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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:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Miskó Istvánné, az Észak Alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
2./ Előterjesztés otthont nyújtó- és utógondozói feladat-ellátási megállapodás, valamint az
azzal összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Beszámoló a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények 2008. évi munkájáról
Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
a gyermekvédelmi intézmények igazgatói
4./ Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben az ellátottak szociális
foglalkoztatásának bővítésére
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Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5./ Előterjesztés a romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben egészségügyi
szűrővizsgálat szervezésének II. ütemére.
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6./ Tájékoztató a cigány származású tanulók integrált oktatásának, nevelésének
tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Előadó: Szabó Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgálat igazgatója
7./ Előterjesztés a 2009. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8./ Előterjesztés sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
9./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi sportcélú feladatai
ellátására kapott állami támogatás felhasználásáról
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
1./ napirendi pont:
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Miskó Istvánné kiegészítésében elmondja, hogy sokat romlott a munkaerő-piaci helyzet a
megyében, a regisztrált munkanélküliek száma 14,2%-kal nőtt az elmúlt időszakban. Ez igen
magas arányú növekedés, de a régióban Szabolcs-Szatmár-Bereg- megyében még ettől is
magasabb az arány. A regisztrált munkanélküliek nehezen tudnak elhelyezkedni. Az AM
könyvvel történő álláskeresők száma 86 ezer a régióban, azonban elhelyezkedésük
leggyakrabban fekete munkásként történik, ezért az alkalmazásuk aránya nagyon alacsonynak
látszik. Most indult az Út a Munkához program, melynek keretében a közfoglalkoztatás
bővülése megvalósulhat. A régióban jelenleg folyik a rendszeres szociális segélyben
részesülők felülvizsgálata, és megállapítható, hogy Szolnok megyében várhatóan nőni fog a
szociális segélyezettek száma. A 8 általános iskolai osztályt el nem végzettek számára
megszervezésre került beiskolázásuk, melyhez az általános iskolák nagy segítséget nyújtottak.
Folyik továbbá a 8. osztályt végzett, de szakma nélküli álláskeresők képzése is. A gazdasági
válság érezteti hatását régiónkban is, melyet a kormány különböző programok támogatásával
próbált segíteni, de sajnos több programot is felfüggesztettek forrás hiányában. A pályázati
úton elérhető támogatásokra a megyéből kevés pályázat érkezik, a szolnoki vállalkozók még
nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel.
Elek Sándor hozzászólásában elmondja, hogy az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ tájékoztató anyaga rendkívül korrekt és igényes. Meg kell köszönni az anyag
elkészítését az intézmény vezetőjének.
Kovács Sándor megköszöni a munkaügyi központ beszámolóját és elmondja, hogy ezek az
adatok sajnos, negatív irányba fognak változni, amely egyre több munkát ad majd a
szervezetnek és a hivataloknak.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 17/2009. (III.31.) számú határozata
„Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetéről” című
dokumentumról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
2./ napirendi pont:
Előterjesztés otthont nyújtó- és utógondozói feladat-ellátási megállapodás, valamint az
azzal összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadásáról
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésként elmondja, hogy a „Szolnok Hazavár Program” és a
megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Hetényi kórház jelentése
is megérkezett, mely alapján 8 fő nyújtott be bérlakás igényt, 6 fő kapcsolódna be a
lakásvásárlási programba és 2 fő lépne be az ösztöndíjprogramba. A Hetényi kórház nagy
számú közalkalmazottja jelentősen növeli az ellentételezésnek a jelentőségét. A Szolnok
Megyei Jogú Várossal kötendő feladat-ellátási megállapodásról a vezetők már egyeztettek,
azonban az még módosulhat néhány részletében a későbbiekben.
Zachar Ferenc megkérdezi, ha a megyei önkormányzat a volt Tüdőkórház hőközpontjába
telepített gázüzemű fűtési berendezést ingyen és bérmentve átadta a Hetényi kórháznak, akkor
miért kerül ellentételezésként beszámításba. Továbbá kérdezi, hogy az előterjesztésben
szereplő 51.079.200,- Ft különbözet igazából forint alapú ellentételezésben 10,4 millió forint
és a többi eszmei ellentételezés pedig 40 millió forint.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy Szolnok Város Közgyűlése valóban döntött
arról, hogy a Hetényi kórház tulajdonába adja ezt a gázüzemű berendezést. A vezetők között
történt szóbeli egyeztetés után azonban szükséges, hogy a megye közgyűlése is elfogadja ezt a
megállapodást, ugyanis a kórház használatába kerül ez a berendezés és a megyei közgyűlés
vagyonát fogja képezni. A második kérdést illetően ami az előterjesztésben szerepel
51.079.200,- Ft az a normatíva és a 2008. évi ellátás különbsége.
Zachar Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy nem érti, ha ez az ellentételezés és a
kötelezettség Szolnok várost terheli miért nem rendezték már le. Azt látja, hogy nagy összeget
költ a megyei közgyűlés arra, hogy eszmei értékeket vegyen figyelembe és kezeljen.
Véleménye szerint a 2009-es költségvetésben ennyi tartalék van, és igen nagyvonalú a megyei
közgyűlés Szolnok várossal.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy évek óta húzódik ez a történet a város és a megye
között és senki nem teszi ezt rendbe. Meg kell vizsgálni, hogy hány %-ban veszi igénybe a
megye és hány %-ban veszi igénybe Szolnok város az intézmény szolgáltatását és ennek
arányában kellene szétosztani a költségeket. Kérdezi továbbá, hogy a Hetényi kórház hiányát
és működési költségeit ki milyen arányban fogja viselni. Elmondja, hogy a finanszírozás át
fog alakulni, és az OEP nem köt majd szerződést bizonyos feladatokra, ezért a használat
költségét meg kell osztani a város és a megye között. Kérése, hogy a bizottság foglalkozzon
majd ezzel a kérdéssel.
Kovács Sándor elmondja, hogy ez a szerződés-tervezet két egyenrangú fél között született,
mindkét fél megtette a maga kompromisszumát és ez egy kompromisszumos megoldás. Dr.
Magyar Levente felvetésére elmondja, hogy az minden kórházban úgy működik, hogy nem
csak a saját települését látja el, hanem a környező településeket is és egyetlen település sem
fizet ezért a kórházat fenntartó önkormányzatnak. Ez jogi szabályozás kérdése, a törvényeket
kellene módosítani ahhoz, hogy a kórházat igénybevevő települések is hozzájáruljanak annak
működtetési költségeihez. A települések sehol sem vállalják be a plusz feladatok
finanszírozását más területeken sem, hiszen nekik sincs forrásuk erre, törvény szerint pedig a
megye kötelező feladata. Javasolja, hogy a bizottság kérje a jogszabály módosítását.
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Dr. Nemes András hozzászólásában elmondja, hogy Szolnoknak sohasem volt kórháza.
Szolnokon mindig épültek kórházak és városi feladatokat láttak el, de nem voltak városi
kórházak. Ilyen volt a Honvéd kórház a MÁV kórház. A megyei kórház attól megyei kórház,
hogy olyan speciális feladatokat lát el, amelyeket más kórházak nem pl: CT, MR,
Kardiológiai Központ, Művese Központ stb. Azonban ez a probléma országos szinten is
jelentkezik a megyei kórházak vonatkozásában, azaz, hogy a városi betegeket is ellátják.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy nem arról van szó, hogy minden beteg után fizetni kell,
de ha nem indokolt a megyei kórházi ellátás igénybevétele, akkor igen.
A bizottság 9 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 18/2009. (III.31.) számú határozata
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő az otthont nyújtó- és
utógondozói feladat-ellátási megállapodásról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A bizottság 9 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 19/2009. (III.31.) számú határozata
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a gyermekvédelmi
feladatellátással összefüggő ajándékozási szerződés és megállapodás elfogadásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
3./ napirendi pont:
Beszámoló a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények 2008. évi munkájáról
Elek Sándor elmondja, hogy a beszámoló és az előterjesztés korrekt, támogatja annak
elfogadását és köszönet illeti az intézményekben dolgozókat áldozatos munkájukért.
Kovács Sándor megköszöni az intézmények vezetőinek és alkalmazottainak a gyermek és
ifjúságvédelem területén végzett munkáját. Elmondja, hogy a válság sajnos ezen a területen is
fokozattan érezhető és a későbbiekben még inkább ez lesz a jellemző. A feladat és a
felelősség megnő, azonban többlettámogatás nem jut erre a területre sem. Kitartást és erőt
kíván a jövőre nézve az intézmények alkalmazottai számára.
Fazekas János hozzászólásában elmondja, hogy a szociális és gazdasági okok miatt a
gyermekotthonokba bekerülő gyermekek száma a jövőben növekedni fog és valószínű, hogy a
gyermekvédelmi törvény módosítására is szükség lesz.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 20/2009. (III.31.) számú határozata
a Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008.
évi munkájáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
4./ napirendi pont:
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Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben az ellátottak szociális
foglalkoztatásának bővítésére
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
Vadas Sándor ügyrendi javaslattal él, hogy a bizottság az előterjesztés határozatait egy
szavazás keretében fogadja el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 21/2009. (III.31.) számú határozata
egyes megyei fenntartású szociális intézményekben az ellátottak szociális
foglalkoztatásának bővítéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
5./ napirendi pont:
Előterjesztés a romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben egészségügyi
szűrővizsgálat szervezésének II. ütemére.
A napirendi ponthoz szóbeli kérdés, vélemény nem hangzik el.
Kovács Sándor hozzászólásában elmondja, hogy a napokban volt egy konferencián és úgy
látja, hogy nem csak a Kászonaltíz községben élő lakosok nyertek ezzel az egészségügyi
szűrővizsgálattal, hanem az ebben résztvevő orvosok és nővérek is, akik sok tapasztalattal
tértek haza, melyet itthon is tudnak majd hasznosítani.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 22/2009. (III.31.) számú határozata
a romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben egészségügyi szűrővizsgálat
szervezésének II. üteméről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
6./ napirendi pont:
Tájékoztató a cigány származású tanulók integrált oktatásának, nevelésének
tapasztalatairól Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Szabó Győzőné kiegészítésében elmondja, hogy a tájékoztató címe egyidejűleg szűk és tág.
Szűk, azért mert a roma-cigány származású fiatalokat célozza meg, ugyanakkor róluk az
oktatási intézmények adatokat nem gyűjtenek, nem gyűjthetnek. Az integráció ugyanakkor
nagyon tág fogalom, hiszen integrálják a sajátos nevelésű igényű gyermekeket, a
beilleszkedési nehézséggel küzdőket, az alul szocializáltakat és a migránsokat is, akik egyre
többen jelennek meg megyénkben. Az anyag készítése során interjúkat készítettek a
közoktatási intézmények vezetőivel az intézményekben megvalósuló jó gyakorlatokról.
Összességében megállapítható, hogy a megyében az oktatás területén az intézmények komoly
munkát végeznek az integráció területén, mely nem kis feladatot jelent számukra. A
tájékoztató érinti azokat a területeket is, amelyet a megyei intézmények látnak el, valamint
azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítik a pedagógiai munkát. A megyében a
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közoktatási intézményekben sok fejlesztő- és gyógypedagógus dolgozik, akik segítik a sajátos
nevelési igényű, beilleszkedési nehézséggel küzdő és az alul szocializált gyermekek
nevelését-oktatását.
Bóta Mizsei Ilona hozzászólásában elmondja, hogy a cigány gyermekekkel való foglalkozás
nagyon összetett feladat és nagyon nehezen mérhető a hozzáadott érték. Megnehezíti a
munkát a magas csoportlétszám. A beóvodáztatási támogatás azonban jelentősen javítja a
gyermekek óvodába járását, jelenleg a településen 100 %-os a cigány gyermekek és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása, amely jelentősen segíti az iskolai
beilleszkedésüket. Megköszöni az igazgató asszony elismerő szavait.
Szabó András hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztő szépen meghatározta az
integráció fogalmát. Van amivel egyet ért, van amivel nem. A liberális oktatás nagyon elvitte
az oktatás ügyét nem mindig jó irányba. 25 évig volt iskolaigazgató és annak idején tartozott
az általa vezetett intézményhez gyógypedagógiai oktatás, alternatív oktatás. Ennek keretében
a gyerekek jól megtanultak írni, olvasni, számolni. Amikor bekerültek a normál osztályokba,
az teljesen megzavarta az osztály tanulóit és a pedagógus munkáját is jelentősen
megnehezítette. Az a véleménye, hogy az oktatás nagyon el lett rontva és ebben nagy
jelentősége van az integrációnak. Elmondja még, hogy ez csak az ő véleménye és ettől nem
fog változni semmi.
Dr. Magyar Levente hozzászólásában elmondja, hogy az anyagból is látszik az, hogy 4-5.
osztályig nincs semmi probléma, az csak a felsősöknél kezdődik. Meg kellene nézni, hogy mi
okozza ezt a hanyatlást az iskolákban. Ha megvizsgálják, hogy milyen az összetétele a
lakosságnak az egyes településeken, az sok mindent megmutatna. Az integrációs hatás nem
érvényesül egyformán az intézményekben és ez a lakosság összetételétől függ. Elmondja,
hogy a rendszerváltástól kezdődően 120-180 milliárdokat költött az állam azoknak
felzárkóztatására, akikről a tanulmány szól, ugyanakkor az eredmény elég lesújtó. Azokat az
okokat kellene feltárni, amelyek ezek összefüggésében megjelennek. A beszámolóból látszik,
hogy mit jelent a sérült gyerekek fejlődése szempontjából az integráció és mit jelent a nem
sérült gyermekek vonatkozásában. Ha a fejlődés útján akarunk haladni, akkor mindenképpen
az integráció irányába kell haladni, mert ezt mutatja a német, a francia iskolarendszer példája
is. Régen működőképes volt az az iskolarendszer ami szegregált, ma ez már nem működik.
Kovács Sándor szerint nagyon jó példa a franciaországi arab fiatalok, akik nem tudtak
integrálódni, a németországi török gyerekek sem tudtak igazán integrálódni a német
társadalomba. Jobbat, eredményesebbet kellene kitalálni, mert amit eddig tettek, még a
legjobb szándék ellenére is, de nem hozott olyan eredményt, amit elvártak tőle. Az volna a
legjobb, ha ezek a fiatalok nem elmaradnának, nem kiszorulnának a társadalomból, hanem
integrálódni tudnának.
Fazekas János elmondja, hogy az integrációs gyakorlattal elvileg egyet értenek, azonban a
gyakorlatban ennek az ellenpéldájával találkoznak. A gyerekeknél egyre gyakoribb a
magatartásproblémás gyerek, azonban a pedagógiai szakszolgálatoktól, egyre kevesebb olyan
szakvéleményt kapnak, hogy eltérő oktatásba kerüljön a tanuló. Valóban igaz az, hogy a
problémák a felső tagozatban kezdődnek igazán. A magántanulói státuszba kerülő gyerekek
ma nem a kiemelkedő képességűek közül kerülnek ki, hanem azok a problémás tanulók,
akikkel sok baj van az iskolában. A magántanulói státuszt a szülő kérheti, de sajnos az iskolák
biztatják a nehezen kezelhető gyermekek szüleit arra, hogy kérelmezzék ezt. Ezt követően a
gyermekjóléti szolgálatoktól kéri az iskola a támogatást, amit általában meg is kap. Így már
egyszerűen kikerül a gyermek az iskolából és visszahelyezni szinte lehetetlen.
Szabó András szerint nagyon élők ezek a problémák és ezt a folyamatot visszafordítani már
nem lehet, hiszen együtt jár a demokráciával. A magántanulói státuszba helyezés is egy
pótcselekvés. Amikor már nem bírnak a nevelők a gyermekkel, kérik a szülőt, hogy
kérvényezze a tanuló magántanulói státuszának engedélyezését, ami pedig rosszabb a
rosszabbnál. Ahhoz, hogy idáig jutottak a liberális nevelés az oka. A 80-as években nézte meg

7
az oktatást Amerikában és azt látta, hogy ott sem volt jobb a helyzet, de a francia vagy a
német oktatásban is igen rossz a helyzet. Sajnos visszafordítani ezt a helyzetet nem lehet,
legfeljebb apró lépésekkel.
Dr. Bódog József hozzászólásában elmondja, hogy az integrálás hasonlít a betegséghez,
ugyanis gyógyítani azt lehet, aki, engedi magát. Integráli azt lehet, aki benne van az
integrációban, erőszakkal nem lehet integrálni senkit sem.
Tuzáné Farkas Katalin elmondja, hogy Jászteleken az integráció szegregációhoz vezetett.
Az iskola létszámának 10 %-a magyar gyerek, a többi roma tanuló. Megszűntek a
felzárkóztató osztályok, ahol nagyon jól lehetett fejleszteni és felzárkóztatni ezeket a
gyerekeket. Mikor ők bekerültek a normál osztályokba, annak az lett az eredménye, hogy nem
maradt gyermek az iskolában. Ilyen példája is van az integrációnak. Nagyon nehéz abban
állást foglalni, hogy jó vagy nem jó.
Bóta Mizsei Ilona Elmondja, hogy az integráció nagyon remek dolog, de amikor a törvény 35
főben maximalizálja a csoportlétszámot, akkor meg kell gondolni, hogy hány gyereket lehet
lelkiismeretesen integráltan nevelni.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy a példákból azt a következtetést vonja le, hogy nem az
integráció negatív, hanem az, hogy ezt lehetőséget jól vagy rosszul veszik igénybe a
pedagógusok. Nem mindegy, hogy mennyire élnek a lehetőséggel a pedagógusok, hiszen a
sok pénzt megkapják erre a feladatra az intézmények. Ha a pedagógus odaáll és akarja, meg
tudja oldani ezt a problémát. Valahol el kellene már kezdeni, mert a jövőben komoly gondok
lehetnek ebből.
Szabó Győzőné elmondja, hogy jól látják a bizottság tagjai a kérdést, csak más-más
szemszögből. Most is működnek szegregált osztályok és vannak integrált osztályok. Hiányzik
a megyében, az az iskolatípus, amely a magatartási problémával küzdő gyermekeket fogadná.
Az egyéni bánásmód kis létszámú osztályokat kíván, de kultúrájában integrációt. Ebben kell,
hogy előrelépjen a megye közoktatása.
Vadas Sándor megköszöni a Pedagógiai Intézet munkáját.
Elek Sándor a napirend tárgyalása közben távozik a teremből.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 23/2009. (III.31.) 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
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2./ Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
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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.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés a 2009. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy az Idősügyi Tanács kisebb pontosításokat
javasol. Egyik ilyen javaslat, hogy a pályázati felhívásban a korábbi évek elszámolási
kötelezettségét a 2008. évre kívánja korlátozni, a másik javaslat, hogy a civil szervezetek
alapítványok, egyesületek esetében szükséges becsatolni a pályázathoz, a bírósági
bejegyzésről szóló határozat másolatát.
Zachar Ferenc javasolja, hogy a pályázat további feltételei között szerepeljen, hogy a
pályázó megfelelően eleget tett a tárgyévet megelőző három évben kiírt Idősügyi Alapból
kapott támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségeinek.
Vadas Sándor javasolja, hogy a következőkkel egészüljön ki a pályázat további feltételei
bekezdés: jogi személy pályázó esetén a bejegyző bírósági határozat csatolása szükséges.
Vadas Sándor az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni a határozati javaslat mellékletét
képező pályázati felhívást:
1.) A pályázat további feltételei között szerepeljen, hogy a pályázó megfelelően eleget tett
a tárgyévet megelőző három évben kiírt Idősügyi Alapból kapott támogatásokra
vonatkozó elszámolási kötelezettségeinek.
2.) A pályázat további feltételei bekezdés egészüljön ki azzal, hogy jogi személy pályázó
esetén a bejegyző határozat csatolása szükséges.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 24/2009. (III.31.) számú határozata
a 2009. évi Idősügyi Alap pályázati kiírásáról
1. A bizottság a 2009. évi Idősügyi Alap pályázati kiírás tartalmát és a pályázati űrlapot a
melléklet alapján elfogadja.
2. Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről, a beérkező pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2009. június 5.
Erről:
1)
2)
3)
4)
5)

A megyei közgyűlés tisztségviselői
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
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értesülnek.
8./ napirendi pont:
Előterjesztés sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtására
A napirendi ponthoz kérdés, javaslat nem hangzott el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 25/2009. (III.31.) számú határozata
sportlétesítmény felújítását szolgáló pályázat benyújtásáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
9./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi sportcélú
feladatai ellátására kapott állami támogatás felhasználásáról
A napirendi ponthoz kérdés, javaslat nem hangzott el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 26/2009. (III.31.) számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi sportcélú feladatai ellátására
kapott állami támogatás felhasználásáról
A bizottság a 44/2008. (IX. 9.) számú határozatával elfogadott szakmai- és költségterv alapján
jóváhagyja a megyei önkormányzat sportcélú feladatainak ellátására - az Önkormányzati
Minisztériumtól – kapott támogatás felhasználását az alábbiak szerint:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanács a mellékelt 1246-6/2008. iktatószámú
támogatási szerződés alapján 1.800.000.-Ft-ot,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége a mellékelt 1246-5/2008.
iktatószámú támogatási szerződés alapján 2.424.000.-Ft-ot használt fel.
A két szervezet a támogatás felhasználásáról 2009. február 28-ig elszámolt a megyei
önkormányzatnak.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Erről:
1./ a megyei közgyűlés tisztségviselői
2./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
3./ Vadas Sándor, a bizottság elnöke
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4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnök

