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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter asszonynak

„A tiszaföldvári képviselőtestület és a lakosság tiltakozása ellenére a
Kunszentmártoni Rendőrkapitánysághoz csatolják-e a Tiszaföldvári

Rendőrőrsöt?"

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk Miniszter asszonytól, azért tőle, mert e
tárgykörben a kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A rendőrség átszervezése során ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek
szerint tényként kezelendő, hogy a Tiszaföldvári Rendőrőrsöt a Kunszentmártoni
Rendőrkapitánysághoz csatolják . Ez már korábban is felmerült, és valóban
szólnak mellette érvek.

Ugyanakkor az ellenérvek még számottevőbbek (közlekedési problémák, térségi
szerepkör gyengülése, hagyomány felrúgása, stb .) különösen, ha a tiszaföldvári
lakosság körében tapasztalható nagyfokú ellenérzést figyelembe vesszük
(Tiszaföldvár a kistérség legnagyobb települése) .

A 1022/1994 . (111.3 1 .) Kormányhatározat (Jász-Nagykun-Szolnok megye rövid-
és középtávú fejlesztési feladatairól) így rendelkezett :

„17 . A Kormány támogatja :

a) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság területén új
rendőrkapitányság létrehozását Tiszaföldváron	"

K/8925 .

Írásbeli kérdés



Ennek megvalósítása 1994-98 . között tervben volt, de anyagi gondok miatt
csúszott .
Az Orbán-kormány 1062/2001 . (V1 .26 .) számú Kormányhatározatával hatályon
kívül helyezte az egész 1022/1994 . számú Kormányhatározatot, beleértve a 17 .
pontban foglaltakat is .
Jelenleg kicsi a realitása a Rendőrkapitányság létrehozásának, ezért nagy hiba
lenne még egy kedvezőtlen lépéssel tetézni a gondokat .
Ugyanakkor a súlyos közbiztonsági helyzetre tekintettel célszerűnek tartjuk
Tiszaföldvár és Cibakháza területén a rendőrség megerősítését .

Ezek a javaslatok összhangban vannak az érintett települések
képviselőtestületeinek akaratával, amelyről 2002-ben a Megyei
Rendőrfőkapitányt is tájékoztatták (mindkét határozat mellékelve) .

Bízunk benne, hogy ilyen előzmények után nem születik a helyi akarattal
ellentétes döntés!

Farkas Imre
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K/8925 . melléklete
t

156.12002 ./X.03.1 ŰKT. határozat
a Tiszaföldvári RendörSrs átheiyezésér6l
a Kunszentmártoni Városi Kapitánysághoz

Tiszaföldvár Város Űtikormányzata a Tiszaföldvári RendSrőrs állományának és
technikai felszerelésének a Kunszentmártoni Rendőrkapitánysághoz csatolását
nem javasolja az alábbiak miatt :

Az áthelyezéssel a testület szerint csökkenni fo a kőzbiztouság .
Tiszaföldvár a Szolnoki Vásasi Bíróság és ~gyészség területi illetékességéhez
tartozik.
Kunszentmárton felé kedvezőtlenebbek a tőmegkózl .kedés feltételei .
Tiszaföldvár a térség legnagyobb települése, jelenleg már tőbb területen lát el
kőrzetkőzponti feladatokat - okmányiroda, elsőfokú építési hatóság, ;gyámügyi
feladatok, stb. -, melynek alapján inkább az ónállóság, a helyi fejlesztés lenne
indokolt. .étezik egy korábbi kormányhatározat, melynek értelmében
Tiszaföldváron rendőrkapitányság épül, és ez a döntés még nem került
visszavonásra .
Tiszaföldvár Vásol Őnkormányzata ragaszkodik ahhoz, hogy Tiszaföldváron
RendSrkapitányság létesüljön. Felkérjük Farkas Imre országgyűlési képviselő urat,
hogy járjon el ebben az ügyben a Belúgynúniszternél. Elfogadjuk és támogatjuk,
hogy Cibakháza a Tiszafoldvári Rendörörs felügyelete alá tartozzon a rnegfele18
állományi létszám biztosításával .

Erről értelűi:
1. Dr. Házi István rend5rezredes Megyei Rendőrfőkapitány - Szolnok
2. Tiszafáldvár Város Polgármestere - helyben
3. Tiszaföldvár Váras Jegyzője - helyben
4. Cibakháza Nagyközség Polgármestere - székhelyén
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19. KT hamrozota
Cibakháza Nugyka y"K1VI$s Csoport integrálódása az országosŐtxprc~ral„~,

1.) Cib8itt1m Nagyközség Önk=imyzatáaak K .épvisdó-testülete ezen satám m6ban
r6gzft4 hogy Cibakháza teleplilés renWr" kiszelakit és Wniigyi helymeténok
kczeiósét a folyamata= lévő országos Örsprogramon belül úgy tapja oéiszorílnek,
hogy az dj straktdrábaa a Cibakházi KIVIK-s Csoport személyi állománya a
Tinat$idvéri Rondbrbrs Wayítiadl áA kerülne .

2.) Ben hat,£rozat i.) pontjában rögzített magoldás Cibakh za Nagyktizs>=g
Onkormányz$tánalc megfelclnc akár a Szolnoki Rendárfdkapitányság, akár a
Kunszentmártoni Readórkapitányság hicardúáján bel L

5.) A képviselő-ttstillct sun hat£.cozatk6l értosited rcndolk

Dr. Óze Sindor polgármestert
Dr. Albrccht Sándorjegyzöt
KépviRsId-testület taglsít - helyben-
Boma Attila polgármestert, Ti-uWIdv$r Váres (nkosmányzata
Dr. R i Istváa randórezredost, Megyei RendádFÓkapitányság - Szolnak -
Szak£cs hdszló rendóralemdest, K.u=entmártaní Reztdőrkapitányság
Amt6 László, rendŐrftagyot Timtatöldvári Rendörórs
NagykazsW Köjnyvt&at
Irattáral .

Itrtesitésért felelds: Dr . 6te Sándor
HatdriM , ezennel

Cibakháza, 2Á»2. december 19.
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