Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2008. június 6-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
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, a Közgyűlési Iroda vezetője
Dr. Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Dr Ürmössy Ildikó, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda helyettes
vezetője
Molnár András rendőr ezredes, mb .megyei rendőrfőkapitány
Tóth Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség
elnökségi tagja
Sárközi Gabriella pályázó
Vincze Ferencné pályázó
Kovács Anett Beáta pályázó
Dr. Fülöp Tamás pályázó
Varga András pályázó
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Dr. Czuczi Mihály és Buzás Sándor bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a bizottság.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el.
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3. Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Molnár András rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. megyei
Rendőrfőkapitány
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Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működésének
tapasztalatairól
Előadó: Kolozsi József, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
4. Előterjesztés a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona
Jászapáti igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

5. Előterjesztés a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek
Otthona Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatói pályázatának
elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
8. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2008. II. félévi munkatervére.
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
9. Előterjesztés a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 2006-2008. I. félév
időszakára vonatkozó tapasztalatainak áttekintésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató a külföldi kiutazásoról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
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 2008. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
37/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosításáról

költségvetésének
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A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Molnár Imre szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
38/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Tájékoztató a
tapasztalatairól

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Polgárőr

Szövetség

működésének

Molnár András a jelenlegi helyzetet vázolja. Elmondja, Dr. Házi István május 15-től az
országos rendőrfőkapitány helyettese, bűnügyi főigazgató. Ebben a pillanatban megbízottként
tölti be ezt a beosztást, keresik az új megyei főkapitányt. Az országos rendőrfőkapitánynak
van joga a jelölésre és a miniszter nevezi ki. Jelen pillanatban ügyvívői minőségben van jelen,
továbbra is bűnügyi igazgató szeretne maradni. Elmondja továbbá, szerencsésebb lett volna,
ha az írásos anyagban is jelzik, hogy 12 %-os nővekedést rögzített a statisztika, ez kb. 2000
bűncselekmény nővekedését jelenti. Ennek az a magyarázata, hogy 2007. évben került
befejezésre 1660 olyan bűncselekmény, amit a megye területén követtek el. Ebből 1327 kis
kárértékű csalás volt, ezeknek az elkövetési időpontjai 2004. és 2005. évre teendők. Úgy
gondolja, hogy ezek a bűncselekmények 2007-ben már a megye lakosságának a közbiztonsági
érzetét nem igen befolyásolták, tehát ha ezt a számot leveszik a nővekedésből, akkor nagyából
annyi lesz, mint az előző évben elkövetett bűncselekmények száma. A kábítószer komoly
társadalmi probléma és a rendőrség csak a maga lehetőségei és keretei között tudja ezzel
felvenni a harcot. A cigány kisebbséggel kapcsolatos problémák igen élesen jelentkeztek az
utóbbi időben. Meggyőződése, hogy ez is társadalmi probléma. Ennek van egy bizonyos
rendőri szerepe és ezzel sajnos a rendőrség találkozik először. A rendszerváltás óta felnőtt egy
olyan nemzedék, aki a munkával igazán nem találkozott és ez elég komoly problémát jelent
ebben a pillanatban.
Dobos László elfogadásra javasolja a beszámolót, teljesen egyetért a leírtakkal és az
elmondottakkal. Szerinte a cigánykérdés komoly társadalmi probléma. Az oktatásnak kellene
valamilyen utat mutatnia, mert az integráció semmiképpen nem megoldás. Hatékonyabb,
keményebb módszert kellene választani arra, hogy valóban olyan képzést kapjanak a
gyerekek, amit később el is tudnak adni. Munkához kell juttatni ezeket az embereket, mert
generációk nőnek fel úgy, hogy nem tudják mi a munka. Az állam képtelen eltartani őket és
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ez komoly társadalmi, morális és gazdasági problémákat fog felvetni a jövőben. Ha valahol
nincs pénz, azt a bűn útján fogják megkeresni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a beszámolót és a határozati javaslatot.
A Ügyrendi Bizottság a beszámolót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
39/2008. (VI. 6.) 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.
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. Molnár András r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
mb. megyei rendőrfőkapitány
6. dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
értesülnek.
Tóth Imre elmondja, hogy Kolozsi úrnak az Országos Polgárőrszövetség értekezletén kellett
résztvenni, ezért Őt küldte el maga helyett.
Dobos László megjegyzi, hogy Kolozsi úr még egy bizottsági ülésen sem jelent meg. A leírt
anyaggal egyébként egyetért.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót és a határozati javaslatot.
A Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót és a következő határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek:
40/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működésének tapasztalatairól szóló
tájékoztatóról

1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működésének
tapasztalatairól 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. dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
értesülnek.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona Jászapáti
igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti a pályázót. Megkérdezi, van-e a pályázattal kapcsolatos kiegészíteni
valója.
Sárközi Gabriella: nincs kiegészítése a pályázathoz.
Dobos László megkéri a pályázót, hogy mondjon egy pár mondatot magáról.
Sárközi Gabriella ismerteti szakmai életútját. 5 éve dolgozik az intézményben. Az elmúlt
évben megszerezte a szociális szakvizsgát idősek ellátása témakörben. Jelenleg az intémény
vezető ápolója.
Molnár Imre megkérdezi Vincze Ferencné pályázót, van-e kiegészítése a pályázatához.
Vincze Ferencné úgy gondolja, hogy a fő írányvonalakat leírta a pályázatban. A Szociális
Bizottság ülésén néhány apró dologgal kiegészítette, most inkább megerősítené a pályázatban
leírtakat.
Dobos László köszönti a pályázót. Kéri, hogy néhány mondatban ismertesse a szakmai
programját.
Vincze Ferencné elmondja, 25 évet tanított tanítónőként. Majd ezután került Jászapátira a
módszertani osztályra. Itt szakképzettséget kellett szereznie, az Államigazgatási Főiskolán
szociális szakigazgatást tanult. Fő tevékenysége az intézmények ellenőrzése volt, ezen kívül
szakmai programok szervezése és az ezeken való előadások megtartása, statisztikák készítése.
Az öt év alatt nagyon megszerette ezt a munkát, az idős emberek közel állnak hozzá.
Molnár Imre elmondja, az intézmény dolgozói és a véleményező bizottság Sárközi Gabriella
pályázatát támogatta. Javasolja Sárközi Gabriella megbízását. Szavazavazásra teszi fel a
határozati javaslat A változatát.
A bizottság 3 igen szavazattal az A változatot támogatja, 3 tartózkodással a B változatot nem
támogatja.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
41/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona Jászapáti igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság Sárközi Gabriella megbízását támogatja, a határozati javaslat A változatát a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona
Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálására
Fejér Andor tájékoztatja a bizottságot, hogy Kertész Rózsa időközben visszavonta
pályázatát.
Molnár Imre köszönti a pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Kovács Anett Beáta nem kívánja kiegészíteni.
Szűcs Lajos megkérdezi, ilyen fiatalon a motivációt mi jelenti.
Kovács Anett Beáta elmondja, egyrészt rendelkezik a szakmai gyakorlattal, illetve
megvannak a tanult ismeretei. Érez magában annyi ambiciót, kitartást, hogy jó igazgatója
legyen az intézménynek és megfelelően helytálljon.
Szűcs Lajos megkérdezi, hogy nem érez kritikus pontot a jelenlegi vezetés és a leendő
vezetés életkora között.
Kovács Anett Beáta nem gondolja, hogy a kora hátrányára válna.
Dobos László megkérdezi, egy fiatal pályázót mi motivál, mi indít arra, hogy ebben a nehéz
helyzetben bevállaljon egy ilyen posztot.
Kovács Anett Beáta szerint vannak és várhatóak is problémák, de azt gondolja, hogy
körültekintően és egy jó problémamegoldó képességgel meg lehet oldani ezeket. Azon lesz,
hogy a problémák megoldásra kerüljenek és ha megnézik a dolgok összetevőit, akkor azt
gondolja, hogy a problémák azért vannak, hogy megtalálják rá a megfelelő megoldást.
Bízakodó és optimista.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslat B változatát.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
42/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona
Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálásáról
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A bizottság Kovács Anett Beáta megbízását támogatja, a határozati javaslat B változatát a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti a pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Dr. Fülöp Tamás bízik abban, hogy kellő részletességgel tartalmazza a pályázat a számon
kérhető és a reményei szerint megvalósítható terveket. A szakmai gyakorlata bizonyos
partikuláris területekhez kapcsolódik. Közel egy évtizede rendszeres kutatója a Levéltárnak.
Együttműködött több programban a levéltári munkatársakkal. Résztvevője a Levéltári
konferenciáknak, szerzője, lektora volt a Levéltári évkönyvnek. Úgy gondolja, hogy sikerült
megszereznie azokat a tapasztalatokat, amelyek ehhez a pályához szükségesek. Bízik abban,
hogy a Levéltár részéről is megkapja majd a kellő szakmai támogatást. Sikeres pályázata
esetén elsőként fog a levéltári szakmai továbbképzésekre jelentkezni. Alapvetően
felsőoktatási tapasztalata van, a szolnoki Főiskolán dolgozik 10 éve, ott szerezte a
tudományos fokozatát. Ismerteti, hogy az egyetem elvégzése után milyen helytörténeti
kutatásokkal foglalkozott.
Dobos László elmondja, mind a leírtak és mind az elhangzottak meggyőzték arról, hogy jó
kezekben lesz ez a poszt, a maga részéről támogatásra javasolja a pályázatot.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
43/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság Dr. PhD Fülöp Tamás megbízását támogatja, a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálására
Molnár Imre köszönti a pályázót. Megkérdezi, van-e kiegészítése a pályázathoz.
Varga András: nem kívánja kiegészíteni a pályázatot.
Dobos László megkérdezi, a kompetencia alapú képzésről mi a véleménye.
Varga András elmondja, jelentkeztek a kompetencia alapú képzésre írányúló kisérleti fázisba
és két osztályban tíz kollegával végig csinálták ezt a szakaszt. A kollegák többnyire pozítivan
nyilatkoztak és ezt igazolta a tavalyi szintmérés, mert a korábbi évek mérési eredményeinél
jelentősen jobb teljesítményt nyújtottak a tízedikes tanulóik. Tehát azt kell mondja, hogy nem
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biztos, hogy annak a gyere anyagnak, akikkel ők fopglalkoznak a szakképző területen, nem
hasznos a kompetencia alpú képzés. Pozitívín látja a lehetőséget benne.
Dobos László megkérdezi, a lexikális tudás megléte vagy hiánya mennyiben befolyásolja ezt
a képzést.
Varga András: jelentősen. A kompetencia alapú képzés megkövetel bizonyos lexikális
tudást. Az alkalmazáshoz ismerni kell az elméletet.
Dobos László megkérdezi, hogy melyikre tenné a nagyobb hangsúlyt, a lexikális tudásra vagy
az újonnan bevezetett kompetencia alapú képzésre.
Varga András: ketté választaná a képzést. A gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben és a
felsőfokon elöször jön a lexikális tudás és majd ezt meg kell tanulni alkalmazni. A
szakképzésben az a minimális lexikális tudás, ami az alkalmazáshoz kell az elengedhetetlen.
Dobos László: akkor azt mondja, hogy a szakképzésben szükség van közismereti tantárgyak
oktatására.
Varga András: ez egyértelmű. Az alapműveltséghez feltétlenül.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
44/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola
Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság Varga András megbízását támogatja, a határozati javslatot a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 2008. II. félévi munkatervére.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
45/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Közgyűlés 2008. II. félévi munkatervéről
A bizottság a Megyei Közgyűlés 2008. II. félévi munkatervét támogatja, elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
9. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 2006-2008. I. félév időszakára
vonatkozó tapasztalatainak áttekintésére
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Dobos lászló szerint gazdag programot bonyolított le a megyei önkormányzat, imponáló az az
elvégzett munka, ami mögöttük van.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
46/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 2006-2008. I. félév időszakára
vonatkozó tapasztalatainak áttekintéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1) Az Ügyrendi Bizottság jóváhagyja a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai
2006-2008. I. félév időszakára vonatkozó tapasztalatainak áttekintéséről szóló
beszámolót. Megállapítja, hogy a nemzetközi kapcsolatok jól szolgálják a megye
elismertségének, vonzerejének növelését, és fontos szerepük van abban, hogy a
lakosság – különösen a fiatalok – közvetlenül is megismerhetik a partnerek
országainak jó gyakorlatát, ezért a továbbiakban is szükség van a kapcsolatok
fenntartására, elmélyítésére.
2) Az Ügyrendi Bizottságot a két ülés közötti kiutazásokról és fogadásokról a
továbbiakban is folyamatosan tájékoztatni kell.
Határidő: 2008. június 20. és folyamatos
Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője.
Erről:

1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke
3. Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
é r t e s ü l n e k.

10. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
47/2008. (VI. 6.) számú bizottsági határozat:
a külföldi kiutazásokról és fogadásokról szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadja.
A bizottsági ülés zárt üléssel folytatódik.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

