Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. március 31-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, Tokajiné Demecs Katalin,
Kántorné Bíró Emília, Sági István, Szabó László, Huber Ferenc, Kovács Jánosné, Magos
Vilmos, Dr. Őze Sándor, Ökrös István.
Távolmaradását előre jelezte: Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Szabó Zsigmond
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,
Dr. Vincze Imre, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ szakmai igazgatója,
Metzinger Ferenc, a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója,
Szűcs Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulási Tanács munkaszervezetének
igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Jelzi, hogy Fegyvernekiné
Varga Erzsébet és Szabó Zsigmond bizottsági tagok előzetesen jelezték távolmaradásukat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Jelzi, hogy Szűcs Gyula, a Jász-NagykunSzolnok Szakképzési Társulási Tanács munkaszervezetének igazgatója később érkezik –
javasolja, hogy a 2. napirendi pont szerinti tájékoztatót a bizottság utolsó napirendi pontként
tárgyalja meg. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy új
napirendi pont lesz, az előterjesztést elektronikusan megkapták a bizottság tagjai. Javasolja
azt 16. napirendi pontként megtárgyalni.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1. Tájékoztató a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Miskó Istvánné, az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Főigazgatója
Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
visszatérítendő támogatás nyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

Társulás

számára

3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére megkötött megállapodás módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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4. Előterjesztés a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai, valamint
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására meghirdetett pályázatok
benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Audiovizuális emlékgyűjtés” című pályázat támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása érdekében
levéltári szolgáltatásfejlesztési pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása érdekében
múzeumi szolgáltatásfejlesztési pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok
Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében
pályázatok benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés levéltári anyag illetékességből történő átadásához előzetes egyetértés
megadására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma pályázati felhívására
pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés a „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
12. Előterjesztés irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat, periodika megjelentetésének
támogatása céljából pályázat kiírására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
13. Előterjesztés 2010. évben az egyházi ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat
kiírására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
14. Előterjesztés a 2010. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
Előadó: Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke
15. Tájékoztató a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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16. Előterjesztés a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium képzési profiljának módosítására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
17. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás stratégiai fejlesztési
tervéről
Előadó: Szűcs Gyula, a Társulási Tanács munkaszervezetének igazgatója
Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke

1. napirendi pont
Tájékoztató a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Dr. Vincze Imre szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tájékoztató a 2009. évi munkaerőpiaci helyzetet tükrözi, a 2010-es évben sem történt sajnos lényeges változás a tendenciákban,
folyamatokban. A munkaügyi központ regionális szervezetben végzi tevékenységét,
mindössze 647 fő dolgozik a régióban, ebből 25 % a regionális központ szervezeti
egységeiben, a többiek a 31 kirendeltségen végzik tevékenységüket. A munkaügyi szervezet
lehetőségei jogszabályok által erősen korlátozottak, a munkaerő-piac kedvező tendenciáit fel
tudja erősíteni, a kedvezőtlen tendenciákat bizonyos mértékig tompítani tudja.
Tokajiné Demecs Katalin a határozati javaslat 5. pontjában leírtakkal kapcsolatban kérdezi a
közgyűlés alelnökét, hogy milyen konkrét átdolgozási javaslataik vannak, mik a konkrét
elképzeléseik a foglalkoztatás növelése szempontjából.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy a kérdés jó, de rossz időben rossz helyen hangzik
el. Elmondja, hogy Tokajiné Demecs Katalin közgyűlési alelnökként dolgozott az előző
ciklusban, így tudnia kell, hogy a megyei önkormányzatnak nagyon csekély eszköze van
befolyásolni a munkaerő-piaci helyzetet. A 2010. évi költségvetésben a megyei önkormányzat
kénytelen volt a gazdasági válságra és a kormányzati tevékenységre tekintettel a megyei
intézmények dolgozói létszámát csökkenteni, zárolni kellett költségeket – törekedtek
csökkenteni a negatív hatásokat.
Dr. Wirth István rámutat a határozati javaslat 4. pontjában foglaltakra. Elmondja, hogy a
megye azon térségeiben, ahol ipari parkok létesültek kedvezőbben alakul a foglalkoztatás.
Ennek számos összefüggése van, többek között az infrastruktúra fejlettsége. Terveik között
szerepel infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. Példának hozza fel Jászfényszaru
települést, mely a megyében a befolyó iparűzési adó tekintetében az első, beruházások
tekintetében is első. Van számos olyan térség, ahol mindez nem alakulhatott ki. Miután
minden mindennel összefügg a szakképzés területén is ennek furcsa folyományait élik meg –
pl. lényeges eltérések vannak a szakképzési támogatás összegében.
Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy az elmúlt évben is hasonlóan tartalmas
anyagot vehettek kézhez, talán több kistérségi következtetést lehetett levonni. Ennek ellenére
nagyon jól hasznosíthatónak tartja a tájékoztatót – a rendelkezésre álló adatokat
sokféleképpen csoportosította, bemutatta. A határozati javaslattal egyetért, a megyei
önkormányzat lehetőségeihez illeszkedő.
Tokajiné Demecs Katalin véleményében elmondja, újfajta megközelítésnek tartja, hogy a
megyei önkormányzatnak kevés a lehetősége. A válaszból azt látja, hogy nincs itt semmiféle
elképzelés. Nem tudja, mit értenek az április 30-i határidővel megvalósítandónak, erre
kérdezett rá. Számított rá, hogy válaszként konkrétan elhangzik, hogy a 10 év alatt beígért
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munkahelyből időarányosan őszre már több munkahely lesz az országban, ennek
huszadrészével tehát több munkahely lesz a megyében. Elnézést kér a munkaügyi központ
képviselőjétől, kirohanása nem a munkaügyi központnak szólt. Munkájukat nagyra értékeli, a
tájékoztatót jónak tartja. Éves tájékoztatóik jó rálátást adnak a munkaerő-piaci helyzetre,
lehetőségekre, lehet látni milyen mozgásterek adódnak. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a
megyei közgyűlés alelnökétől konkrétumokat nem hallott arról, hogyan kívánják megoldani a
foglalkoztatás kérdését.
Kovács Sándor megérti frakcióvezető asszony – ahogy fogalmazott – „kirohanását”:
hidegfront, feszült politikai légkör van. Elmondja, hogy jelenleg nem a Fidesz programjával,
hanem a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatóval foglalkozik a
bizottság. Parlamenti javaslatokban és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban is
javasolták már, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaiban mit
szeretnének tenni – hangsúly eltolódást szeretnének elérni. A kis- és középvállalkozások
megerősítése lenne fontos, mert a vállalkozói szférában foglalkoztatottak 70 %-át ők
foglalkoztatják.
Kovács Jánosné elmondja, hogy nem kívánt hozzászólni. Alelnök úr válasza késztette
megszólalni. A frakcióvezető asszony nyilván tud olvasni, tudja, tudják mindannyian, hogy a
megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről szól a tájékoztató. A kérdése nem a munkaügyi
központhoz szólt, és nem a beszámolóra, hanem a határozati javaslatra vonatkozik. A
határozati javaslatot pedig a megyei önkormányzat készítette a beszámolóból eredő
tennivalókról. A választ a határozati javaslathoz várták volna. Nem kell mellé beszélni, ne
nézzék egymást semmibe.
Kovács Sándor elmondja, hogy nem véletlenül válaszolt így. Nem tudja milyen minőségben
tette fel Tokajiné Demecs Katalin kérdését a 10 éves munkahelyteremtő programmal
kapcsolatban. Nem érti, hogy egy párt választási programjából merített politikai kérdést miért
teszi fel a megyei közgyűlés alelnökének jelen bizottság ülésén. Nem ide való, ez pártpolitika.
Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, a határozati javaslat 3. pontja azt tartalmazza,
hogy „2009-ben a gazdasági válság hatására a megyében a munkanélküliségi ráta közel
harmadával emelkedett”. A gazdasági válság van kiemelve. Az eszközök tekintetében
hangsúlyozza, hogy a települési önkormányzatokhoz képest nincs eszköz a megyei
önkormányzatoknál.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy a határozati javaslat nem csupán arról szól, hogy a
megyei közgyűlés tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és megköszöni az elvégzett
munkát. Ehelyett 5 pontban sorolják a határozati javaslatban, amit a megyei önkormányzat
fontosnak tart. Nem a Fidesz programjára kérdezett, hanem a megyei önkormányzat konkrét
elképzeléseire. A megyei közgyűlés alelnöke közgyűlési képviselő, igenis politikai
pozícióban van, mint ahogy ő maga is.
A bizottság 7 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 16/2010. (03. 31.) számú határozata a megye 2009. évi munkaerő-piaci
helyzetéről szóló tájékoztatóról
A bizottság a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót és határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
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2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
visszatérítendő támogatás nyújtására

Szakképzés-szervezési

Társulás

számára

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 17/2010. (03. 31.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára visszatérítendő támogatás nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára visszatérítendő
támogatás nyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
3. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére megkötött megállapodás módosítására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy vagyonjogi kérdések tisztázására szolgál
a mostani módosítás.
Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy társulási megállapodásokban nagyon fontos
gondoskodni a megszűnés esetén történő vagyonfelosztásról. Ez sajnos ennél a társulásnál
elmaradt. Információi szerint a társulás 17 önkormányzatából 13 már elfogadta. Javasolja,
hogy a bizottság támogassa az előterjesztést.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága18/2010. (03. 31.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozására és működtetésére megkötött megállapodás
módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére megkötött megállapodás módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
4. napirendi pont
Előterjesztés a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai, valamint
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására meghirdetett pályázatok
benyújtására
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 19/2010. (03. 31.) számú határozata a helyi önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatásáról szóló 11/2010 (III. 11.) OKM rendelet alapján a
karcagi Györffy István Nagykun Múzeumot érintő pályázat benyújtásáról
A bizottság a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló
11/2010 (III. 11.) OKM rendelet alapján a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumot érintő
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 20/2010. (03. 31.) számú határozata a helyi önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatásáról szóló11/2010 (III. 11.) OKM rendelet alapján a
kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumot érintő pályázat benyújtásáról
A bizottság a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról
szóló11/2010 (III. 11.) OKM rendelet alapján a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumot
érintő pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 21/2010. (03. 31.) számú határozata a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról
A bizottság a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
5. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Audiovizuális emlékgyűjtés” című pályázat támogatására
Kiss János szóbeli kiegészítésében megköszöni, hogy az intézmény pályázatot kíván
benyújtani a témában. Fontosnak tartja a pályázatban tervezett feladatok megvalósulását, kéri
a bizottság támogatását.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy örömmel vette kollégája megkeresését a pályázattal
kapcsolatban, köszöni a fenntartó támogatási szándékát.
Földváriné Greiz Ágnes kérdezi, hogy milyen kritériumok alapján kívánják kiválasztani a
projektben résztvevő diákokat.
Metzinger Ferenc válaszában ismerteti, hogy a projektben résztvevő pedagógus már a
korábbi években is végzett diákjaival hasonló tevékenységet. Így a projekt során segítségére
lévő pedagógustársával korábbi tapasztalatikat fel tudják használni, ismerik az egyes diákok
fogékonyságát a téma iránt.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 22/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
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Program keretében
támogatásáról

meghirdetett

„Audiovizuális

emlékgyűjtés”

című

pályázat

A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Audiovizuális
emlékgyűjtés” című pályázat támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása
érdekében levéltári szolgáltatásfejlesztési 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 23/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása érdekében levéltári szolgáltatásfejlesztési pályázat
benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása érdekében
levéltári szolgáltatásfejlesztési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása
érdekében múzeumi szolgáltatásfejlesztési pályázat benyújtásának támogatására
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 24/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása érdekében múzeumi szolgáltatásfejlesztési pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása érdekében
múzeumi szolgáltatásfejlesztési pályázat benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
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8. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok
Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében
pályázatok benyújtásának támogatására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc hozzászólásában az ötéves fenntarthatóság kapcsán elmondja, hogy a
támogatási döntések meghozatalakor a fenntartási időszakban jelentkező adminisztratív
feladatokat is látni kell.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 25/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése érdekében a szolnoki Damjanich János Múzeumot érintő pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek”
Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében a szolnoki Damjanich
János Múzeumot érintő pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 26/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése érdekében a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumot érintő
pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek”
Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében a kunszentmártoni
Helytörténeti Múzeumot érintő pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 27/2010. (03. 31.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése érdekében a túrkevei Finta Múzeumot érintő pályázat
benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ”Múzeumok Mindenkinek”
Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében a túrkevei Finta
Múzeumot érintő pályázat benyújtásának támogatásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.

9. napirendi pont
Előterjesztés levéltári anyag illetékességből történő átadásához előzetes egyetértés
megadására
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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 28/2010. (03. 31.) számú határozata levéltári anyag illetékességből történő
átadásához előzetes egyetértés megadásáról
A bizottság levéltári anyag illetékességből történő átadásához előzetes egyetértés megadásáról
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
10. napirendi pont
Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma pályázati
felhívására pályázat benyújtásának támogatására
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 29/2010. (03. 31.) számú határozata a Nemzeti Kulturális Alap
Közművelődési Kollégiuma pályázati felhívására pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma pályázati felhívására
pályázat benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
11. napirendi pont
Előterjesztés a „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatására
Dr. Wirth István elmondja, hogy a bizottság tagjai megkapták az előterjesztés kiegészítését,
mely a jászapáti megyei fenntartású közoktatási intézményre vonatkozik.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Dr. Wirth István javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatok támogatásáról egy
határozatban döntsön.
A bizottság egyhangúlag elfogadja az ügyrendi javaslatot.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 30/2010. (03. 31.) számú határozata a „Közoktatási kollégiumok
energiafelhasználásának csökkentése” tárgyú pályázatok benyújtásának támogatásáról
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A bizottság a „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” tárgyú
pályázatok benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
12. napirendi pont
Előterjesztés irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat, periodika megjelentetésének
támogatása céljából pályázat kiírására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az Eső c. periodika kiadója nem
vállalja tovább a kiadói feladatokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szerkesztők ne
folytatnák a megyében egyedülálló és az utókor számára is hasznos irodalmi munkát. A
szabályozás alapján új pályázatot kell kiírni. Információi szerint számíthat a bizottság az
Eső c. irodalmi lap pályázatára is, új kiadóval.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc jelzi, hogy továbbra sem talál a kiadvány egyes számaiban a támogatások
befizetésére szolgáló csekket – környezetében többen szívesen hozzájárulnának ily módon a
lap megjelentetéséhez.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 31/2010. (03. 31.) számú határozata irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat,
periodika megjelentetésének támogatása céljából pályázat kiírásáról
A bizottság irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat, periodika megjelentetésének támogatása
céljából pályázat kiírásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
13. napirendi pont
Előterjesztés 2010. évben az egyházi ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat
kiírására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdezi, hogy biztosítva van-e az alapokból nyújtott támogatások
felhasználásának ellenőrzése.
Kérdésére Kovács Sándor igennel válaszol.
Tokajiné Demecs Katalin hozzászólásában elmondja, hogy az Egyházi Alap felosztására
kiírt pályázatok kapcsán visszatérően hangot ad a kiírás feltételeinek meghatározására
vonatkozó véleményének. Nem tartja szerencsésnek a felosztási szempontok rögzítését, ha az
elbírálás során további szempontokat is figyelembe vesznek a döntéshez.
Kovács Sándor érti a frakcióvezető asszony aggályait. Elmondja, hogy alelnökként már
három egyeztető megbeszélésen vett részt, látja az egyeztetések gördülékenységét, látja
buktatóit is. Felajánlja, hogy vegyen részt az egyeztető ülésen. Érzékel apró hibákat, de
összességében jól működik a döntés-előkészítés. Az egyházi személyek rendelkeznek az
egyes egyházközségek épületeinek állapotáról olyan részletes információkkal, amelyeket a
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hivatal munkatársainak bevonásával csak jelentős többlet munkaidő és költség ráfordításával
tudnának biztosítani.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy a döntési mechanizmust ismeri. Nem arra tart
igényt, hogy részt vehessen az egyeztetésen. Azt szeretné, ha egyértelműen megfogalmazásra
kerülnének a felosztási szempontok, és a döntés azok alapján születne meg.
Ökrös István véleménye szerint nem lenne célszerű a pályázati feltételek túlzott részletezése.
A szakértői csoport tudja megítélni, hogy az egyes felekezetek vonatkozásában mely
egyházközségek ingatlanjainak felújítása a legsürgetőbb.
Dr. Wirth István elmondja, hogy nem túl nagy összegű az Egyházügyi Alap, ez egyfajta
tiszteletadás. A megye egyházi ingatlanjai közül több igen rossz állapotban van. A szakértői
csoport tagjai konszenzussal alakítják ki javaslatukat, amit a bizottságnak illendő tiszteletben
tartani.
Huber Ferenc véleménye szerint a szempontok közé fel lehetne venni, hogy döntésnél a
szakértő csoport javaslatát figyelembe veszik.
Kovács Sándor elmondja, hogy az egyházi személyek tudják megítélni, hogy az alapból
biztosított támogatási összegek mit jelentenek az egyes egyházi ingatlanok esetében. Az
ingatlanok eltérő állapotát, a gyülekezetek, közösségek eltérő lehetőségeit, az egyházmegyei,
egyházkerületi támogatások megoszlását és még további jellemzőket az egyházak képviselői
ismerik kellő mélységben a döntés megalapozásához.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 32/2010. (03. 31.) számú határozata 2010. évben az egyházi ingatlanok
felújításának alapjára történő pályázat kiírásáról
1./ A bizottság a 2010. évi Egyházi Alap pályázati kiírás tartalmát és a pályázati adatlapot 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: 2010. április 9.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
3./ A bizottság felkéri a megyei közgyűlés alelnökét, hogy az egyházak vezetőivel egyeztetve
a szakértői csoportot állítsa össze.
Határidő: 2010. május 10.
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: 2010. május 21.
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Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
Erről:
1) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
3) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
4) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
5) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
6) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
7) Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
8) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető és
9) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesülnek.

14. napirendi pont
Előterjesztés a 2010. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
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 33/2010. (03. 31.) számú határozata a 2010. évi Közművelődési Alap pályázati
kiírásáról
1. A bizottság a 2010. évi Közművelődési Alap pályázati kiírás tartalmát és a pályázati
adatlapot 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.
Határidő: 2010. március 31. és 2010. május 21.
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) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
7) Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
8) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető és
9) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesülnek.
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15. napirendi pont
Tájékoztató a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy jól kidolgozott dokumentumról van
szó, melyet a parlament konszenzusos alapon elfogadott. Az irányok, célok jól kerültek
megjelölésre – kérdés, hogy az elkövetkező években mit sikerül megvalósítani mindebből.
Huber Ferenc véleménye szerint komoly szakmai anyagról van szó. Észrevételt tesz, hogy a
bevezető 3. bekezdésében az ifjúságról mint erőforrásról írnak. Emberi erőforrás nincs, csak
tényező.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 34/2010. (03. 31.) számú határozata a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló
tájékoztatóról
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, valamint a
stratégia végrehajtásához kapcsolódó két éves cselekvési tervet áttekintette. A Bizottság
indokoltnak tartja az új önkormányzati ciklus első időszakában a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat részéről megyei ifjúságpolitikai koncepció készítését és megyei
feladatterv elfogadását.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
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. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke,
7) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesülnek.
16. napirendi pont
Előterjesztés a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium képzési profiljának módosítására
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 35/2010. (03. 31.) számú határozata a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium
képzési profiljának módosításáról
A bizottság a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium képzési profiljának módosításáról szóló
előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
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17. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
fejlesztési tervéről

Szakképzés-szervezési

Társulás

stratégiai

Kiss János szóbeli kiegészítésében elfogadásra javasolja Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás stratégiai fejlesztési tervét.
Dr. Wirth István köszönti a megérkező Szűcs Gyulát. Elmondja, hogy a Társulásba delegált
képviselőként Huber Ferenccel végig élték a dokumentum előkészítését, születését.
Szűcs Gyula elnézést kér, hogy késve érkezett az ülésre. Szóbeli kiegészítésében elmondja,
hogy a stratégiai fejlesztési terv egy ideiglenes dokumentum, amely egy Társulási Tanácsi
határozat alapján még 2010. első felében kiegészítésre kerül további mellékletekkel. Alapos
helyzetfelmérés után elkészül egy hat évre szóló beiskolázási terv, erre épül egy szintén hat
évre szóló eszközfejlesztési terv. A fejlesztési tervben 2010. és 2011. évre megjelölt
fejlesztéseket indokolja. A TIOP és TÁMOP pályázat előkészítése során nyilvánvalóvá vált,
hogy a fejlesztések csak néhány helyszínre koncentrálódnak. A Társulási Tanácsnak erkölcsi
kötelessége a többi társulási tag felé, hogy a projekt időszak alatt ők is részesüljenek
fejlesztésben. Mindezt szakmai előkészítés előzte meg, oda terveznek fejlesztést, ahol van
mire építeni és el kívánták kerülni a párhuzamosságokat. Minden intézménynek van erőssége,
az elkövetkező években ezekre kívánnak építeni. A mellékletek június 30-ig készülnek el,
akkor válik teljessé a stratégiai fejlesztési terv, akkor viszik be a jogszabályban előírt fórumok
elé a teljes dokumentumot.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy az előkészítés alatt álló dokumentumok nagyon
fontosak. A fenntartók felelőssége megnő – jó szakiskolát szeretnének, vagy döntésük inkább
azt szolgálja, hogy az adott intézménybe többen járjanak, az intézménynek több alkalmazottja
legyen. Nem lesz könnyű döntés. Jelzi, hogy ebben az anyagban is az emberi erőforrás
kifejezést használják.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 36/2010. (03. 31.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás stratégiai fejlesztési tervéről szóló tájékoztatóról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás stratégiai fejlesztési
tervéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, a meghívott vendégeknek, a hivatal
munkatársainak munkáját, bezárja az ülést.

K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

