatta és alkalmasnak
találta a pályázatát.
Rente Ferenc furcsának tatja a pályázó elnök úrnak írt levelét. Szerinte szokatlan a stílus egy
pályázat elbírálásánál. Szerencsésebb lett volna, ha a levél nem kerül a bizottság elé. A
pályázat tartalmával nincs kifogása, csak a hivatali döntési mechanizmusban szokatlan ez a
szubjektív megnyilvánulás.
Dobos László megkérdezi a pályázótól, hogy miért van szükség óvodás gyermekek
matematika és irodalmi oktatására. Szeretné, ha meggyőzné az integrált oktatás
hasznosságáról. A tempus közalapítvány által kiírt pályázaton az írásban, számolásban zavart
gyerekeket angol nyelvre oktatták, ezek a gyerekek hogy beszélnek magyarul. Sajátos
nevelési igényű tanulók, mint fogalom, mikortól datálhatók.

7

Burai Zsuzsanna válaszában elmondja, az óvodai nevelés programja tartalmazza a
matematikai és irodalmi nevelést és ezenkívül más foglalkozás tipusokat. A matematikai
nevelésre azért van szükség, mert előkészítik a gyerekeket a számok világába való belépésre,
matematikai alapfogalmak megismertetésére játékos formában. A programnak
követelményrendszere is van, amely azt mondja, hogy a gyermeknek, amikor belép az
iskolába a 10-es számkörben el kell igazodnia. Az irodalmi nevelésnek is nagy haszna van,
hiszen ezáltal szerettetik meg a gyerekekkel a meséket, verseket. A különféle népszokásoknak
az átadásával pedig az esztétikumra való nevelés folyik. Ennek is van előkészítő funkciója,
hiszen a rövid versek megtanításával fejlesztik a gyermekek emlékezetét, a mesék
megtanításával a szövegértésüket is előkészítik. Az integrált oktatásnak a hasznosága az, hogy
a többségi pedagógusok, akik nem rendelkeznek gyógypedagógiai szemlélettel-együtt
dolgozva- gyógypedagógusokkal megismerik ezt a fajta bánásmódot, módszertani kulturát.
Ha ezt beviszik a többségi oktatásba, akkor a lemaradó gyermekeket sokkal jobban lehet
fejleszteni ezekkel a módszerekkel. A tempus közalpítvány pályázatának az volt a célja,
hogy gyógypedagógiai módszerekkel oktassák az írásban, számolásban zavart gyerekeket. A
gyerekek nagyon nehezen tanulják az idegen nyelvet, ezért az volt a cél, hogyan lehetne
módszertani kulturával könnyebbé tenni a tanulást számukra. Jól beszélnek magyarul, talán a
kifejező készség és a helyesírásban vannak hátrányban a többi gyerekkel szemben. Sajátos
nevelési igényű tanulók, ez egy nagyon tág fogalomkör. Korábban a fogyatékossági
ágazatokat vették ebbe a körbe és később ez kibővült. Ide sorolták a számolási, írás,
olvasászavarral küzdő gyerekeket is. Most folyik egy felülvizsgálat, ahol ezeknek a
gyerekeknek a diagnózisát vizsgálják felül. A viselkedési és megismerési zavarokkal
rendelkező gyerekek most már nem tartoznak ide.
Molnár Imre szerint a válasz kielégítő volt, a törvényi kötelezettségek meghatározzák ezeket
a kérdéseket. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:
80/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Tiszaföldvár-homoki Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatójának
megbízására kiírt pályázat elbírálásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Molnár Imre megköszöni a pályázó részvételét.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gyermek-és Ifjúságvédő Intézet összevonására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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81/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet megszüntető
okiratáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon alapító
okiratáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő
összevonásával kapcsolatos szervezési feladatokról

Intézet

és

Gyermekotthon

A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok kijelölésére
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
84/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
iskolaszék tagjainak delegálására
Dr. Györgyi Lajos elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság támogatja az
előterjesztést.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
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85/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
iskolaszék tagjainak delegálásáról
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület
Felügyelő Bizottságába tag delegálására
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
86/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület Felügyelő
Bizottságába tag delegálásáról
A bizottság az előterjesztést és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal és a Magyar Turizmus Zrt
Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodával kötendő új együttműködési megállapodásra
Rente Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Unió határozata szerint a
szúnyogmentesítés vegyi úton tilos lesz. A biológiai laborok tárgyi és technikai feltétéleit
felül kell vizsgálni. Az Európai Unió határozatának területi végrehajtása indokolja, hogy
ebben lépni szükséges.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
87/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal és a Magyar Turizmus Zrt Tisza-tavi
Regionális Turisztikai Projekt Irodával kötendő új együttműködési megállapodásról
A bizottság az előterjesztést és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
10. Napirendi pont:
Előterjesztés pályázat benyújtására az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért
programjára
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
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88/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság Európa az állampolgárokért programjára
A bizottság az előterjesztést és határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló
pályázatban való részvételre
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy létrejött az előzetes megállapodás a közgyűlés elnöke és
a megyei jogú város polgármestere között a tekintetben, hogy egy pályázat beadása érdekében
nem szakképzési társulás alakulna egységesen a megyében, hanem folytatva a konzorciumok
munkáját három társulás, ugyanakkor a megyei szakképzés összehangolására egy non-profit
kft jönne létre, amely az esetlegesen sikeres pályázat elsőkörös befogadását követően,
második körben pályázna és alkalmas lenne arra, hogy a gazdasági élet szereplői is a
tulajdonosi körbe bekerüljenek. Ennek a munkaszervezete biztosítaná a szakképzés
szervezésnek egyes elemeit, míg a három társulás azokat a döntéseket végezné el, amelyek
eddig fenntartói hatáskörben voltak. Az Észak–alföldi Fejlesztési Bizottság által közvetített
elvárásokat a saját kistérségeikben végezné. Nagyon fontos, hogy a következő hónapokban
szoros munkát végezzenek a partner önkormányzatokkal. Előkészítenek egy levelet, amelyben
megindokolják ezt a helyzetet. Már több testület is állástfoglalt, egy egységes megyei
szakképzési társulás megalakítása mellett, illetve a megállapodás-tervezetet is tárgyalta, de az
egységes pályazat érdekében ezt a kompromisszumot meg kell hozni. Kunszentmárton jelezte,
hogy nem kiván résztvenni a megye szakképzési formációban, hanem egy dél-alföldi
regionális szerveződéshez csatlakoztak már korábban és ezt fenntartják. A következő
közgyűlésen is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.
Dobos László megkérdezi, három TISZK alakul a megyén belül.
Dr. Györgyi Lajos társulási formában három TISZK, de a TISZK lenne a non-profit társaság
is.
Dobos László elmondja, azért jönnek létre a TISZK-kek, hogy pénzt tudjanak lehívni a
központi forrásból. Szerinte értelmetlen sokat létrehozni, ettől a pénzalap nem nővekszik.
Megkérdezi, mi a haszna a három társulás létrehozásának.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, három plussz egy TISZK-ről van szó, tehát a fenntartói
feladatkör egyes hatásköreinek gyakorlását a három kistérségekből szerveződő társulás
végezné el és lesz védőernyőként még egy.
Dobos László megkérdezi, amikor a pénzt le lehet hívni, akkor a védőszervezet fog pályázni
és az osztja szét a pénzeket vagy már külön-külön a TISZK-kek.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, többfajta pénzről van szó. Most a TÁMOP pályázat keretében a
szervezeti, adminisztratív részek kimunkálását és működésbehozatalát szolgálja ez a 100-400
millió forintos nagyságrend, erre a tervek szerint a non-profit kft. pályázna. Első körben még
a megyei önkormányzat a gesztor, a második körben a megalakítandó non-profit kft. és ebből
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juttatna a három szakképzési társulásnak. A többi megyében, miután az első körben a
technológiai TISZK-kekből Debrecen és Nyíregyháza is nyert egyet-egyet, ott most ezek nem
pályázhatnak, hanem ott is a megye perifériális részei fognak össze és úgy készítenek elő
pályázatokat, hogy tudják azt, hogy 15 nyertes pályázatnál nem lehet több, tehát a 22
technológiai TISZK mellé így sorakozna fel a kiírás szerint egy 15 adminisztratív szakképzésszervezési TISZK non-profit gazdasági-társasági formációban vagy szakképzési társulás
formációban.
Szücs Lajos véleményében elmondja, hogy a törvény módosításával szakképzési
hozzájáruláshoz úgy lehet hozzájutni, ha ide valaki belép. A társulási megállapodás, ennek az
alapító okirata messzemenőleg nem egyezik meg bizonyos önkormányzatok
vagyonrendeletével sem, nem hogy ide belépjenek. Óriási fenntartással kezelik ezeket a
dolgokat, senki nem szereti, ha egy ilyen társulásban vagy a megyén belül valaki prioritást
szeretne szerezni még el sem kezdett dolgoknál, hiszen az elosztás konszenzusa még meg
sincs. Szerinte a magyar szakmunkásképzés itt nem fog megoldódni, bonyolultabb lesz és
semmi másról nem fog szólni, mint az eddigi szakképzéshez hozzájáruló vállalkozók,
vállalkozások talán más formában oldják meg és nem fogalalkoznak ezzel a résszel, ami
szerinte a szakmukásképzésben óriási veszteség, az önkormányzatoknak pedig bevételkiesés,
mert ebből a pályázati pénzből aminek soha nem lehet tudni mennyi lesz a végeredménye, ki
hogyan részesülhet belőle, ez települési érdekeket sérthet. Szerinte ilyen nemzeti programokra
nem biztos, hogy szükség van. A magyar szakképzési hozzájárulás évek óta sikeres és ebből
előadótermek, gépek, eszközök, gyakorló helyek születtek, ezt nem szabad megváltoztatni,
mert a vállalkozások más formában, adóban fogják ezt letudni. Az önkormányzatoknak be
kell lépni, csak hát ez egy mókuskerék.
Dobos László szerint ebből már nem lehet kilépni. A határozati javaslat 2. pontját idézi.
Megkérdezi, hogyan kell ezt értelmezni.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, a korábbi változat, amely kiküldésre került a partnereknek,
csak Jász-Nagykun Szakképzés-szervezési Társulás nevet viselt költségvetési szerv
formációban és Szolnok Megyei Jogú Város nem lett volna benne, mert nem vállalta fel a
belépést. Ha ezt a vonalat viszik tovább biztos, hogy két pályázat megy be és akkor az esélyek
romlanak. Annak érdekében, hogy létrejöjjön az egy pályázat, illetve hogy ne szakadjon ketté
a megye szakképzése a későbbiekben sem, ezért elnök úr a szolnoki feltételeket előzetesen
elfogadva egy új előterjesztést -amelyet a mai napon írt alá- készítettek elő és ennek alapján
várhatóan bonyolultabb szervezeti struktúra lesz. Három szakképző társulás alakulna a
korábbi konzorciumi működés nyomán, ez a túrkevei, szolnoki és a jászberényi. Elvégzik
azokat a feladatokat, amelyeket korábban a Jász-Nagykun Szakképzés-szervezési Társulás
megállapodásába tettek volna bele, ezek a fenntartói jogok centralizálását jelentik a
társulásnál. Ugyanakkor létrejönne egy non-profit kft., amely a belépni szándékozó gazdasági
szervezeteket is magába foglalná, meg az önkormányzatokat, akik ebben részt kívánnak venni
és ez foglalkozna a fejlesztési teendőkkel, majd a TÁMOP pályázatot követő TIOP
technológiai tipusú pályázat lehetőségével, illetőleg a megye szakképzésének
összehangolásával.
Molnár Imre elmondja, hogy kisújszálláson a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén fogadták el
az előző verzióba való belépést,- ott is elhangzott, két pályázat esetén nem sok esélyük lesz.
Szerinte ezt még újra fogják tárgyalni.
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Dr. Györgyi Lajos elmondja, visszaléptek egy korábbi állapotba, míg itt a tanulmány, a
pályázati anyag kidolgozása és ezzel párhuzamosan megfelelő szervezeti konstrukciók
kidolgozása történne meg, ezért újból foglakozni kell ezzel a település fenntartóknak és a
megyei önkormányzatnak is. Decemberben még feltétlenül napirendre kerül ez a kérdés és
akkor már konkrét előterjesztések formájában.
Dobos László megkérdezi, Szolnok város úgysem ment volna bele egy TISZK-be, ha ő a
vezetője.
Dr. Györgyi Lajos: nem.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
89/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló pályázatban való
részvételről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
12. Napirendi pont:
Tájékoztató a Megyei Közgyűlés tagjai
ellenőrzéséről
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.

vagyonnyilatkozatának

nyilvántartásáról,

Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
90/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról, ellenőrzéséről
A bizottság a tájékoztatót tudomásul veszi.
13. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
91/2007. (X.26.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
Molnár Imre végezetül megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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