Jász - Nagykun - Szolnok Megyei
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2007. szeptember 5-i üléséről
Helyszín: JNSZ Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,
(Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17.)
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, Magos Vilmos, Dr. Őze Sándor, Veres
Tibor.
Bejelentéssel távol: Kovács Jánosné, Szabó Zsigmond
Távolmaradásának okát nem jelezte: Vitkó Gyula
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Kun Istvánné, a JNSZ Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
igazgatója,
Szabó András Kunhegyes város polgármestere,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kun Istvánné
igazgatónőt és Szabó András polgármester urat. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1./ A bizottság 2007. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával
közoktatás feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat és intézményei gazdálkodási
folyamatainak integrációjára
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4./ Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak az „Ifjúságbarát
Önkormányzat” cím adományozására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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5./ Előterjesztés az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi
Tudományegyetem Kollégiumába való felvétel támogatására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
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6./ Beszámoló a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tevékenységéről
Előadó: Kun Istvánné igazgató
1. napirendi pont
A bizottság 2007. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 32/2007.
(09.05.) számú határozata a bizottság II. félévi munkatervéről
A bizottság a munkatervet elfogadja.
2. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával
közoktatás feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 33/2007.
(09.05.) számú határozata Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával közoktatási
feladat-ellátási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
3. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat és intézményei
gazdálkodási folyamatainak integrációjára
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztést áttekintésre
megkapták az intézmények is. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés 7. számú
mellékletében, mely az intézmények gazdaságvezetőinek iskolai végzettségét, szakképesítését
mutatja be, változások következtek be. Időközben több intézmény munkatársa is megszerezte
a mérlegképes könyvelői szakmai végzettséget, a regisztrációjuk pedig folyamatban van: a
Pedagógiai Intézetben rendelkezik a gazdaságvezető mérlegképes végzettséggel és további 1
fő szerezte még meg ezt a végzettséget; a Gyermekotthonban is megszerezte 1 fő a
mérlegképest és Kunhegyesen is sikerült a gazdaságvezetőnek a mérlegképes regisztrációját
rendezni. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslatból gépelési hiba miatt
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kimaradt a gazdasági integráció során kialakítandó egyik önállóan gazdálkodó, illetve a hozzá
kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése – melyet egyébként maga
az előterjesztés és annak 8. számú melléklete is tartalmaz. Tehát a határozati javaslat 1. pontja
kiegészül:
„Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert”Idősek
Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek
Otthona Mezőtúr”
Elmondja továbbá, hogy az előterjesztést szeptember 4-én a Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a
jászladányi Szociális Otthon átvételének ügyében a megállapodás folyamatban van.
Kun Istvánné hozzászólásában megfontolásra javasolja a bizottság tagjainak, hogy bár az
iskola új intézménye a megyének, mégis kapjanak lehetőséget önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként, ellátva a csoportjukba tartozó részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervekkel kapcsolatos rájuk háruló teendőket.
Kovács Sándor a felvetésre elmondja, hogy azt meg kell vizsgálni, át kell tekinteni.
Megköszöni a kunhegyesi intézmény vezetőinek hozzáállást, pozitívnak tartja, hogy az
intézmény munkára jelentkezik.
Huber Ferenc előadja, hogy az előkészített együttműködési megállapodás nem szabályozza
kellő részletezettséggel az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek közötti beutalási rendet. Továbbá kérdezi, hogy miért nehézkes a TATIGAZD
program.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a beutalási rendet a 2007. évi költségvetési
rendelet szabályozza, ezért az együttműködési megállapodásban arra nem szükséges újból
kitérni. A TATIGAZD program esetében, melynek alkalmazása visszalépést jelentett a
korábban használt, még a TÁKISZ önálló fejlesztésű szintén dos-alapú programjához képest,
a készlet és tárgyi eszköz nyilvántartásnál érzékelnek problémát. A program minden negyedév
végén lezár, az élet gyors lépéseivel összhangba hozni csak a párhuzamosan vezetett
analitikus nyilvántartás segítségével lehet. Elmondja, hogy minden évben kérdésként merül
fel az önkormányzati intézmények informatikai rendszerének összehangolása. Több
próbálkozás is volt, azonban pályázati pénzek nélkül nincs rá mód. Ha a gazdasági integráció
megvalósulhat, a létrejövő 9-10 blokk esetében pénzügyileg is könnyebben biztosíthatóak az
összehangolást elősegítő programok.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy a gazdasági összevonást ésszerű lépésnek
tartja. Nem jelent akkora változást, mint sokan gondolják. Indítványozza, hogy a határozati
javaslatban legyen jelezve, hogy a változások hatását a későbbiekben tekintse át a közgyűlés.
Tokajiné Demecs Katalin egyetért az átszervezéssel. Elmondja, hogy ezt évekkel ezelőtt
meg kellett volna tenni. Látja, hogy elsősorban földrajzi alapon történt a csoportok
szervezése. A Homoki intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv maradhatott,
visszautal, hogy sikerült a gazdálkodást ilyen rövid idő alatt megjavítani – megfelel az
önállóan gazdálkodó szerepkörnek. Pedig az igazgatót éppen gazdálkodási problémák miatt
kellett eltávolítani az intézmény éléről.
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Kovács Sándor megjegyzi, hogy az igazgatót nem eltávolították, hanem nem kapott újabb 5
évre vezetői megbízást.
A bizottság először a módosító indítványról dönt, miszerint kerüljön be a határozati
javaslatba, a tapasztalatok áttekintése a jövő évi I. félévet lezáró beszámolóval egyidejűleg
történjen meg.
A bizottság a módosító indítványt egyhangúlag elfogadja.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 34/2007.
(09.05.) számú határozata a megyei önkormányzat és intézményei gazdálkodási
folyamatainak integrációjáról szóló előterjesztésről
A bizottság a következő kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei
közgyűlésnek:
Az 1. ponthoz:
„Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert”Idősek
Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek
Otthona Mezőtúr”
4. pontként:
„A gazdasági integráció végrehajtásáról és a működtetés tapasztalatairól a 2008. I. félévi
gazdálkodási helyzetről szóló előterjesztéssel egyidejűleg be kell számolni.”
Határidő: 2007. szeptember 15.
Felelős: Intézményvezetők
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
4. napirendi pont
Előterjesztés az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím adományozására
Kovács Sándor elmondja, hogy a pályázók száma miatt, másrészt a pályázók ifjúsági
tevékenysége miatt sem szükséges az előkészített anyagot kiegészíteni.
Kérdés nem hangzik el.
Sági István hozzászólásában jelzi, hogy a pályázati felhívást kísérő csekély érdeklődést
tekintve elég szegény a megye „ifjúságbarát” településekben. Biztos benne, hogy több olyan
település van, ahol tartalmas ifjúsági munka folyik. Talán a díjjal járó támogatás alacsony
összege miatt nem pályáztak többen?
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy az „Idősbarát Önkormányzat” cím iránt
nagyobb az érdeklődés mindamellett, hogy a címmel járó támogatás szintén 100.000,- Ft.
Elmondja, hogy az önkormányzatok tevékenységében az iskoláztatási feladatok,
gyermekvédelmi feladatok kapnak hangsúlyt a fiatalok tekintetében, a konkrét ifjúsági
feladatok nehezebben jelennek meg.
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Dr. Wirth István gesztus értékűnek tartja a címmel járó támogatási összeget, bízik benne,
hogy a későbbiekben lehetséges lesz annak emelése.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 35/2007.
(09.05.) számú határozata az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím adományozásáról
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
községi kategóriában Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatát, városi kategóriában
Kunszentmárton Város Önkormányzatát részesíti „Ifjúságbarát Önkormányzat” címben és
100.000-100.000,-Ft díjban.
2. Megköszöni a pályázatot benyújtó önkormányzatok ifjúságot támogató munkáját és
benyújtott pályázatukat.
5. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi
Tudományegyetem Kollégiumába való felvétel támogatására

Bizottságnak

a

Pécsi

Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábbi évekhez képest csökkent a
beérkezett pályázatok száma, vélhetően kevesebb a Pécsett tanuló megyei hallgatók száma
vagy kiegyenlítődnek a kollégiumi és albérleti díjak.
Tokajiné Demecs Katalin hozzászólásában elmondja, hogy soha nem volt teljes létszámú a
kollégiumi férőhelyek betöltése, ez egy tendencia.
Dr. Wirth István rövid tájékoztatást ad a kollégiumi, albérleti díjakról: jelezve, hogy több
helyen a kollégiumi épület felújítását végző cégek hosszabb időtartamra megkapják a
felsőoktatási kollégiumok üzemeltetését, nyilvánvalóan profitra törekednek. Azonban
mindenképpen hasznos dolog, hogy az önkormányzat Pécsett bír egy ilyen kollégiumi
lehetőséggel.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 36/2007.
(09.05.) számú határozata a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumába való felvétel
támogatásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumában
– a 2007/2008. tanévben – az alábbi hallgatók kollégiumi elhelyezését biztosítja:
1. Fodor Judit 5435 Martfű, Rákóczi u. 8.
2. Czövek Endre 5340 Kunhegyes, Magyar u. 41/a
3. Honti Mária 5000 Szolnok, Arany J. u. 3.
4. Szabó Mariann 5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 36/A
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6. napirendi pont
Beszámoló a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tevékenységéről
Kun Istvánné igazgatónő köszönti az intézményben a szakmai bizottságot. Röviden beszél a
beiskolázás tapasztalatairól, az év eleji feladatokról, majd vetítéssel kísérve bemutatja az
intézményben folyó nevelő, oktató munkát.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 37/2007.
(09.05.) számú határozata a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
tevékenységéről szóló beszámolóról
A bizottság a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tevékenységéről szóló
beszámolót megköszöni és tudomásul veszi.
Dr. Wirth István megköszöni a házigazda szíves vendéglátását, a bizottsági tagok munkáját
és bezárja az ülést.
Az ülés végeztével a bizottság tagjai megtekintik az intézményt.
Kmf.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

