Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. június 1-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Elek Sándor, Dr. Juhász Enikő, Zachar
Ferenc, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Bódog József, Fazekas János, Szabó András,
Bejelentéssel távol:
Dr. Bérczes Anna, Dr. Magyar Levente, Dr. Kocsis András, Tuzáné Farkas Katalin
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
Lakatos István, a MÖH Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője
Rácz Viktória, az Esélyek Háza vezetője
Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és
Gyermekotthon igazgatója.
Demeter Istvánné, a Fenyves Otthon” JNSZM Fogyatékosok Otthona mb. vezetője, pályázó
Víghné Károlyi Katalin, pályázó
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./ Előterjesztés a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2./ Előterjesztés a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói
pályázatának elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Gyermekek és fiatalok
integrációját segítő programok” című pályázatok benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke
4./ Előterjesztés nevelőszülők továbbképzését szolgáló pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5./ Előterjesztés egészségügyi szűrőprogram szervezéséről
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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6./ Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumai
megalakítási és működési szabályainak meghatározására, valamint a fenntartót képviselő
tagok megbízására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8./ Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Esélyek Háza 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Rácz Viktória az Esélyek Háza vezetője
9./ Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Etnikai Alap pályázati kiírására
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
10./ Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Idősügyi Alap felosztására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
11./ Egyéb kérdések
12./ A Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon bemutatása
Az intézményt bemutatja: Szalayné Farkas Julianna, igazgató
1./ napirendi pont:
Előterjesztés a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
igazgatói pályázatának elbírálására
Vadas Sándor elmondja, hogy 3 pályázat érkezett, a bizottsági ülésen Demeter Istvánné
jelent meg. A szakmai bizottság véleménye az előterjesztésben olvasható.
Demeter Istvánné pályázata kiegészítéseként elmondja, hogy az intézményben dolgozik 30
éve. Ismeri az intézményt, a lehetőségeket és az ott dolgozó embereket. Tudja, hogy mit lehet
elérni ebben az intézményben. A pályázatában mindenről írt, ha kérdés van a pályázattal
kapcsolatban, szívesen válaszol.
Fazekas János örül, hogy ottani dolgozó pályázik az intézményvezetői álláshelyre, mert ő
ismeri az intézményt, a kollektívát, így a zökkenőmentességet biztosítva látja.
Elek Sándor egyetért Fazekas János úrral. Demeterné asszony igazolta, hogy alkalmas a
feladat ellátására.
Vadas Sándor javasolja a pályázónak, hogy a gazdálkodási kérdésekre kiemelt figyelmet
fordítson munkája során.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 18/2010. (VI. 1.) számú határozata
a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói
pályázatának elbírálására
Kovács Sándor elmondja, hogy a tisztségviselők és az ő javaslata megegyezik az
előterjesztésben foglaltakkal. Véleménye szerint Víghné Károlyi Katalin jól fogja ellátni az
intézményvezetői feladatokat.
Víghné Károlyi Katalin elmondja, hogy igyekezett teljes körű, reális képet vázolni
pályázatában az intézmény jelenét és jövőjét illetően. Szívesen válaszol a bizottság kérdéseire.
Elek Sándor támogatja a pályázót és tudja, hogy volt már igazgatója az intézménynek.
Kérdése, hogy korábban miért mondott le a pályázó vezetői megbízásáról és most miért
pályázott újra.
Víghné Károlyi Katalin válaszában elmondja, hogy egészségügyi problémái miatt kérte
felmentését, de most már teljesen jól van, egészséges.
Fazekas János véleménye, hogy a feladat ellátására maximálisan megfelelő személy Víghné
Károlyi Katalin. Támogatja kinevezését.
Elek Sándor jó egészséget kíván a pályázónak feladatai ellátásához.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 19/2010. (VI. 1.) számú határozata
a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói pályázatának
elbírálásáról
A bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Gyermekek és
fiatalok integrációját segítő programok” című pályázatok benyújtásának támogatására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 20/2010. (VI. 1.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, Szolnok Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében „Gyermekek és fiatalok integrációját segítő programok” című
pályázatok benyújtásának támogatásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 21/2010. (VI. 1.) számú határozata az Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Gyermekek és fiatalok
integrációját segítő programok” című pályázatok benyújtásának támogatásáról
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A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 22/2010. (VI. 1.) számú határozata a Kádas György Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon, Kisújszállás Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
„Gyermekek és fiatalok integrációját segítő programok” című pályázatok
benyújtásának támogatásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

4./ napirendi pont:
Előterjesztés nevelőszülők
támogatására

továbbképzését

szolgáló

pályázat

benyújtásának

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, 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 23/2010. (VI. 1.) számú határozata nevelőszülők továbbképzését szolgáló
pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

5./ napirendi pont:
Előterjesztés egészségügyi szűrőprogram szervezéséről
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, 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 24/2010. (VI. 1.) számú határozata egészségügyi szűrőprogram szervezéséről
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

6./ napirendi pont:
Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti
fórumai megalakítási és működési szabályainak meghatározására, valamint a fenntartót
képviselő tagok megbízására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 25/2010. (VI. 1.) számú határozata a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézmények érdekképviseleti fórumai megalakítási és működési szabályainak
meghatározásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 26/2010. (VI. 1.) számú határozata a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézmények érdekképviseleti fórumaiba a fenntartót képviselő tagok meghatározásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

7./ napirendi pont:
Előterjesztés a módosított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére
Lakatos István kiegészítésként elmondja, hogy a területfejlesztési koncepciót 2005-ben
fogadta el a Területfejlesztési Tanács. A koncepció módosítását indokolja az, hogy a 20072013 tervezési ciklus közepéhez értek, illetve a gazdasági válság, amely a megyét is
érzékenyen érintette. Ez a módosított koncepció a jelenleg hatályos kormányrendelet
figyelembevételével készült, amely tartalmaz: helyzetelemzést, javaslattevő részt és
hatásvizsgálatot. Az új dokumentumban van egy markáns eltérés: az önkormányzat megyei
programja fogalmazódik meg, nincsenek kistérségekre bontva, mint korábban.
A
koncepcióban gazdasági, közlekedési, humánerőforrás-fejlesztés fogalmazódik meg célként és
2013-ig összegzi a célokat. Jelenleg folyik az anyag közvitája.
Fazekas János elmondja, hogy örül, ha készül egy koncepció, de annak még jobban örülne,
ha a jelenlegi koncepcióban foglaltak megvalósulhatnának. A Tiszazugban a társadalmigazdasági fejlődés előmozdítása lenne a cél, csak az a probléma, hogy a megvalósulása nem
történik meg. Ezek évről évre programok maradnak.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 27/2010. (VI. 1.) számú határozata a módosított Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

8. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Esélyek Háza 2009. évi tevékenységéről
Rácz Viktória tájékoztató kiegészítéseként elmondja, hogy igyekezett átfogóan és teljes
körűen bemutatni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
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Esélyek Háza tevékenységét. Egyben megköszöni a Művelődési és Népjóléti Iroda segítőkész
munkáját.
A napirendi ponthoz 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 28/2010. (VI. 1.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza Szolnok - 2009. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza
Szolnok - 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 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.

9. napirendi pont
Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Etnikai Alap pályázati kiírására
Vadas Sándor elmondja, hogy a bizottság minden évben kiírja az Etnikai Alap
felhasználására a pályázatot, melynek benyújtási határideje 2010. szeptember 15. A bizottság
ezt követő ülésén bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A napirendi ponthoz 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 29/2010. (VI. 1.) számú határozata a 2010. évi Etnikai Alap pályázati
kiírásáról
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 önkormányzatok jegyzőinek és a kisebbségi önkormányzatok
elnökeinek.
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Határidő: 2010. augusztus 13.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
3./
A bizottság a beérkezett pályázatok feldolgozására felkéri a Megyei Önkormányzati
Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodáját.
Határidő: 2010. november 12.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
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.

10. napirendi pont
Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Idősügyi Alap felosztására
Kiss János elmondja, hogy az Idősügyi Alap felosztását az előterjesztés melléklete
kistérségenként tartalmazza, melyet az Idősügyi Tanács megtárgyalt és módosítással javasolja
elfogadásra a bizottság számára.
Dr Györgyi Lajos ismerteti az Idősügyi Tanács módosító javaslatát, miszerint a mezőtúri
Városi Nyugdíjas Klubtól, a Mezőtúri Sportiskola és Sportegyesület, valamint a mezőtúri
Lokomotív Vasutas Nyugdíjas Klubtól kerüljön elvételre 10- 10 ezer forint, amelyet a javaslat
alapján kapjon meg a kisújszállási Békés Öregkorért Alapítvány.
Vadas Sándor elmondja, hogy nagyon nehéz ezt a rendelkezésre álló kevés pénzt szétosztani.
Javasolja az Idősügyi Tanács javaslatának elfogadását.
Zachar Ferenc megkérdezi, ki döntötte el, hogy ki kap támogatást, és vizsgálták-e, hogy a
kistérségekből pályázók milyen arányban részesültek támogatásban.
Dr Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy még nem döntött senki, majd a bizottság fog
dönteni. Továbbá elmondja, hogy az iroda dolgozói dolgozták ki a felosztási elveket Kiss
János alelnök úr egyetértésével. Ezek szerint a megyei hatáskörű programok előnyben
részesültek, mert a helyi programokban való részvétellel kevesebb pénz folyik el
üzemanyagra és forgalmi adóra.
Kiss János elmondja, hogy ő nem folyt bele ebbe az elosztásba, azt az iroda dolgozója
végezte. Próbálták betartani a pályázati kiírásban foglalt megszorításokat, de nagyon nehéz
dolguk volt. Előnyben kellett részesíteni a megyei programokat. Elmondja, hogy a
kistérségekből eltérő számú pályázat érkezett be, pedig minden önkormányzatnak kiküldésre
került a pályázati kiírás. A kistérségekből beérkező pályázatok száma attól is függ, hogy
mennyi támogatást kap helyben a pályázó szervezet pályázata megírásához. Nagyon nehéz
szétosztani 1 millió forintot ilyen sok pályázó között.
Zachar Ferenc véleménye az, hogy valóban a bizottság dönt, de ez már az értékelésben a 3.
kör. Komoly szórást tapasztal a pályázati forrás szétosztása során az egyes kistérségek között.
Kicsit nagyobb odafigyelést kér a rendelkezésre álló forrás szétosztása során.
Fazekas János elmondja, hogy az idén nagyon kevés pályázati forrás jutott a Tiszazugba, de
nem kifogásolja meg, mert tavaly egy nagyobb rendezvény miatt többet kaptak, most
kevesebbet. Ezt el kell fogadni, nagyon nehéz a döntés.
Vadas Sándor elmondja, hogy azok a szervezetek, akik nem a megyébe szervezett programra
kértek támogatást sajnos nem kaptak, mert a rendelkezésre álló szétosztható pénzkeret nagyon
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szűkös. Megjegyzi, hogy azokban a kistérségekben ahonnan több pályázat érkezett, nagyobb
odafigyeléssel támogatták a pályázókat a helyi intézmények.
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 30/2010. (VI. 01.) számú határozata a 2010. évi Idősügyi Alap felosztásáról
1. A bizottság a 2010. évi Idősügyi Alap felosztását a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.
2. A bizottság a kisújszállási Békés Öregkorért Alapítvány „Végvári vigasságok”
Egerben című program megrendezését 30.000,- Ft összegben javasolja a megyei
közgyűlésnek támogatásra.
3. A bizottság a 4. számú mellékletben szereplő pályázókat nem támogatja.
4. A bizottság megbízza a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy készítse el a nyertes
pályázókra vonatkozó támogatási szerződéseket, továbbá értesítse a támogatásban nem
részesülő pályázókat.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2010. június 30.
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

értesülnek.

11. napirendi pont
Egyéb kérdések
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy a törökszentmiklósi szociális intézmény
élén igazgatói feladatokat ellátó Balogh Irma lemondott. Jelenleg Kovács Anett vezeti az
intézményt. Pályázat kiírására a napokban sor kerül és várhatóan a szeptemberi közgyűlésen
kerül elbírálásra.
12. napirendi pont
A Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon bemutatása
Vadas Sándor elmondja, hogy a napirendi pont keretében a bizottság betekintést nyer a
Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon életébe.
Szalayné Farkas Julianna köszönti a bizottság tagjait és a vendégeket. Megköszöni az
érdeklődést és örül, hogy a bizottság ellátogatott az intézménybe.
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Bemutatja az intézmény munkáját, és összetett feladatairól ad számot, majd egy a szolnoki
televízió által készített riportfilmet nézhet meg a bizottság. A film bemutatja a
gyermekotthonban folyó munkát, betekintést enged az ott lakók életébe és megszóltatja
gondozóit is.
Vadas Sándor megköszöni igazgató asszonynak az intézmény bemutatását. További
munkájukhoz sikereket és jó egészséget kíván, majd az ülést bezárja.

Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnök

