Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. június 2-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Elek Sándor, Dr. Juhász Enikő, Dr. Magyar
Levente, Zachar Ferenc, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Bódog József, Fazekas János, Dr. Kocsis
András, Szabó András, Tuzáné Farkas Katalin
Bejelentéssel távol:
Dr. Bérczes Anna
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre, a MÖH aljegyzője
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Szabó Lajos Jászapáti polgármestere
Rácz Viktória, az Esélyek Háza vezetője
Dr. Nagyné Varga Ilona, az Esély Közalapítvány munkaszervezetének igazgatója
Dr. Vincze Mária, a „Gólyafészek Otthon” JNSZM Fogyatékosok Otthona vezetője
Demeter Istvánné, a Fenyves Otthon” JNSZM Fogyatékosok Otthona mb. főnővére
Rontó Zsuzsanna, a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona vezetője
Vincze Ferencné, a „Fehér Akác” JNSZM Idősek Otthona vezetője
Szabó Gyuláné, a „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye
gazdasági vezetője
Balogh Irma, AZ „Angolkert” JNSZM Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye vezetője
Tarcsa Istvánné, a „Kastély Otthon” Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye gondozási igazgató helyettese
Nánásiné Szőke Éva, a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon” JNSZM Idősek Otthona
igazgató-helyettese
Szolcsányiné Hajdu Margit, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda igazgatási, sport és
tanügy-igazgatási referense, jegyzőkönyvvezető

Vadas Sándor a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1./ Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
Intézményvezetők
2./ Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Esélyek Háza 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Rácz Viktória az Esélyek Háza vezetője
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3./ Előterjesztés a 2009. évi etnikai alap felhasználására
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
4./ Előterjesztés a 2009. évi Idősügyi Alap felosztására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5./ Egyéb kérdések
6./ A Fehér Akác Otthon megtekintése, tájékozódás a Juhász Máté utcai beruházás helyzetéről
Házigazda: Vincze Ferencné igazgató

1./ napirendi pont:
Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
Kovács Sándor elmondja, hogy a bizottság minden évben tárgyalja a szociális intézmények
tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézményi beszámolókból is kitűnik, hogy az
intézményvezetők és az alkalmazottak extra nagy teherrel dolgoznak. A feladatok évről-évre
gyarapodnak, a hozzárendelt pénz és az anyagi erőforrás pedig minden évben csökken. Ennek
ellenére az intézmények ebben az évben is tudják teljesíteni feladataikat és szép munkát
végeznek. Köszönet illeti az intézmények valamennyi dolgozóját.
Balogh Irma elmondja, hogy minden intézménynek méretétől és az ott ellátott feladattól
függetlenül négy oldalban kell elkészíteni a beszámolót és ez nem egyszerű feladat.
Kovács Sándor elmondja, hogy az intézményi beszámolók mellé minden intézmény küldhet
mellékletet, amelyet kiegészítésként az anyag mellé lehet csatolni, hogy az érdeklődők még
több információt szerezzenek az ott végzett munkáról.
Zachar Ferenc elmondja, hogy áttanulmányozta az intézményi beszámolókat, ismeri az
intézményeket és elismeri az ott végzett munkát. Kéri, hogy a bizottság köszönje meg az ott
dolgozók munkáját, mert ez a feladatellátás érzelmileg, szakmailag végzett munkát igényel,
amit csak pénzzel nem lehet megfizetni.
Szabó András elmondja, hogy nagyon alapos beszámolót ismert meg és az intézményekben
folyó színvonalas szakmai munkát személyesen is megtapasztalhatta a Tóparti Otthon
kunhegyesi lakóotthonaiban, ahol több rendezvényen is részt vett.
Fazekas János véleménye szerint jól működnek az intézmények a gazdasági nehézségek
ellenére is, amely a beszámolókból is kitűnik. A személyes látogatás egy-egy intézményben
sok információt nyújt, a bizottság már több intézménybe is eljutott.
Vadas Sándor megköszöni az intézményekben dolgozok munkáját.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 27/2009. (VI. 2.) számú határozata
a megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
1.) A megyei közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága a megyei
önkormányzat fenntartásában álló szociális intézmények szakmai beszámolóját
elfogadja.
2.) A bizottság támogatja az intézmények fejlesztését szolgáló pályázati pénzeszközök
igénybevételéhez a kiírásoknak megfelelő, illetve az indokolt fejlesztések
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megvalósulásához szükséges önerő biztosítását a költségvetési
függvényében.
Határidő: folyamatosan, illetve a pályázati kiírások függvényében
Felelős: Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője

lehetőségek

3.) A bizottság köszönetét fejezi ki a szociális intézményekben dolgozóknak a megyei
szociális szolgáltatásokban nyújtott tevékenységükért.
Erről értesülnek:
1.) A megyei közgyűlés tisztségviselői
2.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3.) Dr. Györgyi Lajos, a Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti
Irodájának vezetője
4.) Hajdúné Gácsi Mária, a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetője
5.) Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala Szolnoki Osztálya vezetője, Szolnok
6.) A megyei fenntartású szociális intézmények vezetői
2./ napirendi pont:
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Esélyek Háza 2008. évi tevékenységéről
Dr. Nagyné Varga Ilona megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
támogatását, amelyet az Esélyek Háza működéséhez nyújt. Elmondja, hogy az Esélyek Háza
megtartotta önállóságát, vannak még szakmai, minőségfejlesztési fejlesztési feladataik, de ezt
a jó szakembergárdával sikerül megoldaniuk.
Bóta Mizsei Ilona elmondja, hogy jó a kapcsolat az Esélyek Házával és kérdezi, hogy a roma
családokat hogyan lehet bevonni és hány településen működik a megyében a „Biztos Kezdet”
program.
Dr. Nagyné Varga Ilona válaszában elmondja, hogy a program sikeresen beindult, a
megyében hat „Biztos Kezdet” Klub indult és működik a településeken. Az első szakasza
lezárult a programnak, a továbbiakban a települések döntik el, hogy a jövőben hogyan tudják
működtetni esetleg más struktúrában, vagy önerőből folytatják. Elmondja, hogy a
településeken végzett munkát országosan is elismerték.
Kovács Sándor elmondja, hogy a napokban vett részt az Esélyek Háza szervezésében egy
nagyon színvonalas programon. Ajánlja, hogy ismerkedjen meg mindenki az esélyek Háza
munkájával és a partner szervezetekkel. Munkájukhoz további sikereket kíván.
Több kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 28/2009. (VI. 2.) számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza
Szolnok - 2008. évi működéséről szóló beszámolóról

4
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza
Szolnok - 2008. évi működéséről szóló beszámolót a Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottság elfogadja.
A bizottság megállapítja, hogy a támogatási szerződésben és a munkatervben foglalt
feladatokat eredményesen elvégezték és a feladatvégzéshez biztosított támogatás
felhasználásáról határidőre rendben elszámoltak.
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2./ Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda Esélyek Háza
3./ Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés a 2009. évi Etnikai Alap felhasználására
Vadas Sándor elmondja, hogy a bizottság minden évben kiírja az Etnikai Alap
felhasználására a pályázatot, melynek benyújtási határideje 2009. szeptember 25. A bizottság
ezt követő ülésén bírálja el a beérkezett pályázatokat.
Kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 29/2009. (VI. 2.) számú határozata a 2009. évi Etnikai Alap felhasználásáról
1./
A bizottság pályázatot hirdet az Etnikai Alap terhére a cigány származású fiatalok
tanulmányi támogatására. A felosztható keret összege 3.000 eFt.
2./
A melléklet szerinti pályázati felhívást meg kell küldeni – Szolnok Megyei Jogú Város
kivételével – a települési polgármesteri hivatalok jegyzőinek és a kisebbségi önkormányzatok
elnökeinek.
Határidő: 2009. augusztus 14.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
3./
A bizottság a beérkezett pályázatok feldolgozására felkéri a Megyei Önkormányzati
Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodáját.
Határidő: 2009. november 13.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
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Erről:
1. Vadas Sándor a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke,
2. Hajdúné Gácsi Mária a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
3. Dr. Györgyi Lajos a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
4./ napirendi pont:
Előterjesztés a 2009. évi Idősügyi Alap felosztására
Kiss János elmondja, hogy az Idősügyi alap felosztását az előterjesztés melléklete
kistérségenként tartalmazza, melyet az Idősügyi Tanács megtárgyalt. A tanács javaslata, hogy
az alattyáni Aranyalkony Nyugdíjas Klub részesüljön támogatásban a Jászok
Világtalálkozóján való részvétele miatt és a besenyszögi Őszikék Nyugdíjas Klub az általa
pályázott összegnek megfelelő összegű támogatásban részesüljön.
Vadas Sándor ismerteti az Idősügyi Tanács javaslatát és kéri a bizottság véleményét.
Elek Sándor megkérdezi, hogy kivételt nem tehetnének-e az alattyáni Aranyalkony
Nyugdíjas Klub esetében, ugyanis a Jászok Világtalálkozóján aktívan részt vesznek a
nyugdíjasok, ami jelentős költséget jelent a klub számára.
Kiss János javasolja, hogy az alattyáni Aranyalkony Nyugdíjas Klub részesüljön 50.000 Ft
támogatásban a Jászok Világtalálkozóján való részvétele miatt és a besenyszögi Őszikék
Nyugdíjas Klub 40.000 Ft összegű támogatásban részesüljön.
Több kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 30/2009. (VI. 02.) számú határozata a 2009. évi Idősügyi Alap felosztásáról
1.A bizottság a 2009. évi Idősügyi Alap felosztását a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.
2. A bizottság az alapítványok esetében a 4. számú mellékletben foglaltak szerint teszi
meg támogatási javaslatát a megyei közgyűlésnek.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: azonnal
3. A bizottság megbízza a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy készítse el a nyertes
pályázókra vonatkozó támogatási szerződéseket.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2009. június 30.
Erről:
1)A megyei közgyűlés tisztségviselői
2)Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző
3)Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
4)Hajdúné Gácsi Mária, irodavezető
5)Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
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5./ napirendi pont:
Egyéb kérdések
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy a nevelőszülők működési feltételeinek
javítására benyújtott pályázat sikeres volt és a közgyűlés 750.000 Ft-ja mellé 5.000.000 Ft-ot
adott az ágazati minisztérium.
6. napirendi pont
A Fehér Akác Otthon megtekintése, tájékozódás a Juhász Máté utcai beruházás
helyzetéről
Vadas Sándor elmondja, hogy a napirendi pont keretében a bizottság megtekinti a Fehér
Akác Otthont és tájékozódik a Juhász Máté utcai beruházás helyzetéről.
Vincze Ferencné köszönti a bizottság tagjait és a vendégeket. Elmondja, hogy nagyon fontos
volt ez a beruházás az intézmény számára, amelyet most a helyszínen is megtekinthet a
bizottság.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnök

