Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2008. november 27-i üléséről
Helyszín: Megyeháza, Nagykun terem
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Sági István, Szabó László, Szabó
Zsigmond, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Ökrös István
Bejelentéssel távol: Tokajiné Demecs Katalin, Kántorné Bíró Emília, Fegyvernekiné Varga
Erzsébet, Huber Ferenc, Dr. Őze Sándor
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, 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,
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Agócs Klára, a MÖH Közgyűlési Iroda bizottsági referense,
Bertalanné Kovács Piroska, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
igazgatója,
Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, külön köszönti a megjelent
intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a bizottság 8 tagja jelen van, a bizottság
határozatképes.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására (zárt ülés)
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat
intézményrendszere működésének minőségirányítási programjára
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke

közoktatási

4. Előterjesztés a Győrffy István Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
6. Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése érdekében
pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8.

Egyéb kérdések

1.
napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására
(zárt ülés – külön jegyzőkönyv szerint)
2.
napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójáról
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében hivatkozik a pénzügyminiszter által mondottakra,
miszerint a gazdasági, pénzügyi válságban az a legbiztosabb, hogy minden bizonytalan. A
jövő év rosszabb lesz az ideitől, de előre nem látható mennyivel. A koncepció elkészítésekor
törekedtek a kereteken belül maradni.
Hajdúné Gácsi Mária várja a kérdéseket.
Kovács Jánosné az előterjesztés 3. oldalán a 13. havi illetménnyel kapcsolatban, valamint a
12. oldalon az adósságszolgálattal kapcsolatban kér pontosítást. Kérdezi, hogy a 13. oldali
táblázatban megjelenő racionalizálási intézkedések rovatban megjelenő összeg miben
nyilvánul meg, mi a racionalizálás várható iránya, valamint a határozati javaslat 6., illetve 13.
pontja mit takar.
Szabó Zsigmond kérdezi, hogy az illetékbevételek elmaradásának hírével kapcsolatban mi az
irodavezető asszony véleménye.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a feltett kérdések a koncepció
súlypontjaira vonatkoznak. Az előterjesztésben a 13. havi illetménnyel kapcsolatban leírtak
szó szerint idézettek. A bizonytalan fogalmazás oka, hogy a pénzügyi fedezetet zárolták,
ugyanakkor a kifizetésre vonatkozó jogszabályok nem kerültek módosításra. Jelenleg folynak
a tárgyalások az érdekképviseleti fórumokkal, 2009. évre nincs megállapodásuk a
Kormánnyal. A kötvényekkel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy fejlesztési célú
kötvényekről van szó, a ráeső kamatok tekintetében az első évben, mely darab év, kisebb
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összeg szerepel, a további években azonban 180.000 e Ft szerepel – mely összegek nem
vonhatók be a működésbe, fejlesztésre vonatkoznak. Elmondja, hogy az 1 évre lekötött 1
milliárd Ft 130 millió Ft-ot termel – nincs rossz, amiben jó ne lenne. A racionalizálási sor egy
tételt takar, a Jászapáti közoktatási intézményekkel kapcsolatos döntést. Elmondja, hogy a
határozati javaslat 4., 6., 7. és 9. pontjai a költségvetési tárgyalások kiindulópontjai. A
gyermeklétszám csökkenése párhuzamosan meg kell jelenjen a lakóotthonok számának
csökkenésében is – ezért került a gyermekvédelem külön megemlítésre a határozati javaslat 6.
pontjában. A gazdasági társaságokban való részvételről elmondja, hogy erre vonatkozóan a
Pénzügyi, illetve a Gazdasági Bizottság külön anyagokat tárgyal meg, s döntenek a
kapcsolatrendszer további alakulásáról. Az illetékbevételek alakulása kapcsán elmondja, hogy
az örökösödés kapcsán változások várhatóak, azonban hivatalos anyagok még nem állnak
rendelkezésre a nagyságrendeket illetően – megkérik az APEH illetékes igazgatóságától az
erre vonatkozó tájékoztatást. Elmondja továbbá, hogy a decemberben várható illetékbevétel
27 millió Ft feletti része hiánycsökkentő tétel lehet. A tervezés során sok nyitott kérdés van.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a normatívák csökkenése nehezíti a munkájukat, a
problémák egyre markánsabban jelentkeznek.
Szabó László elismerően szól az előkészített anyagról.
Kovács Jánosné hozzászólásában kéri a költségvetési koncepcióval kapcsolatos sztereotípiák
mellőzését. Egyik oldal politikusaira sem hallgatva, mértékadó közgazdászok véleményére
adva a helyzetet sokkal komolyabbnak ítéli. Sem országos szinten, sem megyei szinten nem
lehet ugyanolyan költségvetési koncepciót készíteni. Másként kell gondolkodni,
kiadáscsökkentésben is kell gondolkodni. A megye vezetését át kell adni 2010-ben, erre is
gondolni kell. Kéri, hogy vonatkoztassanak el az országos helyzet feletti gúnyolódástól.
Dr. Wirth István szól a gazdasági válságról, az országunkat érintő hatásairól, az
intézményfenntartás nehézségeiről. A bevételek, normatívák csökkenésével párhuzamosan a
települési önkormányzatok intézmény fenntartó képessége is csökken – egyre többen adják át
megyei fenntartásba intézményeiket. Valóban eredendően más, pesszimistább költségvetést
kell készíteni. Az ország részei vagyunk, költségvetésünkre nézve a központi költségvetés
meghatározó.
Kovács Sándor véleménye szerint sem itt van a helye az országos politikai vitának. De látni
kell, hogy a pénzügyminiszter takarékoskodik az önkormányzatok helyett. Az
intézményrendszer működőképes fenntartása is komoly kihívás. A szakmai elveket nem idén,
már évekkel ezelőtt félre kellett tenni. Már tavalyelőtt is nagy problémát jelentett az
intézmények költségvetésének csökkentése. Most a dolgozókat érte el a megszorítás a 13.
havi illetmény, juttatás megvonása révén.
Szabó Zsigmond nehezen érti Kovács Sándor időnkénti optimizmusát, időnkénti
pesszimizmusát, hivatkozásaikat a központi költségvetésre – ugyanakkor nem látja a
feladatkitűzésekben megjelenő csökkenést, a következő lépést.
Kovács Sándor elmondja, hogy a szakmai feladatellátás során nem voltak túlköltekezések. A
kérdés, ma az: melyik ujjukat vágják le.
A bizottság 6 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 69/2008. (XI. 27.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
Sági István bizottsági tag távozik. A bizottság továbbra is határozatképes.
3.
napirendi pont
Előterjesztés
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat
intézményrendszere működésének minőségirányítási programjára

közoktatási

Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közoktatási törvény előírása szerint
2004-ben a megyei közgyűlés elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programját. Az elfogadott új
Fejlesztési Terv, a megye közoktatási rendszerének, valamint a jogszabályok változása miatt
indokolt a minőségirányítási program felülvizsgálata. A program felülvizsgálatában,
módosításában közreműködtek az intézmények vezetői is. Kéri az előterjesztés támogatását.
Földváriné Greiz Ágnes gyakorló pedagógusként elismeréssel szól a minőségirányítási
programban leírtakról, azonban kétségei vannak mindezek megvalósításához – hogyan
kérhetjük számon mindezt a megyei fenntartású közoktatási intézményeken a jelen
helyzetben. A közoktatást nagymértékű pénzkivonás sújtotta.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a program 8 közoktatási intézmény vonatkozásában 6
nagyobb csomóponti kérdést érint. A minőség a működésre való alkalmasság. Szól az anyagi
javak, a forrás oldal csökkenése mellett a humán erőforrást érintő intézkedésekről. Javaslatot
tesz a program készítőinek határozatban történő elismerésére, az anyagot támogatásra
javasolja.
Kovács Sándor mint előterjesztő befogadja a javaslatot.
Szabó Zsigmond elmondja, hogy az előző felszólalásokból azt szűrte ki, hogy a minőségi
munkához elsősorban pénz kell. Véleménye szerint azonban elhivatott pedagógus kell.
(Visszautal az első napirendi pontban Pacsai Norbert pedagógus munkássága kapcsán
elhangzottakra.) És természetesen pénz is kell.
Földváriné Greiz Ágnes megemlíti az SNI gyermekek, tanulók felülvizsgálatát, a normatívák
változását, valamint az egy pedagógusra jutó gyermek létszám emelkedését – e változások
hatása mellett kevés a pedagógus elhivatottsága.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 70/2008. (XI. 27.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási
programjáról
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A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közoktatási intézményrendszere
működésének minőségirányítási programjáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek. A bizottság a dokumentum készítőinek elismerését fejezi ki.
4.
napirendi pont
Előterjesztés a Győrffy István Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak megbízására, alapító okiratának módosítására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 71/2008. (XI. 27.) számú határozata a Győrffy István Népfőiskolai
Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak
megbízásáról, alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Győrffy István Népfőiskolai Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága
elnökének és tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
5.
napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kovács Jánosné kérdezi, hogy a Társulás miért nem került ez idáig bejegyzésre.
Dr. Wirth István válaszában elmondja, hogy a Társulás megalakulását követően a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez a szükséges dokumentumokkal benyújtotta
regisztrációs kérelmét. Azonban az Intézet a végrehajtási jogszabályokban foglaltakon túl
kérte a megállapodás és az alapító okirat kiegészítését az iskolák telephelyeinek
feltüntetésével. Csak a regisztrációt követően lesz a Társulás jogosult az elnyert támogatások
lehívására.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 72/2008. (XI. 27.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító
okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött
megállapodás és a társulás alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
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6.
napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szűkítések ellenére is törekszenek a
minőség javítására, ez az előterjesztés is erre irányul.
Dr. Horváth László elmondja, hogy nagy tervekkel álltak neki a pályázati dokumentáció
tanulmányozásának. Mintha a múzeumi szervezetüknek találták volna ki: a Regionális
Operatív Program keretében kialakíthatják a foglalkoztató termet, a TIOP pályázatban pedig
annak berendezésére nyílik lehetőség. Azonban az előterjesztés lezárását követően, november
21-én megváltoztatták a pályázati felhívást. A változások nyomán a megyei múzeumok
igazgatósága által 6 tagmúzeum fejlesztésére benyújtandó 1 pályázat helyett az igazgatóság 3
pályázatot is benyújthat, azonban 1 pályázat csak 1 tagmúzeum fejlesztésére irányulhat.
Továbbá kérdéses, hogy a Regionális Operatív Programban támogatott tagmúzeumokban
tervezett fejlesztések illeszkednek-e a TIOP céljaival. Ennek tisztázására több alkalommal –
először november 8-án – írásos állásfoglalást kértek az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, ám ez idáig nem kaptak választ. Két lehetőség van:
amennyiben a két Program céljai illeszkednek, akkor 3 pályázat kerülhet benyújtásra a
tiszaföldvári, a kunszentmártoni, valamint a szolnoki tagmúzeumok fejlesztésére.
Amennyiben az állásfoglalás nemleges, akkor csak a tiszaföldvári tagmúzeum esetében
nyújtható be pályázat a TIOP keretében.
Dr. Wirth István ismerteti a bizottsági tagoknak is kiosztott módosított határozati javaslat
lényegi elemeit, miszerint a múzeumok igazgatósága legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 73/2008. (XI. 27.) számú határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése érdekében pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében múzeumok iskolabarát
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése érdekében pályázat
benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítést tesz: a szűkülő keretek ellenére a szakmai továbblépésre
szükség van, törekedni kell a pályázati források bevonására.
Szabó Zsigmond kérdezi, hogy a TIOP pályázat benyújtásában konzorciumi partner
Tiszapüspöki Község Önkormányzata miért nem kapcsolódik be a TÁMOP pályázatban is a
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konzorciumba.
Bertalanné Kovács Piroska válaszában feltételezi, hogy a település nem tudja vállalni az
igen szakember igényes teljesítést. Elmondja továbbá, hogy örömmel vették a pedagógiai
intézet csatlakozási szándékát, mivel előnyt jelent, ha könyvtárat működtető közoktatási
intézmény is tagja a konzorciumnak.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 74/2008. (XI. 27.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
pályázat benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársainak
munkáját, bezárja az ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

