Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. szeptember 8-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, Huber Ferenc, Dr. Őze Sándor, Ökrös István.
Távolmaradását előre jelezte: Tokajiné Demecs Katalin, Fegyvernekiné Varga Erzsébet,
Kovács Jánosné, Magos Vilmos.
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,
Lakatos István, a MÖH térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője,
Szabó István, a Megyei Diáksport Tanács elnöke,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes. Jelzi, hogy Szabó István alpolgármesteri elfoglaltsága miatt kérte a megyei
diáksport helyzetéről szóló tájékoztató előbbre sorolását.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1.
A bizottság 2010. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2.
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diáksport helyzetéről, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
Előadó: Szabó István, a Megyei Diáksport Tanács elnöke
3.
Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai gazdasági programjának
végrehajtásáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2011. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
5.
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak „Ifjúságbarát
Önkormányzat” cím elnyerésére kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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1. napirendi pont
A bizottság 2010. II. 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 51/2010. (IX. 08.) számú határozata 2010. II félévi munkatervének
elfogadásáról
A bizottság a 2010. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diáksport helyzetéről, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
Szabó István szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a diákok sportolási lehetőségének
biztosítása fontos feladat, ugyanakkor a diáksportra fordítható források nagyságrendje egyre
csökken. A Megyei Diáksport Tanács 50.000 fiatal sportolási lehetőségét segíti megyén
belüli, kívüli, illetve nemzetközi kapcsolatok révén. Elmondja, hogy 1998 óta tölti be az
elnöki tisztet. Az azóta eltelt időszakban egy évben, 2009-ben anyagi gondok miatt nem
kerülhetett sor a diákolimpikonok díjazására megyei rendezvény keretében. Annak ellenére
sem, hogy önkéntes segítők, családok aktívan, lelkesen bekapcsolódnak a versenyek, a
mindennapok szervezésébe, lebonyolításába. A sport rendkívül fontos, hogy a gyermekek,
fiatalok felkészüljenek a felnőtt életre. A tájékoztató az év során végzett munkáról szól,
melyhez kiegészítésként elmondja, hogy elkészült a 2010/11-es tanévre vonatkozó
versenykiírás.
Kántorné Bíró Emília a bevételek alakulására, a támogatások mértékére kérdez rá.
Szabó István válaszában elmondja, hogy természetesen szponzori támogatásokat kapnak,
melyek jellemzően nem közvetlen pénzbeli támogatás, pl. a sportolók utaztatása. A
legjellemzőbb azonban, hogy a család segíti a sikeresen sportoló családtagot.
Földváriné Greiz Ágnes testnevelőként tudja, hogy milyen nehéz a sport helyzete. Adatokat
ismertet a fiatalok rossz egészségügyi állapotára vonatkozóan. Nagyon kevésnek tartja a heti
testnevelés óraszámot. Javasolja, hogy a következő közgyűlés kezelje kiemelten a sporttal, a
diáksporttal kapcsolatos kérdéseket.
Szabó Zsigmond elmondja, hogy a tájékoztatót olvasva visszaemlékezett fiatal éveire,
sportélményeire, eredményeire. Az anyagot tanulmányozók a mai helyzetet óhatatlanul
összevetik saját tapasztalatikkal. A fiatalok mozgásszegény életmódjában hogyan lehet
változtatni?
Huber Ferenc véleménye szerint a Diáksport Tanács akkor tud működni, ha az iskolákban
működik a sport. Településükön a foci népszerű, de magánkezdeményezésre indult torna is.
Elmondja továbbá, hogy önkormányzatuk 10 éven át adott forrást egy plusz testnevelés óra
biztosítására, sajnos ez 2005-től megszűnt. Szomorúan hallja, hogy 2009. évben nem volt
forrás a diákolimpikonok jutalmazására. Meg kell tanulni a forrásgyűjtés technikáit.
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Szabó István válaszában elmondja, hogy személyes érintettsége miatt pontosan tudja, hogy
komoly családi segítség szükséges a kiemelkedő sporttevékenység eléréséhez. Ugyanakkor
nagyon fontos a diáksport tömegsport jellege is. Elmondja, hogy jelenleg gyengén
finanszírozott a diáksport, a versenyeztetés lehetősége jelentősen csökkent. A finanszírozás
helyzetét rendezni szükséges. Fontos tényező az iskolavezetés, a testnevelők aktivitása,
támogató hozzáállása – a diáksport minősége nem csupán anyagi kérdés.
Kiss János hozzászólásában köszönetét fejezi ki a Diáksport Tanács vezetésének, az iskolák
sportvezetésének, a támogató önkormányzatoknak. Elmondja, hogy a megyei önkormányzat
2 megyei fenntartású közoktatási intézményében is felújította a tornatermeket, ezzel is
elősegítve diákjai sportolási lehetőségét. Közismert, hogy a fiatalok keveset sportolnak – túl
sok időt töltenek a számítógép, a televízió előtt. Érdekesség, hogy egyre többen választják
érettségi tárgyként a testnevelést. Komoly gond, hogy a mulasztott órák száma emelkedő
tendenciát mutat a testnevelési órák vonatkozásában.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 52/2010. (IX. 08.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
diáksport helyzetéről, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanács
tevékenységéről szóló tájékoztatóról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei diáksport helyzetéről, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A bizottság megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanácsnak a megye
diáksportjáért végzett színvonalas és eredményes munkáját.
Erről :
1. Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke,
2. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
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. Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
8. Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Irodájának vezetője
értesül.

3. napirendi pont
Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai gazdasági programjának
végrehajtásáról
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy ez az anyag egy tükör az eddig
közösen elvégzett munkáról. Megköszöni a bizottság komoly, korrekt szakmai tevékenységét.
Az anyag alapján összehasonlítható az induláskor látott, illetve a most látható kép.
Természetesen nem mindent sikerült a terveknek megfelelően megvalósítani, melynek több
oka van. Bízik benne, hogy az elkövetkező években is együtt tudnak dolgozni, ha másként
nem magánemberként.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy az anyag jól bemutatja a területfejlesztésben, az
intézményfenntartásban elvégzett munkát. Örömmel tapasztalta, hogy más megyei
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önkormányzatokhoz képest a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat valóban
önkormányzatként törekszik működni.
Szabó Zsigmond visszatérő kérdést vet fel. Tudja, hogy a kötvény kibocsátás nélkül nem
lehetett volna a beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni. Ugyanakkor továbbra sem látja
biztonságosan teljesíthetőnek a visszafizetési időszak terheit. Utal a frakcióvezető asszony
által az előző közgyűlésen feltett erre vonatkozó kérdésre.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a kötvénnyel kapcsolatos félelmek mindnyájukban élt –
azonban eredményesen sikerült végrehajtani a fejlesztéseket. Időnként rizikót kell vállalni a
feladataik megfelelő szintű ellátása érdekében.
Kovács Sándor jelzi, hogy frakcióvezető asszony felvetésére részben ez az anyag ad választ.
Huber Ferenc az adósságszolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy gazdasági szakemberek
állítása szerint kb. 10 % teher elviselhetőnek számít egy költségvetési szerv, intézmény
vonatkozásában. Elengedhetetlen a kötelezettség állomány, az adósság állomány folyamatos
vizsgálata, nyomon követése. Meghatározó az önkormányzatok egyre csökkenő támogatása.
Kántorné Bíró Emília köszönetét fejezi ki a Pénzügyi és Beruházási Iroda munkatársainak,
irodavezető asszonynak. A politika hajlamos mindig többet költeni, azonban az iroda
munkatársainak segítségével józan, korrekt döntések születhettek a mindenkori vezetés
részéről.
Hajdúné Gácsi Mária hozzászólásában elmondja, hogy a megyei önkormányzat honlapján
elérhető a megyei közlöny különszáma, mely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi
éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről szóló tájékoztatót tartalmazza. A bizottság előtt
lévő anyagot és a megyei közlöny különszámában megjelent tájékoztatót célszerű együttesen
megtekinteni, együttesen tartalmazza a választ a kötvény kibocsátással kapcsolatos
kérdésekre. Elmondja, hogy a kötvény kibocsátás hozamaiból nem használtak fel. Szól az
illetékbevételek hullámzó alakulásáról, mely fizetési gondokat is okozhat.
A bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 53/2010. (IX. 08.) számú határozata a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi
szakmai gazdasági programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatóról
A bizottság a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai gazdasági programjának
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.

4. napirendi pont
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2011. évi fordulójához való csatlakozásra
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 54/2010. (IX. 08.) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2011. évi fordulójához való csatlakozásról
A bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer
2011. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.

5. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak „Ifjúságbarát
Önkormányzat” cím elnyerésére kiírt pályázat elbírálására
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 55/2010. (IX. 08.) számú határozata „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
elnyerésére kiírt pályázat elbírálásáról
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
városi kategóriában Jászfényszaru Város Önkormányzatát, községi kategóriában Jászladány
Nagyközség Önkormányzatát részesíti „Ifjúságbarát Önkormányzat” címben és
100.000-100.000,- Ft díjban.
2. Megköszöni a pályázatot benyújtó önkormányzatok ifjúságot támogató munkáját és
benyújtott pályázatukat.
Erről:
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
3. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
4. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
5. Jászfényszaru Város Önkormányzata,
6. Jászladány Nagyközség Önkormányzata
értesülnek.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak munkáját,
bezárja az ülést.

K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

