Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. november 25-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, Szabó László, Szabó Zsigmond, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Huber
Ferenc, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Ökrös István.
Távolmaradását előre jelezte: Sági István.
Távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Őze Sándor.
Meghívottak:
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Hajdúné Gácsi Mária, MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Molnár Zoltán, a MÖH Közgyűlési Iroda vezető-helyettese,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Burai Zsuzsanna, a JNSZM Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatója,
Fekete Istvánné, a JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója,
Lénártné Emri Ildikó, a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója,
Metzinger Ferenc, a JNSZM Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
igazgatója,
Szilvás Ágnes, a JNSZ Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy új
napirendi pont lesz, az előterjesztést helyi kiosztással megkapták a bizottság tagjai. Javasolja
azt 8. napirendi pontként megtárgyalni.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására (zárt ülés)
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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3. Előterjesztés létszámcsökkentési döntésekre
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti
álláshelyeinek csökkentésére
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés az egyes többcélú intézmények feladatmódosítására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának
módosítására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Beszámoló a megyei fenntartású közoktatási intézmények kollégiumainak helyzetéről és a
kollégiumi nevelő-oktató tevékenységről (bizottsági napirend)
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a „Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” tárgyú pályázat
benyújtásának támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására (zárt ülés – külön jegyzőkönyv szerint)
A zárt ülést követően Dr. Wirth István köszönti a megjelent intézményvezetőket.

2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete előkészítéséhez intézkedési terv elfogadására
Kiss János köszönti a megjelent igazgatókat. Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a
költségvetési rendelet előkészítése során ilyen típusú előterjesztés elkészítésére, intézkedési
terv elfogadására nem került eddig sor. A normatívák egyre kevésbé fedezik az intézmények
kiadásait. További napirendi pont is kapcsolódik majd a költségvetés kialakításához. Kéri a
bizottság támogatását.
Huber Ferenc kérdezi, hogy a nonprofit működési formák bevezetését hol tervezik.
Tokajiné Demecs Katalin kérdezi, hogy Szolnok Megyei Jogú Várossal megkezdődtek-e az
egyeztetések az ellátott gyermekek normatíván felüli többletköltségének megtérítése
tárgyában.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy két nagyobb területe bontakozhat ki a
nonprofit társaságoknak. Az egyik a szociális ágazat, ahol már több megyében hasonló
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szerkezetű társaságok működnek. Ezzel már egyébként az előző vezetés is foglalkozott. Ám a
teljes kidolgozással még érdemes várni: a kormányrendelet előkészítés alatt áll, valamint még
kérdéses, hogy a kb. december 15-ig lefolytatandó intézményi egyeztetések során milyen
arányok alakulnak ki ebben az ágazatban a normatíva és az önkormányzati támogatás között.
A másik terület azok a kisegítő, kiegészítő tevékenységek, melyek nem kapcsolódnak
szorosan az alaptevékenységhez. Elmondja, hogy az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályok nagyon komolyan változnak, szigorú elkülönítést írnak elő az
alaptevékenységre, illetve a kisegítő tevékenységre fordított költségek elszámolására. Nem
könnyű áttekinteni, mert rengeteg kapcsolódási pontja van és jogszabályváltozás várható.
Csak akkor szabad belevágni, ha több a megtakarítás, mint a jelenleg működő rendszerben,
alapos áttekintést igényel. Tokajiné Demecs Katalin kérdésére elmondja, hogy még október
hónapban szakmai, hivatali szinten egyeztettek a várossal. A gyermekvédő intézet gazdasági
vezetőjével együttműködve mélyen kibontották, hogy mibe kerül a gyermekek ellátása,
részletes számszaki előterjesztést készítettek elő a város szakmai csoportjának egyetértésével.
A megállapodás szövegét a tegnapi nap folyamán tárgyalta és támogatásra javasolta a
Szociális Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. A város szerepelteti a költségvetési
koncepciójában, pénzügyileg is támogatja a különbözetet. Mindkét önkormányzat célja, hogy
a normatíva és az önkormányzati támogatás közötti olló minél kisebb legyen.
Dr. Györgyi Lajos hozzászólásában elmondja, hogy a közgyűlés elnöke és a megyei jogú
város polgármestere egyetértenek a szerződés szövegében, melyet a városi bizottságok is
tárgyalni fognak.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatja a bizottság tagjait az illetékbevételek kedvező
alakulásáról.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 61/2009. (XI. 25.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete előkészítéséhez intézkedési terv
elfogadásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete
előkészítéséhez intézkedési terv elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.

3. napirendi pont
Előterjesztés létszámcsökkentési döntésekre
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy jelen van több, a létszámcsökkentési
kérdésekkel érintett intézmény vezetője is. Miután a dologi kiadások terén megtették a
lehetséges megszorításokat, intézkedések szükségesek a hatékony humánerőforrás
felhasználás érdekében is.
Kovács Jánosné kérdezi, hogy miért pont ennyi a létszámcsökkentési javaslat, továbbá, hogy
az intézményvezetők mennyire voltak bevonva az előkészítésbe. Kérdezi továbbá, hogy a
létszámleépítés hány főt érint egzisztenciálisan keményen, milyen mértékű megtakarítást
eredményez.

4

Tokajiné Demecs Katalin kérdezi, hogy miért nincs bemutatva a nem kötelezően vállalt
feladatok táblázata is. Feltételezi, hogy azt sokkal egyszerűbb lett volna összeállítani, mint
123 ember leépítéséről dönteni.
Hajdúné Gácsi Mária válaszol: a létszámcsökkentések 90 %-a olyan adatot tartalmaz,
melyet az intézmények a költségvetési javaslataikban előzetesen jeleztek a fenntartói kérés
alapján. A 10 % pedig az intézményvezetőkkel való folyamatos egyeztetés alapján alakult ki.
Részben külön előterjesztések is készültek. A tegnapi Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottság már tárgyalt 3 ilyen előterjesztést, ma szintén a bizottság előtt van egy. A
létszám közel 70 %-a valós létszám. Nagyon nehéz mindenkinek, nagyon nehéz végig
csinálni is – 400 ember bére hiányzik. Megtakarítás csak akkor lesz, ha megfelelő pályázati
lehetőségeket eredményesen kihasználnak – s csak a második félévben várható megtakarítás.
Kántorné Bíró Emília eltekint a kérdés feltevésétől, bizonyára nagyon nehéz volt az
intézményvezetőknek és az irodavezető asszonynak is előkészíteni ezeket a döntéseket. S
bizonyára azért kerül erre sor, mert már nincs más lehetőség.
Dr. Wirth István válaszában elmondja, hogy az önként vállalt feladatok körében az elmúlt
években többről már lemondtak, vagy csökkentették. Kérdéses, hogy mértékükben mennyit
tudnak ezen összegek segíteni a gondjaikon. Nincs hová hátrálni, nincs más lehetőség, mint
egy ilyen fajta intézkedési sor előkészítése. A fenntarthatóság lehetőségét kell megőrizni.
Nem vigasztal senkit, hogy nem csupán az önkormányzati fenntartású intézményekben ilyen a
helyzet, hanem pl. a felsőoktatásban is.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy ezek az előterjesztések a költségvetési rendelet
előkészítésének megalapozását szolgáló egyes lépések. Ez még nem jelenti azt, hogy a feladat
el van végezve. Nagymértékű megtakarítást kell elérni, hogy az önkormányzat
működőképessége megmaradjon.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy az önként vállalt feladatoknál is megkezdődtek a
belső egyeztetések, különösen a 3/a., b. és 3/e. mellékletek tekintetében. Táblázatot azért nem
mellékelhettek, mert ezek még átdolgozás alatt állnak.
Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy eleve van feladatcsökkenés, melynek
következménye bizonyos mértékű létszámcsökkentés. Látni kell azonban, hogy a vállalatok,
vállalkozások ezeket a lépéseket már megtették – kiegyeztek a dolgozókkal, hogy
fizetéscsökkentést hajtanak végre. Hivatkozik a miniszterelnök a budapesti
közgazdaságtudományi egyetemen elhangzott beszédére, az általuk képviselt filozófiára – a
költekezés visszafogása a bizalom visszaszerzésének alapja. A segélyek terén várható
döntések további problémákat vetnek fel. Vitatkozni lehet ezzel a filozófiával, de a
költségvetési kiadások csökkentése tény. Csapdahelyzet van. Általános a visszafogás. Ebből a
pozícióból nem tudják befolyásolni. Bizalommal kell lenni a hivatal dolgozói által előkészített
döntéstervezetekhez.
Szabó Zsigmond nem tervezett véleményt formálni, de nem tudja elfogadni azt az érvelést,
miszerint az önként vállalt feladatok csökkentése nem jelentős mértékű a hiány orvoslásában.
Kántorné Bíró Emília kérdezi, hogy a 6 órás foglalkoztatás lehetősége felmerült-e.
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Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy vannak olyan intézmények, ahol
megbeszélték kollektíva szinten. Minden szóba jöhető megoldáson dolgoznak.
Dr. Molnár Zoltán érkezik a bizottsági ülésre.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy itt most egy csomó véleményt nem hallottak, van
egy olyan félelme, hogy azok majd a közgyűlésen hangzanak el. Óva intene mindenkit az
olyan típusú megnyilvánulásoktól, mely az előző alkalommal történetek. A létszámleépítéssel
foglalkozó előterjesztések előkészítését senki nem jókedvéből teszi. Tudja, amikor emberek
sorsáról az önkormányzatnál kell dönteni, az nehéz kérdés. Éppen ezért tette fel azt a kérdést,
hogy miért nincs az előterjesztéshez mellékelve az önként vállalt feladatok körében tervezett
megtakarítás, vagy akár minden tervezett megtakarítás. Vagy legalább egy összefoglaló
szövegrész ezek tervezéséről. A létszámcsökkentési döntések kerültek a bizottság elé
elsőként, mely hangulatilag és emberileg sem kedvező. Hiányolja, hogy először nem az
önkormányzat döntésétől függő kiadásokat vizsgálták felül, s készítették elő a megtakarítási
döntéseket – melyeknek nem a mértéke a fontos. Nem azt állítja, hogy a létszámcsökkentési
döntésekre nincs szükség. Sajnálja a döntés végrehajtóit és a döntéssel érintett embereket.
Kifogásolja, hogy önmagában a létszámcsökkentési döntésekre vonatkozó előterjesztés került
a bizottság elé.
Dr. Baranyi Imre távozik a teremből.
A bizottság 7 igen és 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 62/2009. (XI. 25.) számú határozata létszámcsökkentési döntésekről
A bizottság a létszámcsökkentési döntésekről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.

4. napirendi pont
Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti
álláshelyeinek csökkentésére
Kiss János elmondja, hogy a létszámcsökkentési döntésekre külön előterjesztés csak a
Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium esetében került előkészítésre.
Véleménye szerint eléggé meg lesz kötve az igazgató keze a létszámcsökkentési döntés
végrehajtásában, nagyobb mozgástér biztosítását javasolná. Véleménye szerint csak a
határozati javaslat 4. pontjáról kellene szavazni.
Dr. Wirth István kérdezi a gimnázium intézményvezetőjétől, mennyire érzi beszűkítve a
mozgásterét.
Lénártné Emri Ildikó hozzászólásában elmondja, hogy a konyha működését nem csak a
saját intézményük vonatkozásában kell átgondolniuk, hanem az idősek otthonáéval is. Még
nem hoztak eredményt a közös egyeztetéseik. A konyha és a mosókonyha működtetése
összefügg, ám ha csak a konyhai dolgozók körében gondolkodhat leépítésen, az problémát
jelenthet a jövőbeni működtetésben. Világos számára, hogy ezeket a területeket kell
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átvizsgálni, itt kell lépni, de lehessen előre gondolkodni az idősek otthonával való januári
együttműködésben.
Kántorné Bíró Emília támogatná, hogy a megadott létszámon belül az intézményvezető
hozhassa meg döntését a többi intézményhez hasonlóan.
Dr. Györgyi Lajos javasolja, hogy az intézményvezető számára gondolkodási idő a Pénzügyi
Bizottság pénteki üléséig legyen biztosítva. Szükséges, hogy addig kiérlelt javaslat szülessen
meg. Elmondja továbbá, hogy a 2010. évi költségvetés tervezéséhez az intézmény által
benyújtott javaslatban nem szerepelt létszámcsökkentési terv. Ezért vált szükségessé
kezdeményező lépéseket tenni e téren a hivatalból.
Lénártné Emri Ildikó elmondja, hogy az intézmény termelési tevékenységét átvilágították,
azonban még nem áll rendelkezésére a külső szakértő jelentése. Meg szerette volna várni, s
annak ismeretében átgondolni a létszámcsökkentés kérdését.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy elektronikus formátumban megkapta az említett
szakértői jelentés tervezetét, azonban még nem volt alkalma azt kellő mélységben
tanulmányozni, illetve egyeztetni az intézménnyel és főjegyző asszonnyal. Mindhárom
területre elmondható azonban a jelentéstervezet alapján, hogy kevésbé felelnek meg a
hatékonyság és eredményesség feltételeinek. Röviden szól a háttér ágazatok helyzetéről,
illetve a főzőkonyha kihasználtságáról is. Elmondja, hogy muszáj lépni, mert később az
oktatási alapfeladatot fogja hátrányosan érinteni.
Huber Ferenc javasolja, hogy a bizottság ebben a formában szavazzon az előterjesztésről,
mely szinkronban van az előzőekben elfogadott előterjesztésekkel, ahol a konkrét
létszámokról már döntöttek.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy elbizonytalanodott ezen a korábban számára
teljesen egyértelmű előterjesztésen. Kérdezi Kiss János alelnök urat, hogy esetleg nem ért
egyet az állattenyésztési tevékenység és az asztalosműhely megszüntetésével. Véleménye
szerint a 3. pontban megjelölt további 6 álláshely kellő mozgásteret biztosít az
intézményvezetőnek. Javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontjától eltekintve a bizottság
szavazzon az előterjesztésről.
Kiss János röviden összefoglalja az állattenyésztési tevékenységgel és az asztalosműhely
működtetésével kapcsolatos véleményét, kételyeit.
Földváriné Greiz Ágnes hozzászólásában elmondja, hogy szakmai érvekkel alátámasztottan
kapták meg az anyagot. Az intézményvezetőknek elegendő idő állt rendelkezésükre a
megtakarítási javaslatok, így a létszámcsökkentési feladatok átgondolására. Javasolja az
előterjesztés változatlan formában történő elfogadását.
Dr. Wirth István megkérdezi Kiss Jánost, hogy kíván-e változtatni az előterjesztési
javaslaton.
Kiss János az előterjesztést nem változtatja meg, módosításként javasolja, hogy a bizottság
csak a 4. határozati pontban döntsön.
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A bizottság Kiss János módosító javaslatát, mely szerint a bizottság csak a határozati javaslat
4. pontjáról döntsön 9 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadja el.
A bizottság Tokajiné Demecs Katalin módosító indítványát, mely szerint a bizottság a
határozati javaslatról a 3. határozati pont kivételével döntsön 4 igen és 7 nem szavazat mellett
nem fogadja el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 63/2009. (XI. 25.) számú határozata a Mészáros Lőrinc Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti álláshelyeinek csökkentéséről
A bizottság a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti
álláshelyeinek csökkentéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek azzal a kiegészítéssel, hogy az intézményvezető a Pénzügyi Bizottság üléséig
folytassa le a szükséges egyeztetéseket.

5. napirendi pont
Előterjesztés az egyes többcélú intézmények feladatmódosítására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a gyermeklétszám csökkenése jelentősen
érinti az intézményeket, kéri a feladatmódosításra vonatkozó előterjesztés támogatását.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 64/2009. (XI. 25.) számú határozata a Kádas György Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthonban (5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. út 37.) ellátott feladatok
módosításáról
A bizottság a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban (5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. út
37.) ellátott feladatok módosításáról szóló előterjesztést és 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 65/2009. (XI. 25.) számú határozata a JNSZM Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban (5461
Tiszaföldvár-Homok, Beniczky G. út 5.) ellátott feladatok módosításáról
A bizottság a JNSZM Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthonban (5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky G. út 5.) ellátott
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feladatok módosításáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.

6. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
okiratának módosítására

Szakképzés-szervezési

Társulás

alapító

Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az intézmények címének, telephelyeinek
változása maga után vonja az alapító okirat módosítását. Kéri a bizottság tagjainak
támogatását.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 66/2009. (XI. 25.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Beszámoló a megyei fenntartású közoktatási intézmények kollégiumainak helyzetéről és
a kollégiumi nevelő-oktató tevékenységről
Kiss János köszönti a kollégiumi ellátást is biztosító intézmények vezetőit. A beszámolók
összegzéseként elmondja, hogy csökken a tanulói létszám, de szükség van a kollégiumi
ellátásra, a kollégiumi nevelés biztosítására. Ezúton is megköszöni az intézmények érintett
munkatársainak kollégiumi nevelőmunkáját. Kéri az intézményvezetőket, hogy röviden
ismertessenek egy-egy jó gyakorlatot az intézményük által biztosított kollégiumi ellátás terén.
Szilvás Ágnes elmondja, hogy intézményük nem a kiemelkedő tanulmányi eredményekről
ismert. A kollégiumukba eltérő szociokulturális közegből eltérő neveltségi szintű gyerekek
érkeznek. A kollégiumi nevelő alapvető feladata, hogy kialakítsák a gyerekekben az
elfogadás, alkalmazkodás képességét. Nagy eredménynek számít, hogy a kollégiumi nevelés
során a gyerekek viselkedése harmonikussá válik, rendszerességet tanulnak.
Burai Zsuzsanna elmondja, hogy a kollégiumukban 119 tanuló van, akik nehéz szociális
környezetből érkeztek, mely további hátrány fogyatékosságuk mellett. Az ott dolgozó
pedagógusokkal, szakemberekkel minden év elején törekednek a gyerekek igényeinek
megfelelő szabadidős tevékenységeket biztosítani, melyből önállóan választhatnak.
Informatikai stúdiót tudtak az elmúlt évben felszerelni a kollégiumukban, idén pedig egy
stúdiót – a gyerekek ebben a tevékenységben is kipróbálhatják magukat.
Fekete Istvánné elmondja, hogy kollégiumuk speciális helyzetű, hiszen súlyos, halmozottan
fogyatékos gyerekek kollégiuma. Első és legfontosabb feladatuk az, hogy a szülőktől
elszakadt, beteg gyerekeket ellássák, neveljék és oktassák. Alapvető eredmény, hogy ezek a
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súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekek 4-5 éjszakát szülő nélkül el tudnak tölteni
kollégiumukban.
Lénártné Emri Ildikó kollégiumukról elmondja, hogy nagyon jól kihasznált. Az iskolák
összevonása során a kollégiumoknál élesen jelentkeztek ütközések a kialakított szokások,
kulturális programok vonatkozásában. Mára elmondhatja, hogy a hagyományok összesimítása
nagyon szépen sikerült, nagyobb problémák nélkül sikerült megoldani az eltérő szociális
hátterű, neveltségi szintű, különböző életkorú gyerekek együttes kollégiumi ellátását.
Felszereltségük nagyon jó, a kollégiumi ellátás tartalmával elégedett.
Metzinger Ferenc kollégiumuk kihasználtságáról elmondja, hogy az nagyon alacsony.
Röviden szól a kihasználtság növelésére vonatkozó elképzeléseikről. Elmondja továbbá, hogy
elég sok vendégéjszakát vesznek igénybe intézményükben.
Huber Ferenc a kollégiumi étkezésre, a tanulók étrendjének összeállítására kérdez rá.
Burai Zsuzsanna válaszában elmondja, hogy kollégiumukban iskolaorvos és védőnő
ellenőrzi az élelmezésvezető által összeállított étrendet. Van számítógépes program az
intézményben, amely kalóriát számol. Egyedül az óvodás korosztály külön étkeztetésén
dolgozik még az intézményvezetés, mely eltér az iskoláskorúakétól.
Szilvás Ágnes válaszában elmondja, hogy az iskolai konyha működése során figyelembe
veszi a vonatkozó előírásokat.
Fekete Istvánné válaszában elmondja, hogy az előírásoknak megfelelően látják el a
gyermekek étkeztetését, ügyelve a gyerekek fogyatékosságaiból, betegségeiből fakadó
speciális igényeire is.
Lénártné Emri Ildikó válaszában elmondja, hogy a minőségbiztosításhoz kapcsolódóan
rendszeresen végeznek elégedettségi méréseket a kollégiumban is.
Metzinger Ferenc válaszában elmondja, hogy a szakma szabályainak megfelelően biztosítják
az étkeztetést.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 67/2009. (XI. 25.) számú határozata a megyei fenntartású közoktatási
intézmények kollégiumainak helyzetéről és a kollégiumi nevelő-oktató tevékenységről
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a megyei
fenntartású közoktatási intézmények kollégiumainak helyzetéről és a kollégiumi nevelőoktató tevékenységről szóló intézményi beszámolókat elfogadja. Megköszöni a
kollégiumokban dolgozók munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
A határozatról
1. a megyei közgyűlés tisztségviselői,
2. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
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3. a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői
4. a megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetői
értesülnek.

8. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a
„Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)”
tárgyú pályázat benyújtásának támogatására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés most került kiosztásra. A
pályázati lehetőséggel a homoki intézmény kíván élni, azonban a lehetőség a többi
közoktatási intézmény számára is adott.
A JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a
JNSZ Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója jelzi, hogy pályázni
kívánnak intézményükkel.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy több megyei közoktatási intézmény érintett más TÁMOP
pályázatban. Kéri, hogy az egyes intézmények vizsgálják meg, élni tudnak-e a pályázati
lehetőséggel.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 68/2009. (XI. 25.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
program keretében a „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben)” tárgyú pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a „Pedagógusképzések (a
pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” tárgyú pályázat benyújtásának
támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek azzal a
kiegészítéssel, hogy a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium és a JNSZ Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium pályázati
részvételét is támogatja, továbbá a többi megyei fenntartású közoktatási intézmény is
vizsgálja meg a pályázati lehetőséget.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak munkáját,
bezárja az ülést.

K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

