Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. április 1-jei üléséről
Helyszín: Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
(Túrkeve, József Attila út 23.)
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,
Dr. Molnár Zoltán, a MÖH Közgyűlési Iroda vezető-helyettese,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Lakatos István, a MÖH Külügyi és Térségfejlesztési Iroda vezetője,
Ozsváth László, a Ványai Ambrus Gimn., Inf.-i és Közlekedésgépészeti Szki. Igazgatója,
Juhász Éva, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója képviseletében,
Lovas Ferencné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója képviseletében
Szabó
Győzőné,
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Pedagógiai
Intézet,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, köszönetét fejezi ki a
meghívásért Kántorné Bíró Emília bizottsági tagnak és Ozsváth László igazgatónak.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontokhoz képest egy új napirendi pont lesz, amelyről később kaptak értesítést, az
anyag kiosztásra is került.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR számú
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás érdekében pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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4. Előterjesztés a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről és a
Társulási Tanácsban végzett képviselői munkáról
Előadó: Dr. Wirth István, a Társulási Tanács Megyei Közgyűlést képviselő tagja
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára pályázati
önerő, felhalmozási célú támogatási kölcsön és működési célú támogatás nyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7.
Előterjesztés
a
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program
keretében
”Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
érdekében pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Juhász Éva, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ munkatársa
9. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és az Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ között létrejött megállapodásban meghatározott feladatok teljesüléséről
Előadó: Lovas Ferencné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ munkatársa
10. Előterjesztés a 2009. évben az egyházi ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat
kiírására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés a 2009. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
Előadó: Dr. Wirth István, a Bizottság elnöke
12. Tájékoztató a cigány származású tanulók/gyermekek integrált oktatásának, nevelésének
tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Előadó: Szabó Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatója
13. Előterjesztés sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
14. Egyéb kérdések
15. Tájékoztató a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola tevékenységéről /szóbeli/
Előadó: Ozsváth László igazgató
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Ozsváth László, az intézmény igazgatója köszönti a
megjelenteket, megtiszteltetésnek tartja, hogy a Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és
Vallásügyi Bizottsága Túrkevére, intézményükbe látogatott.
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1. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR
számú rendelet módosítására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság 7 igen szavazat, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 13/2009. (IV. 01.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és
tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR számú rendelet módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 7/2005. (IV. 28.) KR számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet támogatja.
2. napirendi pont
Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás érdekében pályázat benyújtására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdése a pályázaton elnyerhető összegre vonatkozik.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a beérkező kérelmek ismeretében az
önkormányzati önrész arányában kerül felosztásra a központilag rendelkezésre álló
keretösszeg.
Szabó László véleménye szerint azok az önkormányzatok, akik rendkívül gyengén állnak,
nem tudnak élni a pályázati lehetőséggel, még inkább lemaradnak.
Tokajiné Demecs Katalin hozzászólásában jelzi, hogy nem sok olyan önkormányzat lehet,
aki nem tud élni e pályázati lehetőséggel. A könyvtárak esetében az állománygyarapításra
fordított összeg a meghatározó, a közművelődési intézmények esetében pedig a felajánlott
önrész összege – akár intézményi költségvetésből.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 14/2009. (IV. 01.) számú határozata a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében pályázat benyújtásáról
A bizottság a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
érdekében pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
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3. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat
benyújtására
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 15/2009. (IV. 01.) számú határozata a Szolnok Megyei Jogú Város
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” című Környezetvédelmi
Pályázati Alapjára pályázat benyújtásáról
A bizottság a Szolnok Megyei Jogú Város „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája” című Környezetvédelmi Pályázati Alapjára pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
4. napirendi pont
Előterjesztés a „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatására
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 16/2009. (IV. 01.) számú határozata a „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon által a
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére
vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 17/2009. (IV. 01.) számú határozata a „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére vonatkozó – pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium által a
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 2. komponensére
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vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 18/2009. (IV. 01.) számú határozata a „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 3. komponensére vonatkozó – pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a JNSZM Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola által a
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” tárgyú – 3. komponensére
vonatkozó – pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
Kántorné Bíró Emília távozik a teremből.
5. napirendi pont
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről és
a Társulási Tanácsban végzett képviselői munkáról
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy a bizottság több alkalommal tárgyalt a JászNagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulással összefüggő anyagokat, s teszi is ezt még
számtalanszor. Elnök úr folyamatosan tájékoztatta a bizottságot az aktualitásokról. A Megyei
Önkormányzat és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata sokat tett és tesz a társulás
megszervezésével, működésének beindításával kapcsolatban. Akadnak természetesen
feszültségek, utal Tiszafüred és Jászberény kifelé húzására. Elmondja, hogy a társulási
üléseken nem került támogatásra javaslata, miszerint minden önkormányzat rendszeres
befizetésekkel (pl. tagdíjjal) segítse a társulás működését. Így most problémát okoz, hogy az
egyeztetett hozzájárulásokat még nem minden tag fizette be. Elismerését fejezi ki Dr. Wirth
Istvánnak a Társulási Tanács elnökeként végzett munkájáért.
Dr. Wirth István megköszöni Huber Ferenc elismerő szavait. Hozzászólásában elmondja,
hogy valóban a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás az ország egyik
legnagyobb szakképzés-szervezési társulása – nagyok a szélsőségek, anyagi lehetőségeikben
különbözőek a települések. Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy aláírásra kerültek az
eredményes TIOP, illetve TÁMOP pályázatok kapcsán a támogatási szerződések, mely szerint
45 napon belül folyósítják a támogatási összegeket. Erre azonban ez idáig nem került sor,
ezért van szükség a tagok részéről újabb összeg megelőlegezésére.
Dr. Őze Sándor a beszámoló mellékletével kapcsolatban kérdezi, hogy a Társulási Tanács III.
3-át követően hozott-e határozatokat.
Dr. Wirth István válasza: nem, a Társulási Tanács következő ülése április 27-én lesz. Egyben
jelzi, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván a szavazásban részt venni.
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A bizottság 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 19/2009. (IV. 01.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás tevékenységéről és a Társulási Tanácsban végzett képviselői
munkáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről és a
Társulási Tanácsban végzett képviselői munkáról szóló beszámolót és határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára
pályázati önerő, felhalmozási célú támogatási kölcsön és működési célú támogatás
nyújtására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében visszautal az előző napirendi pontnál elhangzottakra,
valóban a bizottság, a közgyűlés, a települési önkormányzatok bizottsága, képviselő-testülete
több alkalommal foglalkozott a társulás számára pályázati önerő, felhalmozási célú
támogatási kölcsön és működési célú támogatás nyújtására vonatkozó kérdésekkel. Bízik
azonban abban, hogy a pályázati támogatások megérkeztével a szakmai kérdések kerülhetnek
előtérbe.
Tokajiné Demecs Katalin utal az együttműködési megállapodás V/1. pontjára, ahol Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata felvállalja az előlegnyújtást. Elmondja, hogy
Tiszaföldvár befizetéseit ismeri (tételesen felsorolja azokat). Minden egyes befizetés a testület
egy-egy döntését igényelte. S így van ez minden tagnál. Ez komolytalanná teszi a működést.
Tény, hogy késve érkezik meg a pályázati támogatás, azonban ahhoz sem rendelkeznek az
egyes önkormányzatok elegendő információval, hogy valóban indokoltak-e a működési
költségek. Tiszaföldvár adottságai miatt nem tudja élvezni a fejlesztési támogatásokat,
ugyanakkor aránytalanul magas a befizetett összegek nagysága. Szolnok vállalta az
előlegnyújtást azok helyett, akik nem tudják teljesíteni a tervezhetetlenül érkező befizetési
igényeket. Ha nem vállalja fel, miért?
Kérdésére Dr. Wirth István válaszol. A pályázatok kapcsán a munkaszervezetnek a
projektirányítási kézikönyvben foglaltak szerint, adott ütemezésben kell tevékenykednie. A
munkaszervezet működését a takarékosság jellemzi: a minimális 10 fős munkaszervezet állt
fel, a Társulási Tanács tisztségviselői nem vesznek igénybe tiszteletdíjat, elektronikus úton
tartják a kapcsolatot a tagok, költségtérítésben csak a főállású munkatársak részesülnek.
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésként elmondja, hogy ne legyenek megalapozatlan várakozások
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé – a megállapodás hivatkozott része a 2008.
év végi működési előleg megelőlegezésére vonatkozott. Azonban egyik tag sem kereste meg
őket, így hátralékként kezelték a be nem érkezett összegeket. A székhely feladatok átadásra
kerültek 2009. január 1-jével, ebből azonban a pénzügyi többlet teher vállalása nem
következik. Tehát egyfajta legendaként terjedt el Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának előlegnyújtása.
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Huber Ferenc hozzászólásában utal az előző napirendi pontnál általa elmondottakra –
rendszeres tagdíj befizetések nélkül véleménye szerint nem tud működni a munkaszervezet, a
szakképzés koordinálása pedig költséggel jár. Drága vagy olcsó, de meg kell fizetni.
Magos Vilmos megállapítja, hogy ha késnek a pályázati támogatások – az a legtakarékosabb
megoldás a központ részéről. Kérdezi, hogy adott esetben valamelyik fél élhet-e jogorvoslati
lehetőséggel.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy konkrétan nem tájékozódott, azonban eddig
nincs tudomása olyan döntésről, mely elmarasztalná az államot az EU-s támogatások
késedelmes folyósításáért. Véleménye szerint mindig lehetnek okok, ürügyek, miszerint
objektív akadályokba ütközött a teljesítés.
A bizottság 7 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 20/2009. (IV. 01.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára pályázati önerő nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára pályázati önerő
nyújtására vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság 7 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 21/2009. (IV. 01.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről és a
Társulási Tanácsban számára felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására vonatkozó
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság 7 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 22/2009. (IV. 01.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára működési célú támogatás nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről és a
Társulási Tanácsban számára működési célú támogatás nyújtására vonatkozó határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok
Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében
pályázat benyújtásának támogatására
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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 23/2009. (IV. 01.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése érdekében pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek”
Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében pályázat
benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
8. napirendi pont
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Juhász Éva szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tegnapi Szociális, Egészségügyi, Sport
és Etnikai Bizottsági ülésen Miskó Istvánné főigazgató asszony képviselte a szervezetet,
azonban regionális vezetői teendői miatt nem tud részt venni a mai ülésen. Röviden ismerteti
azokat az aktuális jellemzőket, melyeket a tájékoztató elkészülte utáni időszakban
tapasztaltak. 2008. konszolidált év volt, 2009. elején lehetett érzékelni a kedvezőtlen
folyamatok megjelenését. A regisztrált álláskeresők számában 15 %-os növekményt mértek –
régión belül megyénkben a legkisebb ugyan, de kedvezőtlen tendencia. 4 cég 200 főt érintő
létszám leépítést hajtott végre, mely régión belül eltörpül, de kedvezőtlen tendencia.
Elmondja, hogy 10 pályázat esetében hozott kedvező döntést az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány. A Munkaerő-piaci Alapon belüli pályázati forrás vonatkozásában még nem
született döntés. A megyében alacsonynak tartja a pályázati aktivitást.
Kovács Jánosné az elkészített tájékoztatót színvonalasnak, szerteágazónak, logikusan
felépítettnek tartja. Munkájában is jól tudja használni. Kérdése arra vonatkozik, hogy
jellemzően milyen felsőfokú végzettséggel rendelkeznek azok, akik nem tudnak
elhelyezkedni – mennyi szakembert képezzenek adott szakmákban.
Juhász Éva válaszában elmondja, hogy mindig figyelemmel kísérik, hogy a statisztikai
számok mögött mi húzódik. Olyan programot használnak, amellyel a legapróbb részletekig
vizsgálható a rendelkezésre álló információ. Egyik szakmában sem mutatható ki tömeges
eltolódás – kirendeltségenként eloszlik.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a szakképzésben – a beszédes munkaerő-piaci mutatók
ismerete ellenére is – nehéz egyeztetni a különböző régiós igények miatt.
Huber Ferenc színvonalasnak ítéli az anyagot, felveti annak lehetőségét, hogy a
népszámlálási adatok szerinti kategóriákkal dolgozva nagyobb viszonyítási lehetőség adódna.
Véleményében elmondja továbbá, hogy a kevés pályázati lehetőséggel többnyire az
önkormányzatok élnek, a vállalkozók kevésbé veszik igénybe.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 24/2009. (IV. 01.) számú határozata a „Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok
megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről” című dokumentumról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló
tájékoztatót és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
9. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ között létrejött megállapodásban meghatározott
feladatok teljesüléséről
Lovas Ferencné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy szervezetük 1996. óta
tevékenykedik szoros, jól kialakított együttműködésben a Megyei Pedagógiai Intézettel. A 78. osztályos diákok esetében jobban szertik a pályaválasztás kifejezés helyett az
iskolaválasztás kifejezést használni – kollégáikkal ezt kívánják elősegíteni.
Földváriné Greiz Ágnes személyes tapasztalatát osztja meg a jelenlévőkkel: 20 fővel vett
részt a szervezet iskolaválasztási rendezvényén – a gyerekek és ő maga is pozitív
tapasztalatokat szerzett. Elismerését fejezi ki a szervezet munkatársai felé, akik profi szakmai
színvonalon végzik munkájukat. A kevés rendelkezésükre álló idő alatt empatikusan,
szeretettel, odafigyeléssel olyan elfogadó légkört tudtak teremteni, hogy a problémás,
életkoruknál fogva is magukba forduló fiatalok meg tudtak nyílni – szabadon beszéltek
elképzeléseikről.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 25/2009. (IV. 01.) számú határozata a „Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ között
létrejött megállapodásban meghatározott feladatok teljesüléséről” című tájékoztatóról
A bizottság „Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ között létrejött megállapodásban meghatározott feladatok
teljesüléséről” című tájékoztatót elfogadja, és megköszöni a Munkaügyi Központ
főigazgatójának, munkatársainak az elvégzett munkát. A bizottság a megállapodás értelmében
kéri, hogy a Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Információs Tanácsadója a jövőben is
megyénkben minél több településen eredményesen lássa el feladatát.
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./ Miskó Istvánné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója,
7./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
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8./ Szabó Győzőné, a Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
igazgatója
értesülnek.
10. napirendi pont
Előterjesztés a 2009. évben az egyházi ingatlanok felújításának alapjára történő
pályázat kiírására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Tokajiné Demecs Katalin reményének kíván hangot adni, hogy a keretösszeg felosztásában
nem a 70 : 30 arány fog megjelenni, hanem sokkal inkább a beadott pályázatok száma és
tartalma. Az említett arány nem is jelenik meg a pályázati kiírás szövegében mint felosztási
szempont. Ha ez a bizottság van megbízva a pályázat kiírásával, akkor a későbbiek során ne
kerüljenek előtérbe újabb szempontok. Vagy a keretösszeget pályázat kiírása nélkül teljesen rá
kell bízni az egyházak képviselőire, hogy ízlésük, szükségleteik szerint osszák fel azt.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy a pályázati felosztási arányok az egyházi vezetők
szóbeli megállapodása mentén alakul ki. Nehéz eldönteni melyik egyházi intézmény a
legrászorultabb – a területi elv, a felekezeti megoszlás, az ingatlan felújítási igény és több más
szempont mentén konszenzussal alakítja ki a szakértői csoport az állásfoglalását. Megjegyzi,
hogy a római katolikus illetve a protestáns egyházak belső felépítése, működési rendje igen
eltérő, ezért messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a beérkezett pályázatok
számából. Fontos a szubszidiaritás elve. Az évek alatt kialakított eljárási mód bevált, hibának
tartaná azt megváltoztatni. Felajánlja annak lehetőségét, hogy a bizottság tagjai részt
vegyenek az egyeztetésen.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a megyét járva tapasztalható, hogy milyen rossz állapotban
vannak templomaink. Azt javasolja a bizottságnak, hogy továbbra is bízzanak meg az egyházi
vezetők állásfoglalásában. A szolid összeg felosztásában az érintettek döntsenek.
Magos Vilmos hozzászólásában elmondja, hogy a keretösszeg a problémákhoz képest
alacsony, kis összeg jut egy-egy ingatlan felújítására. Itt helyben is komoly problémák
merültek fel, de szerencsére az önkormányzat és a felekezet segítségével lesz megoldás.
Ökrös István hozzászólásában elmondja, hogy miután a közgyűlés biztosítja a pályázati
forrást, pályázati prioritásokat is megállapíthat – az egyházi képviselők pedig továbbra is ezek
mentén alakíthatnak ki konszenzusos állásfoglalást.
Huber Ferenc véleményével csatlakozik az előtte szólókhoz. Javasolja, hogy az előkészítés
során készítsenek egy táblázatot az elmúlt 5-10 évet átfogóan a beérkezett pályázatok és a
megítélt támogatások vonatkozásában.
Szabó László elmondja, hogy számára megnyugtató és elégséges a pályázati kiírás következő
szövegrésze: „a beérkező pályázatokat a pályázat benyújtásában nem érdekelt személyekből
álló szakértői csoport értékeli”. A keretösszeget azonban kevesli.
Szabó Zsigmond ügyrendi javaslattal él: kéri a vita lezárását, a szavazás megkezdését.
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A bizottság egyhangúlag fogadja el az ügyrendi javaslatot.
A bizottság 10 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 26/2009. (IV. 1.) számú határozata a 2009. évben az egyházi ingatlanok
felújításának alapjára történő pályázat kiírásáról
1./ A bizottság a 2009. évi Egyházi Alap pályázati kiírás tartalmát, a pályázati adatlapot és a
szerződés-tervezetet a melléklet szerint elfogadja.
2./ A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy a melléklet szerinti pályázati
felhívást és adatlapot juttassa el a megyei önkormányzat illetékességi területén működő
egyházközségek részére.
Határidő: 2009. április 6.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
3./ A bizottság felkéri a megyei közgyűlés alelnökét, hogy az egyházak vezetőivel egyeztetve
a szakértői csoportot állítsa össze.
Határidő: 2009. április 24.
Felelős: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4./ A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát a pályázatok feldolgozásával, a
szakértői csoport munkájának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: 2009. május 21.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető és
Dr. Györgyi Lajos irodavezető

értesülnek.
11. napirendi pont
Előterjesztés a 2009. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
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A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 27/2009. (IV. 01.) számú határozata a 2009. évi Közművelődési Alap pályázati
kiírásáról
1. A bizottság a 2009. évi Közművelődési Alap pályázati kiírás tartalmát, a pályázati adatlapot
és a szerződés-tervezetet a melléklet szerint elfogadja.
2. Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék az Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottság által elfogadott pályázati kiírás közzétételéről, a beérkező
pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2009. május 21.
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető és
Dr. Györgyi Lajos irodavezető

értesülnek.
Kántorné Bíró Emília visszaérkezik a terembe.
12. napirendi pont
Tájékoztató a cigány származású tanulók/gyermekek integrált oktatásának, nevelésének
tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Szabó Győzőné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy mivel a közoktatási intézmények
nem vezetnek a témában statisztikát, a tájékoztatóban foglaltak vélelmen, általánosításon
alapulnak. Röviden ismerteti a tájékoztató elkészítéséhez a kollégáival kialakított
munkamódszereket. A tájékoztató nem reprezentatív, inkább a jó gyakorlatok bemutatását
emeli ki. Az óvodai nevelésben nagyon jó az együttműködés az integráció területén. Kiemeli,
hogy a roma gyerekek szembetűnően a 4. osztályt követően maradnak le nem roma társaiktól.
Negatív tendencia, hogy azokról a településekről, ahol magas a roma gyerekek aránya az
iskolában, a szülők azonos településen inkább másik intézményt választanak, vagy elhordják
gyermekeiket a szomszédos település intézményeibe.
Földváriné Greiz Ágnes az igazgatónő véleményét kérdezi a cigány származású gyermekek
iskolai és iskolán kívüli integrációjáról.
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Szabó Győzőné válaszában elmondja, hogy leegyszerűsítve a dolgot szakmai eldöntendő
kérdés, hogy az adott tanulónak képességbeli hátránya alapján az integrált vagy szegregált
nevelés-oktatás megfelelőbb-e. Kis különbség esetén pozitívan hat a közösség felhúzó ereje,
azonban nagyobb különbség esetén több előnnyel járhat a szegregáció, az egyénre szabott
bánásmód létjogosultsága. A szociális integráció elkerülhetetlen, hiszen az iskolai
foglalkozásokon túl a gyerekek együtt járnak sportolni, stb. – együtt kell élni. Megindult
egyfajta elvándoroltatás. Ez kompetenciáján túl mutató társadalompolitikai kérdés.
Huber Ferenc kérdése arra vonatkozik, hogy a cigány származású gyerekek mikor szerzik a
hátrányukat. Véleményét is megosztja a bizottsággal, mely szerint nem elsősorban a nevelésoktatás problémája ez. A nevelők sokat tesznek. Felveti az elvárások nélkül kiosztott segélyek,
az adott településen elértéktelenedő vagyon kérdését – a nevelésen-oktatáson túlmutató,
nagyobb társadalmi probléma ez.
Sági István kérdése a cigány származású családok motiváltságára vonatkozik, akarnak-e
integrálódni, mennyire egyeznek elvárásaink szokásaikkal.
Szabó Győzőné aktív pszichológusként mondja el válaszát: az óvodában nincs jelentős
különbség, ugyanez igaz az iskola 1-2. osztályára, ahol még nincs kifejezetten szükség az
otthoni tanulási időszakra. 3. osztálytól azonban élesebben megjelennek a lemaradások – az
írott szövegen keresztüli információ befogadása okoz elsősorban nehézséget. Sági István
kérdésével kapcsolatban nagyon fontosnak ítéli meg a kulturális integráció kérdését,
fontosnak tartja a cigány népismeret, a cigány nyelv tanítását.
Kántorné Bíró Emília hozzászólásában elmondja, hogy Túrkevén szerencsés a helyzet –
mind az oktatás területén, mind más területeken. Elismerését fejezi ki az anyag készítőinek.
Elmondja, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy ki hová születik. Érzelmileg nyitottan kell
közelíteni hozzájuk, észreveszik az elfogadó közeledést. Meg kell tanulni együtt élni –
minden embernek tennie kell a dolgát a maga módján.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 28/2009. (IV.1.) számú határozata „A cigány származású tanulók/gyermekek
integrált oktatásának, nevelésének tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
című tájékoztatóról
1.

2.

A bizottság „A cigány származású tanulók/gyermekek integrált oktatásának,
nevelésének tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című tájékoztatót
elfogadja, és megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatójának, munkatársainak az elvégzett
munkát.
A bizottság a nevelési-oktatási feladatok eredményes ellátása érdekében ajánlja a
megyében működő óvodáknak és iskoláknak, valamint a Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak a cigány származású tanulók/gyermekek neveléséről, oktatásáról
készült tájékoztató megismerését, az abban foglaltak hasznosítását.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
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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. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
8./ Lukács Mihály, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
9/ települési önkormányzatok polgármesterei
értesülnek.
13. napirendi pont
Előterjesztés sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtására
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 29/2009. (IV. 01.) számú határozata sportlétesítmény felújítását szolgáló
pályázat benyújtásáról
A bizottság a sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
Az egyéb kérdések között Dr. Wirth István ismerteti a bizottsággal a Rákóczifalvai
Református Egyházközség kérését, melyben a 2008. évi Egyházügyi Alapból kapott 200 ezer
Ft támogatásból a még fel nem használt 100 ezer Ft-ra vonatkozó elszámolási határidő 2009.
június 30-ig történő meghosszabbítását kéri.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 30/2009. (IV. 01.) számú határozata a Rákóczifalvai Református
Egyházközség kérelméről
A bizottság a Rákóczifalvai Református Egyházközség részére a 2008. évi Egyházügyi
Alapból megítélt 200 ezer Ft támogatásból a még fel nem használt 100 ezer Ft
vonatkozásában az elszámolási határidőt 2009. június 30-ig meghosszabbítja.
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
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7) Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
8) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető,
9) Dr. Györgyi Lajos irodavezető és
10) Rákóczifalvai Református Egyházközség
értesülnek.
Kántorné Bíró Emília mint települési képviselő Cseh Sándor polgármester nevében köszönti
a bizottság tagjait Túrkevén, majd átadja Túrkeve mezővárosi rangjának elnyerése 200.
évfordulója alkalmából megjelentetett kiadványukat a jelenlévőknek. A bizottság szíves
figyelmébe ajánlja a várost, az iskolát.
15. napirendi pont
Tájékoztató a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola tevékenységéről
Ozsváth László igazgató úr röviden bemutatja az intézmény tevékenységét, majd az
intézmény megtekintésére kéri fel a jelenlévőket.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 31/2009. (IV. 01.) számú határozata a Ványai Ambrus Gimnázium,
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola tevékenységéről szóló
tájékoztatóról
A bizottság megköszöni és tudomásul veszi az intézmény igazgatójának a Ványai Ambrus
Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola tevékenységéről szóló
tájékoztatóját.
Dr. Wirth István a bizottság tagjai nevében megköszöni a szíves vendéglátást, megköszöni a
bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak munkáját, bezárja az ülést.
K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

