Jegyzőkönyv
Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága
2007. április 5-i üléséről.
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
Jelen vannak:

Molnár Imre, a Bizottság elnöke
Dobos László
Szűcs Lajos
Rente Ferenc a Bizottság tagjai, valamint
Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Dr.Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda helyettes vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője
Dr.Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Dr. Ürmössy Ildikó, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda helyettes
vezetője
Vitosné Veres Julianna, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője
Dr. Ignácz Istvánné, a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon
igazgatója
Agócs Klára jegyzőkönyvvezető.

Dr. Czuczi Mihály bejelentéssel távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, hogy 12. napirendi pontot kell tárgyalniuk. Javaslatot tesz új napirendi pont
felvételére, valamint a napirend sorrendjének módosítására. 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. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2006. évről szóló ellenőrzési jelentése és az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési
jelentése elfogadásáról
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

3. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjára
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodásról
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

6. Előterjesztés

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott
gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi
térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosítására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

7. Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a falugazdászok továbbfoglalkoztatásának kezdeményezésére
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Dordogne Megyei
Tanács (Franciaország) közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételére
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására
Előadó: Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke
12. Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Előadó: Lakatos István, a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Molnár Imre bejelenti, hogy szabályozásra került a Megyei Önkormányzat honlapja
szerkesztésének felelősségi rendszere. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény a közfeladatot ellátó szervek részére kötelezővé tette meghatározott adatok
közzétételét, így ezen túl az előterjesztések és a bizottsági ülések jegyzőkönyvei
megtekinthetők a honlapon.
1. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtár pénzmaradvány
felosztásánál egy pontosításra kerülne sor. Van egy keretösszeg pályázati saját forrásra. Meg
kellene jeleníteni, hogy ez konkrétan a könyvtári érdekeltség-nővelő pályázathoz szükséges,
mert így fogadják be a pályázatot. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és a
Gazdasági Bizottság támogatta az elfogadását.

3

Dobos László megkérdezi, a könyvállomány gyarapítására szolgál a pályázat.
Hajdúné Gácsi Mária válasza igen.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
23/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a 2006. évi költségvetés teljesítéséről
A bizottság a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről
és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat zárszámadási rendeletét a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat 2006. évről szóló ellenőrzési jelentése és az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése
elfogadásáról
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat 2006. évről szóló ellenőrzési jelentéséről és az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése
elfogadásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
3. Napirendi pont:
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
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Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság a rendelet módosítási tervezetét támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjára
Dobos László kiegészítést tesz a nemzetközi kapcsolatok című fejezethez. A 14. oldal utolsó
bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint egészüljön ki „ Ukrajna és Szerbia
esetében”.
Búsi Lajos elmondja, átvezetésre került ez a javaslat és a közgyűlés elé kerülő
előterjesztésben már így fog szerepelni.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjáról
A bizottság a szakmai, gazdasági programot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
5. Napirendi pont:
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásról
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
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6. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló
3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosítására
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
29/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról
szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést és a rendelet-módosítást támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
7. Napirendi pont:
Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztására
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
30/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
8. Napirendi pont:
Előterjesztés a falugazdászok továbbfoglalkoztatásának kezdeményezésére
Dobos László szerint igen hasznos a falugazdászok tevékenysége.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
31/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a falugazdászok továbbfoglalkoztatásának kezdeményezéséről
A bizottság az előterjesztést támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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9. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Dordogne Megyei Tanács
(Franciaország) közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
32/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Dordogne Megyei Tanács
(Franciaország) közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
10. Napirendi pont:
Előterjesztés a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételére
Búsi Lajos kiegészítésképpen elmondja, hogy az elmúlt héten a mezőtúri és a kunhegyesi
önkormányzat elfogadta a megállapodás-tervezetet.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
33/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
34/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona”Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona alapító
okiratáról
A bizottság az alapító okiratot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
11. Napirendi pont:
Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására
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Molnár Imre elmondja, Búsi úr előbbi kiegészítése ide is vonatkozik.
Dobos László megkérdezi, nincs-e valamilyen törvényi akadálya az intézmény átvételének,
mert időhatárok vannak középiskolák átvételénél. Szomorúnak tartja, hogy bármelyik
település lemond a középiskolájáról. Ez semmiképp nem jó. Egy településnek, városnak kell
rendelkeznie középiskolával és azt fenn kellene tudni tartani. Egy város attól is város, hogy
legalább egy középiskolája van. Megkérdezi, hogy az iskola az átvételt követően vállalja az
integrált közoktatási feledatot.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy az intézmény jelenleg is együtt oktatja a beilleszkedési
zavarral és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat normál társaikkal. Vannak enyhén értelmi
fogyatékos sérültek a szakiskolában és igen magas a cigány származású tanulók aránya (30
%) is, ami adódik Kunhegyes és környéke népességi viszonyaiból. Ez egy nagy tanuló
létszámú intézmény, tulajdonképpen ez lesz a megyei önkormányzat által fenntartott iskolák
közül a legnagyobb létszámú. Megfelelő időpontban, tavaly összel hozta meg döntését
Kunhegyes Város Önkormányzata, tehát nincs arról szó hogy ne törvényes eljárásban
történjen az átvétel.
Dobos László megkérdezi, az átvétel után továbbra is részt vesz az iskola az integrált
nevelésben.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy ez adódik az intézmény környezetéből, nincs más
választása, ilyenek a tanulók, ezt a feladatot kell a pedagógusoknak és az intézmény
fenntartójának felvállalnia, mert nem foglalkozhat mindenki tehetséggondozással.
Ugyanakkor kellően széles a sprektuma az iskolának, hiszen van gimnáziumi oktatása,
felsőoktatásra való felkészítése és szakközépiskolai képzése is. Ha lesz módosítás az iskola
szakmai szerkezetében, akkor az a szakképzés választékának a változása, elsősorban a szülők
és a tanulók igényének figyelembevételével. Például itt is erősen csökken az érdeklődés a
mezőgazdasági szakképzés iránt. Ez a képzés jelenleg szerepel a profilban, de nem biztos,
hogy sokáig benne marad.
Molnár Imre szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
35/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói
jogának átvételéről
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
36/2007. (IV.05.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium alapító okiratának elfogadásáról
A bizottság az alapító okiratot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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12. Napirendi pont:
Tájékoztató a külföldi kiutazásokról és fogadásokról
Szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
37/2007. (IV.05.) 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.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

