Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. január 20-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, Sági István, Szabó László,
Szabó Zsigmond, Huber Ferenc, Magos Vilmos, Dr. Őze Sándor, Ökrös István.
Távolmaradását előre jelezte: Tokajiné Demecs Katalin, Kántorné Bíró Emília,
Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Kovács Jánosné.
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,
Bénik Andrea, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezető-helyettese,
Török-Bóné Anita, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda ifjúsági referense,
Bertalanné Kovács Piroska, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
igazgatója,
Béres Mária, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum /Tiszaföldvár/ igazgatója,
Lénártné Emri Ildikó, a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium /Jászapáti/ igazgatója,
Antal Ferencné kulturális referens, 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 2010. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

2010.

évi

3. Előterjesztés a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények működésére
vonatkozó egyes szakmai feltételek meghatározására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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4. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Oktatásinevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” tárgyú pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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 az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2010. évi fordulójában a
támogatások elosztására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola képzési profiljának
bővítésére
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázat benyújtására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés a Leonardo program keretében pályázatok benyújtásának támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának
támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
1. napirendi pont
A bizottság 2010. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 1/2010. (I. 20.) számú határozata 2010. I félévi munkatervének elfogadásáról
A bizottság a 2010. I. félévi munkatervét elfogadja.
2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására
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Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelettervezet 12.§-a a
kiosztott anyag szerint kiegészül az (5) bekezdéssel, a 2010. évi költségvetés 9-10. melléklete
pedig kiegészítésre kerül az intézmények számítási anyagai szerint. Elmondja továbbá, hogy a
tegnapi napon az anyagot megtárgyalta és 8 igen, valamint 2 tartózkodás mellett a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elfogadásra javasolta a megyei közgyűlésnek.
Kovács Sándor elmondja, hogy a tavalyi évhez képest is rosszabb körülmények között
gazdálkodhat a megyei önkormányzat, gazdálkodhatnak a megyei intézmények. Látni kell,
hogy a megyei önkormányzat elérkezett a hitelképesség határára. Nem reménykedik abban,
hogy az év folyamán ne kellene a költségvetést módosítani. Reméli, hogy innen már csak
felfelé vezet az út.
Huber Ferenc megérkezik és bekapcsolódik a bizottsági munkába.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy az előterjesztésen és a rendelettervezeten is
látszik a teljes alaposság. Eddig a megyei fenntartású intézményekben sikerült elkerülni a
települési fenntartású intézmények esetében már több helyen meghozott kényszerű
intézkedéseket, mára ebben a körben is lépni kellett.
A bizottság 7 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 2/2010. (I. 20.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet
támogatja.
A bizottság 7 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 3/2010. (I. 20.) számú határozata folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló határozatot elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.

3. napirendi pont
Előterjesztés a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó
egyes szakmai feltételek meghatározására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdezi, hogy iskolai szinten korábban tervezhető óraszámokhoz képest
százalékban mennyi csökkenést fog ez jelenteni.
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Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy az előterjesztés célja további tartalékok
feltárása a közoktatásban. A túlóraszám csökkentést próbálják ezzel a határozati javaslattal
elérni.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 4/2010. (I. 20.) számú határozata a megyei fenntartású nevelési-oktatási
intézmények működésére vonatkozó egyes szakmai feltételek meghatározásáról
A bizottság a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó egyes
szakmai feltételek meghatározásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.

4. napirendi pont
Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Oktatásinevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 5/2010. (I. 20.) számú határozata az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról
A bizottság az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Oktatási-nevelési
intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.

5. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” tárgyú pályázat benyújtására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az intézményeknek ki kell használni
a jó pályázati lehetőségeket.
Bertalanné Kovács Piroska tájékoztatja a bizottságot, hogy az ebben a témában korábban
benyújtott pályázat tartaléklistán van. Azonban nem hivatalos információk szerint a
tartaléklistára került pályázatok jelentős része is támogatásra kerül. Amíg nem érkezik meg a
hivatalos értesítés, természetesen tovább kell vinni a döntési folyamatot.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 6/2010. (I. 20.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív Program
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keretében „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében” tárgyú pályázat benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.

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, örömmel tapasztalja, hogy a pályázat
kiírója is érzékelte az új irányvonalat a múzeumok tevékenységében, s a pályázati lehetőségek
ezt támogatják.
Béres Mária köszöni, hogy a szakmai bizottság és a megyei közgyűlés ismét figyelmet fordít
a tagmúzeumra. Gyakorlatilag a fenntartó korábbi döntései segítették őket, hogy erre a
pályára kerülhettek: a múzeumépület felújítása, majd az ALFA beruházás megvalósítása, a
múzeumpedagógiai pályázaton való részvétel. Közel 4 hónap alatt jelentős, 1.800.000,- Ft,
bevételhez jutott az intézmény – ami nem fordult még elő ebben a megyében. Ezen a pályán
kell továbbhaladni, ennek egy újabb lehetősége ez a pályázat, mely a raktárhelyzet
megoldását, a látogatói létszám további növekedését szolgálná.
Kérdés nem hangzik el.
Szabó Zsigmond hozzászólásában a Kovács Sándor által elmondottakhoz fűzi, hogy ha
korábban adódtak volna ilyen lehetőségek, akkor a múzeumokkal, a múltunkkal való
foglalkozás, múltunk ismerete nem ott tartana, ahol manapság.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 7/2010. (I. 20.) 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 az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2010. évi fordulójában a
támogatások elosztására
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Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, jó döntésnek tartja a nehéz költségvetési
helyzet ellenére is, hogy a megyei közgyűlés évről évre csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez.
Hiszen minél rosszabb egy ország helyzete, annál kedvezőtlenebben alakul a családok
helyzete. A közgyűlésnek – ha csekély mértékben is – segítenie kell a nehéz szociális
körülmények között felsőoktatásban tanulmányokat folytató megyei fiatalokat.
Földváriné Greiz Ágnes megkérdezi mennyi jelenleg az öregségi nyugdíjminimum összege.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy az öregségi nyugdíjminimum összege nem
emelkedett (28.500,- Ft), így a hozzá kapcsolódó szociális ellátási formák sem emelkedtek –
ez lehetett egyfajta kormányzati szándék. Azonban az öregségi nyugdíjminimum összegének
figyelembevételével nem tudták volna felosztani a megyei kiegészítő támogatásra szánt
keretösszeget teljes körűen. Ezért ettől a mutatótól eltekintve, évente szükséges meghatározni
azt az egy főre jutó jövedelemhatárt ameddig támogatást biztosít a megyei önkormányzat.
Huber Ferenc kérdezi, hogy van-e olyan önkormányzat, aki tavaly csatlakozott az
ösztöndíjrendszerhez, de idén visszalépett.
Török-Bóné Anita válaszában elmondja, hogy idén is a megye 56 települési önkormányzata
csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez, azonban az összetételben lehetnek eltérések.
Huber Ferenc véleményében elmondja, örömmel látja, hogy a települési önkormányzatok
nem léptek vissza, a megyei önkormányzat is biztosít kiegészítő támogatást. Olyan szegény
nem lehet egy önkormányzat sem, hogy a rászoruló fiatalok képzésének támogatására ne
legyen forrás.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
8/2010. (I. 20.) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszer 2010. évi fordulójában felosztott megyei támogatásról
1. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság kezdeményezi a Bursa Hungarica
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszer 2010. évi fordulójához való
csatlakozásról szóló 185/2009 (X. 30.) számú közgyűlési határozat 4. pontja első bekezdésének
módosítását a következők szerint:
,,- az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét”
helyébe a következő mondat lép:
- az a pályázó részesülhet megyei kiegészítő támogatásban, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot.
2. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretében 2010. évben a megyei közgyűlés
185/2009. (X. 30.) számú a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2010. évi fordulójához való csatlakozásról szóló határozatának 4. pontja alapján az
6/A. jelű mellékletben megjelölt hallgatókat, illetve az 6/B. jelű mellékletben megjelölt leendő
hallgatókat részesíti az adott mértékben megyei kiegészítő támogatásban, amennyiben a megyei
közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak szerint határoz.

7
Határidő: 2010. január 26.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
3. Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2010. évi fordulójában az Oktatási, Kulturális és
Vallásügyi Bizottság 1/2007. (I. 17.) számú, illetve a 2/2008. (I. 30.) és a 2/2009. (I.21.) számú
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretében
felosztott támogatásról szóló határozatai alapján biztosítja az 1. számú mellékletben, a 2. számú
mellékletben és a 3. számú mellékletben megjelölt hallgatók megyei kiegészítő támogatását.
Határidő: 2010. január 26.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
4. A bizottság javasolja, hogy a feladatnál keletkező 50.000 Ft pénzmaradványt a megyei
közgyűlés 2011. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
megyei kiegészítő támogatására használja fel.
Határidő: 2011. 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 2010. évi fordulóban érintett települési önkormányzatok.
értesülnek.

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola képzési profiljának
bővítésére
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az iskola kezdeményezte a profilbővítést,
az intézmény szociális területhez kapcsolódó szakképzések felé kíván nyitni. A
profilbővítéssel a lehetőség adott lesz, az érdeklődés szerint indíthatóak a képzések. A
közoktatási intézmények körében ez az egyetlen olyan megyei fenntartású intézmény, ahol a
tanulói létszám növekedett.
Kérdés nem hangzik el.
Földváriné Greiz Ágnes véleményében elmondja, hogy az intézmény által megjelölt
szakmákra szükség van – tetszik neki az indítani kívánt képzések köre. Kívánja, hogy a
mostani 12. évfolyamosok elvégezve a szakképzések valamelyikét, 1-2 év múlva kapjanak
állást szakmájukban.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 9/2010. (I. 20.) számú határozata a Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola képzési profiljának bővítéséről
A bizottság a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola képzési profiljának bővítéséről
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.

9. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázat benyújtására
Kiss János szóbeli kiegészítésében megjegyzi, hogy bár a közoktatásban a nevelés erősítése
volna fontosabb, élni kell a kínálkozó infrastrukturális pályázati lehetőségekkel is.
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva hozzászólásában elmondja, hogy a tanulói laptop programra
kiírt pályázatba azok az intézmények kapcsolódhatnak be, melyek a TÁMOP 3.1.4/08/2
fenntartó által benyújtott pályázatban kedvezményezettek voltak. Elmondja, hogy a
szerződésmódosítás folyamatban van, mely ezzel a pályázattal is összefügg. A határozati
javaslatban szereplő összegek a szerződésmódosítás függvényében várhatóan növekednek,
közel 40 M Ft összegre.
Sági István elmondja, hogy a TÁMOP pályázat szerződésmódosításában, megvalósításában
számos bonyodalom adódott. Kérdéses, hogy a pályázatban résztvevő intézmények tartani
tudják-e az indikátorokat. A szaktanácsadók, a képzők képzése sem történt meg. Kapkodnak,
szakmai fejetlenséget lát – kampány szaga van.
Magos Vilmos megerősíti az elmondottakat, melyet az is jól mutat, hogy egy 2007-es kiírást
2010-ben kell ismét tárgyalnia a bizottságnak. Kérdezi, hogy a kalkulátort sikerült-e elérniük
a pályázattal foglalkozó munkatársaknak.
Huber Ferenc a pályázat tartalmára kérdez rá.
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva válaszában elmondja, hogy az előterjesztésben megjelölt 5
csomagra vonatkozik a pályázat. A 2007. évi kiírásra a megyei önkormányzat nyújtott be
pályázatot, azonban az elutasításra került. Magos Vilmos kérdésére válaszolja, hogy Az NFÜ
honlapján január 15-én megjelent közlemény szerint csak február 5-étől lesz elérhető a
kalkulátor, a beadási határidő is e szerint változik: február 5 – március 5-ig.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 10/2010. (I. 20.) számú határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című
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pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 11/2010. (I. 20.) számú határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP-1.1.1/09/1 – tanulói laptop
program – pályázat benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című
TIOP-1.1.1/09/1 – tanulói laptop program – pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.

10. napirendi pont
Előterjesztés a Leonardo program keretében pályázatok benyújtásának támogatására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a TEMPUS Közalapítvány rendszeresen
kiírja szakmai gyakorlat megszerzésére vonatkozó pályázatát. Három megyei fenntartású
intézmény is élni kíván a pályázati lehetőséggel, kéri a bizottság támogatását.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc hozzászólásával támogatja a pályázati lehetőség kihasználását. előnyként
emeli ki, hogy 80 %-ban előfinanszírozott a projekt.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 12/2010. (I. 20.) számú határozata – a Nagy László Középfokú Iskola,
Kunhegyes – Leonardo program keretében pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság – a Nagy László Középfokú Iskola, Kunhegyes – Leonardo program keretében
pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 13/2010. (I. 20.) számú határozata – a Kádas György Iskola és
Gyermekotthon, Kisújszállás – Leonardo program keretében pályázat benyújtásának
támogatásáról
A bizottság – a Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás – Leonardo program
keretében pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
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