Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. január 21-i üléséről
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
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, Kovács Jánosné, Magos
Vilmos, Ökrös István, Dr. Őze Sándor.
Bejelentéssel távol: Tokajiné Demecs Katalin, Huber Ferenc.
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Pereszléniyné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Bóné Anita, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársa,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1. A bizottság 2009. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójában a
támogatások elosztására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Egyéb kérdések
1. napirendi pont
A bizottság 2009. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Kántorné Bíró Emília meghívja a bizottságot Túrkevére, javasolja, hogy a bizottság februári
ülését tartsa településükön. Elmondja, hogy a megyei fenntartásban lévő tagmúzeum
vezetésében személyi változás történt – szeretné, ha a bizottság tagjai megismerkednének az
új igazgatóval, munkájával, terveivel.
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Dr. Baranyi Imre hozzászólásában elmondja, hogy az informatikai fejlesztési programnak
megfelelően a bizottságok tagjai a februári ülésen kapják meg a laptopokat. Így februárban
nem lehet kihelyezett ülést tartani. Elmondja továbbá, hogy a jövőben a kihelyezett ülések
helyszíneinek megfelelő technikai háttérrel kell rendelkezniük.
Kántorné Bíró Emília javaslatát módosítja, az áprilisi ülés helyszínéül ajánlja fel Túrkevét.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 1/2009. (I. 21.) számú határozata a bizottság 2009. I. félévi munkatervéről
A bizottság 2009. I. félévi munkatervét azzal a módosítással fogadja el, hogy áprilisi ülését
Túrkevén tartja.
2. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójában a
támogatások elosztására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés 4/A.,
illetve 5/A. számú mellékletében technikai hiba révén a támogatásra jogosult Nagy Béla
karcagi hallgatót nem javasolták megyei kiegészítő támogatásra. Ahhoz, hogy Nagy Béla
hallgató 1.800,- Ft/hó megyei kiegészítő támogatásban részesüljön a megyei kiegészítő
támogatások összegét a kiosztott 5/A. számú melléklet szerint szükséges módosítani. Kéri a
bizottság tagjait, hogy a módosított 5/A. számú melléklettel fogadják el a határozati javaslatot,
a megyei kiegészítő támogatások felosztását.
Kovács Jánosné kérdezi, hogy az előterjesztés 4/A. számú mellékletében az a hallgató, aki a
településtől 3.000 Ft/hó támogatást kapott miért csak 1.800 Ft összegű megyei kiegészítő
támogatásra lett javasolva. Milyen jogszabályi háttere van annak, hogy egy gyermek 0,- Ft
jövedelemmel rendelkezhet? Kérdezi továbbá, hogy a települési önkormányzatok által
megítélt összeg után abban az esetben is jár-e az azonos összegű állami támogatás, ha a
nevezett hallgató egy főre jutó jövedelme pl. 77 ezer vagy 116 ezer Ft.
Antal Ferencné válaszol Kovács Jánosné első kérdésére: 5 millió Ft áll rendelkezésre az
ösztöndíj rendszer 2009. évi fordulójában, mely összeget csökkentette a bizottság 2007. ,
illetve 2008. évben átruházott hatáskörben vállalt kötelezettsége a „B” típusú pályázatok
támogatásában. Így a 2009. évi fordulóban felosztható összeg 4. 683 ezer Ft. 4/A., illetve 4/B.
számú mellékletek tartalmazzák a 2009. évi fordulóban megyei kiegészítő támogatásra
jogosult hallgatókat. Mivel a megyei közgyűlés 154/2008. (IX. 26.) számú határozatában
meghatározott szempontok szerint maximálisan adható megyei kiegészítő támogatások
összege meghaladja a rendelkezésre álló keretet, arányosan csökkenteni kellett a javasolt
támogatások összegét. Így pl. a 3.000,- Ft/hó összegű települési támogatásban részesített
hallgatók a maximálisan megadható 2.000,- Ft/hó megyei kiegészítő támogatás helyett csak
1.800,- Ft/hó megyei kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Válaszában elmondja továbbá,
hogy az ösztöndíj két részből, az önkormányzati ösztöndíj részből és az intézményi
ösztöndíjrészből épül fel. A települési önkormányzati támogatás és az adható megyei
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kiegészítő támogatás összege alkotja az önkormányzati ösztöndíjrészt. Az állami támogatás az
önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű, de maximálisan 5.000,- Ft/hó/fő.
Dr. Baranyi Imre válaszában elmondja, hogy nincs jogszabályi előírás arra vonatkozóan,
hogyan értelmezendő, ha egy gyermek 0,- Ft jövedelemmel rendelkezik. A települési
önkormányzatok különbözően kezelik az egy főre jutó jövedelemre vonatkozó információkat.
Nincs rá mód felülbírálni az általuk kialakított rangsort, támogatási döntést.
Szabó Zsimond köszönetét, elismerését fejezi ki az előterjesztés elkészítőinek.
Kovács Jánosné hozzászólásában elmondja, hogy a megyei önkormányzat által
meghatározott szempontokat jónak tartja. Összességében lát problémát. Nem sajnálja senkitől
a támogatást, azonban kezelni szükséges az ösztöndíjrendszer ellentmondásosságát. Martfű
első alkalommal csatlakozott a rendszerhez. Martfűi lakosként érzékeli a martfűi pályázók
valóságos szociális háttere, illetve a feltüntetett adatok közötti eltérést – látja, hogy a
települési önkormányzat a döntéshozatalkor szűken a pályázati adatokra hagyatkozott. Ezt
követően konkrét példákat mond az ellentmondásos helyzetekre, kérve azok megyei
kiegészítő támogatásbeli kiegyensúlyozását.
Dr. Wirth István jogosnak tartja Kovács Jánosné felvetését. Azonban kiemeli az
önkormányzatok döntési szabadságát – a megyei önkormányzat nem bírálhatja felül a
települési önkormányzatok döntését. Javasolja, hogy észrevételeiket az országgyűlési
képviselők felé is továbbítsák.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 2/2009. (I. 21.) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójában a támogatások
elosztásáról
1. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretében 2009. évben a megyei közgyűlés
154/2008. (IX. 26.) számú a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázati rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozásról szóló határozatának 4.
pontja alapján az 5/A. jelű mellékletben megjelölt hallgatókat, illetve az 5/B. jelű
mellékletben megjelölt leendő hallgatókat részesíti az adott mértékben megyei kiegészítő
támogatásban.
Határidő: 2009. január 26.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
2. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójában az Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottság 1/2007. (I. 17.) számú, illetve a 2/2008. (I. 30.) számú
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretében
felosztott támogatásról szóló határozatai alapján biztosítja az 1. számú mellékletben,
illetve a 2. számú mellékletben megjelölt hallgatók megyei kiegészítő támogatását.
Határidő: 2009. január 26.
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Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
3. A bizottság a feladatnál keletkező pénzmaradványt 2010. évben a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat megyei kiegészítő támogatására
használja fel.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
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./ Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
7./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
8./ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága és
9./ a 2009. évi fordulóban érintett települési önkormányzatok.
értesülnek.
Dr. Wirth István tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy sor került a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás bejegyzésére. Továbbá sem a TIOP, sem a TÁMOP pályázat
kapcsán nem kerülhetett még sor a támogatások lehívására, ami sajnos működési problémákat
vet fel. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2009 márciusától Ferenczné Teleky Éva látja el a
társulás elnöki teendőit.
Kiss János megosztja a bizottság tagjaival észrevételeit a társulás megalakulásával és
működésével kapcsolatban.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársainak
munkáját, bezárja az ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

