Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. szeptember 9-i üléséről
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem (Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.)
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Kántorné Bíró Emília, Sági István,
Szabó László, Szabó Zsigmond, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Huber Ferenc, Magos
Vilmos, Dr. Őze Sándor, Ökrös István.
Távolmaradását előre jelezte: Tokajiné Demecs Katalin, Kovács Jánosné.
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Dr. Fülöp Tamás, a JNSZ Megyei Levéltár igazgatója,
Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy új
napirendi pont lesz, az előterjesztést helyi kiosztással megkapták a bizottság tagjai. Javasolja
azt 5. napirendi pontként megtárgyalni.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1. A bizottság 2009. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a Szolnoki Panteonban emléktábla elhelyezésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár éves tevékenységéről
Előadó: Dr. Fülöp Tamás igazgató
5. Előterjesztés „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím elnyerésére kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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1. napirendi pont
A bizottság 2009. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Dr. Wirth István javasolja, hogy a bizottság október 14-i ülését – a megyei fenntartású
középfokú oktatási intézmények tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán – a Jász-NagykunSzolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégiumban tartsa meg.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 50/2009. (IX. 09.) számú határozata a bizottság 2009. II. félévi munkatervéről
A bizottság a 2009. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az október 14-i
ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégiumban
tartja.

2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, nagy öröm, hogy a Tiszazugi Földrajzi
Múzeum, Tiszaföldvár új állandó kiállítással gazdagodott. A kiállítás tervezése és
megvalósítása során alapvető szempont volt a múzeumpedagógiai lehetőségek széles körű
alkalmazása. Többek között ez vonja maga után a múzeumpedagógiai órák és kézműves
foglalkozások díjtételeinek bevezetését. Biztatja a bizottság tagjait, látogassák meg a
megszépült intézményt, az új állandó kiállítást.
Szabó Zsigmond kérdése a díjtételek mértékének kialakítására vonatkozik. Felhívja a
figyelmet az előterjesztés mellékletében található számszaki hibára.
Kérdésére Dr. Horváth László megyei múzeumigazgató elmondja, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium a 2008-as évben meghirdetett „Reneszánsz Túra” program
sikeressége miatt a 2009-es évben meghirdette a „Nagy KUL-TÚRA” című pályázatát. A
tanintézmények pályázhattak partnerként együttműködve a közgyűjteményekkel. A
múzeumpedagógiai órák és a kézműves foglalkozások díjtételeinek az előterjesztésben
megjelölt mértéke tulajdonképpen minisztériumi ajánlásra került meghatározásra. Az
előterjesztés mellékletében a kézműves foglalkozások rezsiköltsége sorban a helyes
arány 15 %, elnézést kér a hibáért.
Huber Ferenc véleménye szerint az önköltségszámítás során magasabb összeg lenne
indokolt, az önkormányzat rendeletében természetesen nagyobb kedvezményt biztosíthat a
szolgáltatást kérőknek. Javasolja továbbá, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő csoportok
száma 5-15 főben legyen meghatározva.
Földváriné Greiz Ágnes kérdezi, hogyan oldják meg a foglalkoztatást, ha pl. 38 fős
osztállyal érkeznek az intézménybe.
Dr. Horváth László válaszában elmondja, hogy miután a múzeumi tagintézmények más-más
adottságokkal rendelkeznek nem szerencsés túlszabályozni a résztvevők számát. A múzeumi
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munkatársak korábban és a jövőben is arra törekszenek, hogy a múzeumba látogató csoportok
létszáma, összetétele szerint a lehető legrugalmasabban, a legoptimálisabban szervezzék meg
a kiállítások megtekintését, illetve a foglalkozásokon való részvételt.
Dr. Baranyi Imre hozzászólásában elmondja, hogy a rugalmasságot támogatja. Csak az
önköltségszámítás tartalmaz adatokat a csoportok létszámára, a rendelettervezet szabadon
hagyja ezt a kérdést – továbbra is bízni kell a múzeumok jól működő gyakorlatában.
Kovács Sándor hozzászólásában támogatja az intézmények számára biztosított mozgásteret,
a jövőben is számítani kell a muzeológusok, pedagógusok helyzetfelismerésére,
problémamegoldó képességére. Másrészt gazdasági kényszer van, a lehető legjobb
kihasználtságra törekedtek eddig is.
A bizottság a módosító indítványt – mely szerint a rendelettervezetben kerüljön
meghatározásra a csoportok minimális létszáma 10 főben – a bizottság 2 igen és 9 nem
szavazat mellett nem támogatja.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 51/2009. (IX. 09.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága múzeumainak használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló
rendelet módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak
használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnoki Panteonban emléktábla elhelyezésére
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy tapasztalata szerint a Szolnoki
Panteonban elhelyezett emléktáblák többsége a jeles személyiség hozzátartozóinak anyagi
vállalásával készülhetett el. Hiányérzete van: sok neves egyéniség emléktáblája azért nem
kerülhet a Panteonba, mert nincsenek hozzátartozói, akik elevenen tartsák emlékét, vagy nem
rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel. Ezért kezdeményezi a bizottság tagjai felé, hogy
szorgalmazzák településeiken az önkormányzatok szerepvállalását ezen a téren. Ő maga is
szembesült azzal, hogy Győrffy István emléktáblája még nem került a Panteonba, már tett
lépéseket az emléktábla elhelyezésére.
Szabó Zsigmond kérdezi, mennyibe kerül egy emléktábla elkészíttetése.
Dr. Horváth László válaszol kérdésére: kb. 150.000,- Ft egy emléktábla elkészítése.
Elmondja továbbá, hogy 4 emléktábla készítése van folyamatban, melyeket a közeljövőben
helyeznek el ünnepélyesen a Panteonban.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 52/2009. (IX. 09.) számú határozata a Szolnoki Panteonban emléktábla
elhelyezéséről
A bizottság – érdemeire tekintettel – hozzájárul Gubicz András emléktáblájának a Szolnoki
Panteonban történő elhelyezéséhez.
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója

értesülnek.

4. napirendi pont
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár éves tevékenységéről
Dr. Fülöp Tamás szóbeli kiegészítésében röviden szól a levéltári szakmai feladatok
ellátásáról, a „szolgáltató levéltár” kihívásnak való megfelelésről, kiemeli a közművelődési
területre történő nyitást.
Szabó Zsigmond elismeréssel szól a beszámolóról. Kérdése arra vonatkozik, hogy
megbízatása óta milyen problémákkal találkozott, hogyan emelkedett felül rajtuk. Valamint
gratulál Dr. Fülöp Tamás Széchenyiről szóló előadásához, melyet a Szolnoktudás Egyeteme
sorozatban volt módja meghallgatni.
Dr. Fülöp Tamás válaszában elmondja, hogy természetesen akadnak nehézségek, azonban a
pályázati tevékenység felpörgetésével, különböző ésszerű megállapodások megkötésével
törekszenek munkájuk színvonalának megőrzésére, emelésére. Nagy pozitívumként emeli ki a
levéltári munkaközösség csapatmunkáját, az alkotó légkört. A jól felépített közösség
természetesen elődjének is köszönhető.
Szabó László elismeréssel szól mind a megyei múzeumi szervezet, mind a megyei levéltár
munkájáról. Elmondja, hogy Dr. Fülöp Tamás igazgatói megbízása nyomán színvonalbeli
változást érzékel, az intézmény nyit a közönség felé.
Dr. Wirth István hozzászólásában elmondja, hogy a levéltár tevékenysége nagyrészt nem a
közönség előtt zajlik. Azonban publikációs listákban fellelhető kiadványaik újra és újra
nekilódítják a tudományos munkát, másrészt ez is egyfajta PR-tevékenység az intézmény
javára. A hatékony munkatársi kollektíva nagyon fontos feltétele az eredményes munkának –
az igazgató úr kitüntetési javaslataival is törekszik erkölcsi elismerést biztosítani kollégáinak.
Dr. Őze Sándor örömmel látja, hogy a beszámolóban lévő eredmények összecsengnek az
igazgató úr szakmai programjában leírtakkal. Tényszerű a beszámoló, a felsorolásszerű
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szerkezet is ezt segíti. Elismerését fejezi ki az igazgató levéltári, illetve kutatói
tevékenységéért is.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 53/2009. (IX. 09.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár éves tevékenységéről készült beszámolóról
A bizottság megtárgyalta és elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár éves
tevékenységéről készült beszámolót. Megköszöni az intézmény dolgozóinak eddigi
tevékenységét.
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2./ Búsi Lajos, a megye közgyűlés alelnöke,
3./ Kovács Sándor, a megye közgyűlés alelnöke,
4./ Kiss János, a megye közgyűlés alelnöke,
5./ Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
7./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
8./ Dr. Fülöp Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár igazgatója,
értesülnek.

5. napirendi pont
Előterjesztés „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím elnyerésére kiírt pályázat elbírálására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a beérkezett pályázatok megfeleltek
a kiírásnak. Sajnálatos, hogy ifjúságpolitikáját tekintve kevés önkormányzat érzi magát
ifjúságbarátnak. Kéri, akinek ráhatása van, biztassa a települési ifjúságpolitikával
foglalkozókat éljenek a pályázati lehetőséggel.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 54/2009. (IX. 09.) számú határozata az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
adományozásáról
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
községi kategóriában Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, városi kategóriában Kunhegyes
Város
Önkormányzatát
részesíti
„Ifjúságbarát
Önkormányzat”
címben
és
100.000-100.000, - Ft díjban.
2. Megköszöni a pályázatot benyújtó önkormányzatok ifjúságot támogató munkáját és
benyújtott pályázatukat.
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Erről:
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
3. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
4. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
6. Cserkeszőlő Község Önkormányzata,
7. Kunhegyes Város Önkormányzata
értesülnek.
A napirendi pontokat követően Dr. Horváth László megyei múzeumigazgató tájékoztatja a
bizottságot az intézmény néhány tervezett programjáról.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak munkáját,
bezárja az ülést.

K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

