Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. február 4-i üléséről
Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Tokajiné Demecs Katalin,
Kántorné Bíró Emília, Sági István, Szabó László, Szabó Zsigmond, Fegyvernekiné Varga
Erzsébet, Huber Ferenc, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Ökrös István, 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,
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Huszka Noémi, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársa,
Jenei Gyula, az Eső c. periodika szerkesztője,
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. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Szakmai és kiadói beszámoló az Eső c. irodalmi lap elmúlt három évéről (2006-2008)
Előadó: Jenei Gyula szerkesztő
4. Előterjesztés az Eső periodika kiadójával kötött támogatási szerződés meghosszabbítására
Előadó: Kovács Sándor, Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” tárgyú pályázat benyújtására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Előadó: Kiss János, Megyei Közgyűlés alelnöke
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7. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati
megállapodás és szerződés megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával
Előadó: Kiss János, Megyei Közgyűlés alelnöke
A napirendi pontok megtárgyalása előtt a bizottság tagjai részére átadásra kerülnek a 2009.
évi parkolóbérletek, valamint a közgyűlés 167/2008.(X. 31.) számú határozatával elfogadott
informatikai fejlesztési programnak megfelelően a laptopok, amelyek használatáról rövid
tájékoztatást ad Fábián Dezső informatikus.
1. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy minden évben eléggé behatárolt
mozgástér van a költségvetés összeállításához, nem volt ez másként a 2009. évi költségvetés
tervezésekor sem.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatja a bizottságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadta költségvetését, mely részét képezi a
megyei önkormányzat költségvetésének. Továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás vonatkozásában a rendelettervezet 1. § (3) bekezdésétől eltérően pénzügyi
körzetváltozás miatt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében jelenik
meg a Társulás teljes költségvetése. Technikai elírásokra is felhívja a bizottság figyelmét: az
előterjesztés 20. oldalán a működési hiány helyes összege 961.070 ezer Ft, illetve az 1/a.
melléklet 4. oldala alján, a kiadási oldalon „Felhalmozási kiadások” a rovat helyes
megnevezése. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen, 3 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Az előterjesztést támogatja a közalkalmazottak
érdekegyeztető fóruma azzal a kéréssel, hogy a szakmai dolgozók körében ne kerüljön sor
további létszámcsökkentésre, illetve lehetőség szerint bővítsék a béren kívüli juttatások körét.
Kovács Jánosné kérdései előtt elmondja, hogy több költségvetést tanulmányozott már,
néhány kifejezést azonban nem tud értelmezni. Kérdései: a hiteltörlesztés hogyan bevétel; az
előterjesztés 10. oldalán kéri a hitelek kiadásai értelmezését, a 11. oldalon az egészségügyi
szűrőprogram mit takar; a rendelettervezet 2. §-ában kéri a megfogalmazások magyarázatát.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy nehézséget okozott a bonyolult
államháztartási fogalmakat könnyen értelmezhető módon átvezetni a rendelet szövegébe. Az
államháztartási törvény rendelkezése, illetve az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése
értelmében kötelezően mérlegeket és kimutatásokat kell készíteni a költségvetés
előterjesztéséhez, elkülönítetten kell megjeleníteni a működési, fejlesztési és finanszírozási
célú bevételeket, kiadásokat. Működési, folyószámla-hiteleket vesz fel, hitelből hitelt fizet
vissza az önkormányzat. Azért kérik az elkülönítést, hogy látszódjon, miből adódik a tárgy évi
működés hiánya. A hiány összege: 961.070 ezer forint, melynek egy része hitel visszafizetés,
ami 2008-ban hitelbevétel volt, a másik része pedig a tárgy évi működésből eredő hiány.
Dr. Györgyi Lajos az egészségügyi szűrőprogramra vonatkozóan elmondja, hogy a megyei
közgyűlés minden évben tárgyalja az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
tájékoztatóját. Az elmúlt évben a korábbiakhoz viszonyítva is riasztóbb kép bontakozott ki,
ezért a tisztségviselők úgy látják, hogy a kászonaltízi és a szolnoki egészségügyi prevenciós
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szűrővizsgálatok kedvező tapasztalatai nyomán napirendre tűzné – fokozatosan, először a
megye kis településein élő lakosság körében – az egészségügyi szűrővizsgálat támogatását.
Ami az egészségügyi törvényből eredeztetően kötelező feladatként is tekinthető. Tájékoztatja
a bizottságot, hogy 14 kistelepülés polgármesterei és háziorvosai, illetve a Hetényi Kórház
vezető szakemberei részvételével volt egy szervezési tanácskozás arról, hogy milyen
szűrővizsgálatokat végeznének el. A polgármesterek mindegyike támogatja ezt a gondolatot,
és helység, infrastruktúra biztosításával, szervezőmunkával kívánnak hozzájárulni a
programhoz. A megyei önkormányzat pedig anyagi támogatással, amennyiben a közgyűlés
elfogadja ezt a költségvetési tételt. A szűrővizsgálatot a Hetényi Géza Kórház- és
Rendelőintézet szakemberei végeznék. Az áprilisi közgyűlésre készítenének egy részletes
előterjesztést a témával kapcsolatban. A költségvetési forrás kiegészítésére, kiváltására
pályázati lehetőségek kihasználásával mód nyílhat.
Kovács Sándor hozzászólásában elmondja, hogy a Kászon medencében végzett
szűrővizsgálati program eredményessége nyomán arra gondoltak, hogy a megyében is
rendszeresen végezni kellene ilyen szűrővizsgálatokat. Több okból: egyrészt a megyei
önkormányzat önként vállalt feladatként teszi, másrészt a betegségek megelőzésével jelentős
megtakarítás érhető el, harmadrészt a Hetényi Géza Kórház, illetve szakembereinek jó hírét is
erősíthetné. Kéri a bizottsági tagokat, hogy azokon a településeken, ahol esetleg idegenkedve
fogadják a program tervét, ott segítsék elő a kétségek eloszlatását, támogassák a
kezdeményezést.
Huber Ferenc kérdezi, hogy a kiadási oldalon a hitelek kamata hány százalékkal lett
tervezve; a fejlesztések tárgyában van-e önkormányzati döntés; a közalkalmazottak esetében
okozott-e gondot a kinevezett vezető és a megbízott vezető pótléka.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a kamatok tervezése tapasztalati adatok
alapján történt. Elmondja továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt. vezetőivel a jövő héten
tárgyalnak a kamatlábak és a készenléti ráta mértékéről. A fejlesztésekre vonatkozóan a
közgyűlés egyedi határozatokban döntött. Elmondja továbbá, hogy a költségvetés tervezése
még a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtási rendeletek legutóbbi
változásainak ismerete nélkül került tervezésre.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
végrehajtási rendeletei eltérő rendelkezéseket hoznak. Egyelőre a szociális területen látnak
teendőket, a közoktatás területére vonatkozó szabályok értelmezés alatt állnak.
Tokajiné Demecs Katalin kérdése a kötvény kibocsátás várható költségeinek alakulására
vonatkozik. Ismert, hogy a tőketörlesztésre majd csak 2013-ban kerül sor. A 2009. évre
tervezett kamatkiadás eleve 40 M forinttal meghaladja a korábban tervezett összeget, a húsz
esztendőből még csak egy telt el. Hajdúné Gácsi Mária irodavezetőtől kérdezi, meglátása
szerint mit jelenthet ez a későbbi évekre nézve.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy ezen a területen nagy a bizonytalanság.
Nem tudni előre, hogy az árfolyamok, a jegybanki alapkamat átlagok hogyan alakulnak.
Amíg a kötvény nincs felhasználva és tartós befektetésben van, mint pl. az állampapír –
melyek lejárata 2011-ben, 2012-ben és 2016-ban van –, a kamat többlethozamokat egy
közgyűlési döntés nyomán 1/20, 1/19, stb. részekben a tőketörlesztésre tartalékolni kell.
Szintén bizonytalan az illetékbevételek alakulása, melyet a jogszabályi háttér változása is
befolyásolhat. A hitelképességet kedvezőtlenül érinti, hogy a megyei önkormányzatnak nincs
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olyan saját bevétele, ahol a mértéket az önkormányzat határozhatná meg. Azonban, ha nem
lennének optimisták, nem szabadna tervezni. A gazdasági folyamatok sajátossága, hogy a
recessziót előbb vagy utóbb gazdasági felemelkedés követi.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy az államháztartási törvény változása miatt és a
kötvénykibocsátás tárgyában bővebb indoklást lehetett volna írni. A megyei önkormányzat
működési hiányának mértéke mindössze 3 %-os, ez mindenképpen irigylésre méltó. Az
önkormányzatok 90 %-a él a folyószámla-hitellel – amíg a normatívák, az állami támogatások
mértéke nem emelkedik jelentősen, addig ez így is marad. A bizottságnak támogatásra
javasolja az előterjesztést.
Kovács Jánosné kijelenti, hogy a költségvetés tervezetét nem tudja elfogadni, annak ellenére
sem, hogy a mozgástér nagyon szűkre szabott. A kötvénykibocsátás nagyon nagy mértékű,
több cikluson át eladósította a mindenkori vezetést.
Dr. Wirth István emlékezteti a bizottság tagjait, hogy fiatalként kölcsön felvételével tudtak
elindulni, s bizony akár 20 év is lehetett a futamidő. Nem tudhatták akkor sem, hogy hogyan
alakulnak a törlesztés feltételei, de csak így tudtak előre lépni, fejleszteni. A megyei
önkormányzat esetében is hasonló a helyzet, törekszenek tisztességgel kitartani.
Kovács Sándor hozzászólásában elmondja, hogy a hitelfelvételre azért kerül sor évről évre,
mert a normatívák nem elegendőek. A jogszabályi minimumfeltételeknek csak úgy
felelhetnek meg, ha azokat kiegészítik. A kötvénykibocsátás kapcsán elmondja, hogy azok az
önkormányzatok, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel nem tudnak pályázati önerőt
előteremteni. Az uniós fejlesztési lehetőségeket pedig nem szabad elszalasztani. A 4 milliárd
forint megtöbbszörözhető vagyonban. A kötelező feladatokat el kell látni, ez egyfajta
előremenekülés. A miniszterelnök szavaival élve az energiaracionalizálás megoldása pedig
„hazafias cselekedet”.
Tokajiné Demecs Katalin kihangsúlyozza, hogy a kötvény kibocsátás mértékével, illetve a
felhasználásával van problémája. A 961 millió Ft működési hitel óvatosságra kell, hogy intse
a vezetést. A nehéz finanszírozási helyzetben nélkülözhető kiadásokat, pl. a szűrőprogram
megvalósítását nem szabad tervezni. Egyelőre nem látja, mit terveznek megvalósítani a
kötvényből, bizonytalannak tartja a költségvetést.
Szabó Zsigmond elmondja, hogy nem kívánt hozzászólni a vitához. Annyit azonban szeretne
jelezni, hogy az önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben, hogy ne vegyenek fel hitelt.
Felhívja a bizottság figyelmét az „Aknamezők az önkormányzatok” c. cikkre, mely rámutat,
hogy a kötvénykibocsátás jelenti az igazi problémát. Elsősorban a kötvénykibocsátás mértéke
ellen, s az átgondolt felhasználás mellett érvelt képviselőtársaival.
A bizottság 8 igen szavazat és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 3/2009. (II. 04.) számú határozata a folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló határozatot elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.
A bizottság 8 igen szavazat és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 4/2009. (II. 04.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet
támogatja.
2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítést tesz. Elmondja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési önkormányzati feladatait 2008-ban a megyei
önkormányzat látta el. Ezen feladatokat 2009. január 1-jétől Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata vette át. A társulási tanács januári ülésén támogatta a módosításokat, melyben
a társulási tanács önkormányzatai hivatottak dönteni, így a megyei önkormányzat is. Ennek
függvényében változna az előterjesztés szövege is.
Tokajiné Demecs Katalin hozzászólásában elmondja, hogy a szakképzési társulásra
vonatkozó rendelkezések nem egyértelműek, továbbá a társulás munkaszervezete sem áll a
helyzet magaslatán. Kérdése a szakképzési támogatások utalására vonatkozik.
Dr. Wirth István röviden ismerteti, hogy a szakképzési társulás bejegyzésre került. A
cégektől érkező szakképzési támogatások átutalása a társuláson keresztül folyamatosan
történik. A szerződések záradékában minden esetben feltüntették, hogy az adott gazdasági cég
melyik intézményt célozta meg támogatásával. Elmondja, hogy a munkaszervezet működését
nehezíti, hogy az eredményes TIOP és az eredményes TÁMOP pályázat kapcsán sem tudtak
lehívni egyelőre támogatást – ugyanakkor a projektirányítási kézikönyv pontosan ütemezi a
teendőket. Utal a munkaszervezet viszonylagos szabadságára, illetve arra, hogy az elnöki
rotációs rendszerben ő már csak március 2-ig látja el az elnöki teendőket.
Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a társulásba belépett önkormányzatoknak
tudomásul kell venni, hogy benne is kell maradniuk. Röviden ismerteti a társulási tanács
ülésén megfogalmazott javaslatait.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy a munkaszervezet átkerülne a Baross úti
szakközépiskolába, ahol a pályázati program megvalósítása során végleges székhelye is lenne.
A támogatások folyósításának elmaradása mellett aggasztónak tartja azt is, hogy a 16 társulási
tag közül 10 önkormányzat adósa a szakképzési társulásnak.
Kiss János hozzászólásában utal a megyei jogú város és a megye települései közötti érdek
eltérésekre, illetve az uniós források felosztásának esetleges aránytalanságaira.
Dr. Wirth István összegzésként elmondja, hogy a szakképzésben rengeteg versenytárs van –
ki mit képezzen, ki miről mondjon le. A döntésekkel egyes iskolákat esélytelen helyzetbe
kergethetnek, így rengeteg az egyeztetés, a veszekedés.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 5/2009. (II. 04.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött
megállapodás módosításáról szóló határozatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 6/2009. (II. 04.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának
módosításáról szóló határozatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
3. napirendi pont
Szakmai és kiadói beszámoló az Eső c. irodalmi lap elmúlt három évéről (2006-2008)
Jenei Gyula szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a költségvetés vitáját hallgatva a
támogatási összeg növelésére vonatkozó kérdését elő sem vezeti. Arra viszont kéri a bizottság
tagjait, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a támogatási összeg folyósítására
félévenkénti bontásban a félévek elején kerüljön sor. Ez nagy könnyebbség lenne a periodika
egyes lapszámainak pontos, tartalmas megjelentetésében.
Dr. Györgyi Lajos kivitelezhetőnek tartja a támogatás félévenkénti átutalását, amennyiben
így dönt a közgyűlés.
Kovács Jánosné felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a jelenleg biztosított támogatás,
illetve az egyéb támogatási források nehézkes megszerzése elbizonytalanította a kiadót – fenn
áll annak lehetősége, hogy esetleg csak évi 3 számmal jelennek meg.
Jenei Gyula elmondja, hogy inkább az egyes számok terjedelmében következik be
csökkenés, a negyedévenkénti megjelenés gyakorlatát nem kívánják megszakítani.
Huber Ferenc észrevételt tesz: szívesen látná a beszámoló végén a kiadó alapítvány
számlaszámát és kérését az esetleges támogatásokra vonatkozóan – másként kell gondolkodni.
Dr. Wirth István összegzésként elmondja, hogy az Eső c. periodika kiadójának és
szerkesztőjének tevékenysége kulturális misszió – ahhoz nem fér kétség, kifejezi elismerését.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 7/2009. (II. 04.) számú határozata az Eső c. irodalmi lap elmúlt három évéről
(2006-2008) szóló szakmai és kiadói beszámolóról

7
A bizottság az Eső c. irodalmi lap elmúlt három évéről (2006-2008) szóló szakmai és kiadói
beszámolót elfogadja. Megköszöni a felelős kiadó és a szerkesztők színvonalas
tevékenységét.
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. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
7. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
8. Dr. Várszegi Tibor felelős kiadó és
9. Jenei Gyula szerkesztő
értesülnek.
4. napirendi pont
Előterjesztés az Eső
meghosszabbítására

periodika

kiadójával

kötött

támogatási

szerződés

Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Tokajiné Demecs Katalin elismerését fejezi ki a periodika kiadójának és szerkesztőinek.
Hozzászólásában felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a periodika támogatása 2003 óta
nem emelkedett. Továbbá arra, hogy a megyei önkormányzat vezetése által sokszor
hangsúlyozott fontosságú, a költségvetés 3/d. mellékletében szereplő egyes támogatások
összegét nem kívánják emelni 2009. évben amellett, hogy e tételek összegével megegyező
egészségügyi szűrőprogramra viszont áldoznak. Ezt nem érzi összhangban a Magyar Kultúra
Napja megyei rendezvényén a megyei közgyűlés elnöke által az ünnepi beszédben
elmondottakkal. A beszámolóból és a lapszámok tanulmányozásából is kiderül, hogy sok
megyebeli és országosan is elismert szerző műveit tárják olvasóik elé magas szakmai
színvonalon.
Szabó Zsigmond kezdeményezi, hogy az Eső c. periodika éves 1,5 millió forint támogatását
emeljék meg 2 millió forintra.
Huber Ferenc módosító indítványt tesz: keresni kell a költségvetési támogatás növelésének
lehetőségét, továbbá kezdeményezi a támogatás félévenkénti átutalását.
Kovács Sándor az Eső c. periodikát a megye színvonalas kiadványának tartja, mint irodalmat
szerető. S kétség sem fér hozzá, hogy évtizedek múlva maga a lap, a kultúra az emlékezetben
élni fog, nem úgy a lap támogatóinak emléke. Partner abban, hogy a megyei önkormányzat
felmérje lehetőségeit akár szponzorok felkutatásában, akár a költségvetési támogatás
emelésében.
A bizottság Huber Ferenc módosító indítványát, mely szerint az Eső c. irodalmi periodika
költségvetési támogatását lehetőség szerint 2 millió forintra emeljék, illetve a támogatási
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összeg átutalása félévenkénti egyenlő részben történjen, 11 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett elfogadja.
A bizottság 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 8/2009. (II. 04.) számú határozata az Eső periodika kiadójával kötött
támogatási szerződés meghosszabbításáról
A bizottság az Eső periodika kiadójával kötött támogatási szerződés meghosszabbításáról
szóló előterjesztést a megyei közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy
az Eső c. irodalmi periodika költségvetési támogatását lehetőség szerint 2 millió forintra
emeljék, illetve a támogatási összeg átutalása félévenkénti egyenlő részben történjen.
Dr. Wirth István megköszöni Jenei Gyula részvételét az ülésen.
Jenei Gyula távozik.
5. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” tárgyú pályázat
benyújtására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az oktatási intézményeket okkal, ok
nélkül rengeteg kritika éri. A megyei fenntartásban lévő intézmények nevelőtestületei élni
kívánnak a kompetencia alapú oktatást elősegítő pályázati lehetőséggel. Kéri a bizottság
támogatását.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 9/2009. (II. 04.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív
intézményekben” tárgyú pályázat benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést a megyei közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
6. napirendi pont
Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 10/2009. (II. 04.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról szóló határozatot a megyei közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 11/2009. (II. 04.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Györffy
István Népfőiskolai Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Györffy István Népfőiskolai Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló határozatot a megyei közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
7. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati
megállapodás és szerződés megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Szabó Zsigmond kérdezi volt-e konfliktus a bérlővel a kisebb lakásba költöztetés kapcsán.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy nem jelentett problémát az egyedülálló
hölgynek a nagyobb alapterületű, nagyobb rezsi költségű lakás cseréje.
Ökrös István mint kunszentmártoni önkormányzati képviselő tájékoztatja a bizottságot, hogy
folyamatban van a kisebb alapterületű épületrész felújítása.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 12/2009. (II. 04.) számú határozata múzeumi raktár céljából
ingatlanhasználati megállapodás és szerződés megkötéséről Kunszentmárton Város
Önkormányzatával
A bizottság a Kunszentmárton Város Önkormányzatával múzeumi raktár céljából
ingatlanhasználati megállapodás és szerződés megkötéséről szóló előterjesztést a megyei
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak munkáját,
bezárja az ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

