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Dr. Wirth István, a bizottság elnöke üdvözli a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Megállapítja a bizottság határozatképességét, majd Szabó Győzőné
elfoglaltsága miatt változást javasol a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjében.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és
Vallásügyi Bizottságának a sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatáról
Előadó: Szabó Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatója
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepciójára
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés pályázatok benyújtására intézményi fejlesztések támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető
díjainak adományozására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke (zárt ülés)
5. Előterjesztés
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
közoktatás-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési
terve
hatályának
meghosszabbítására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére
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irányuló pályázathoz kapcsolódó pályázati költség és Együttműködési
megállapodás elfogadására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális
és Vallásügyi Bizottságának a megyei tehetséggondozó ösztöndíj keretében
további két hallgató támogatására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottságának a sajátos nevelési igényű tanulók
felülvizsgálatáról
Szabó Győzőné szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 6 hónap alatt 4000 főt
vizsgáltak. Sajátos nevelési igényű (SNI) maradt 40-40 %, több, mint 50 % bekerült a
beilleszkedési nehézséggel küzdő kategóriába és néhány százalék gyógyult lett.
Normatíva miatti érdekeltség is motiválhatja, hogy ilyen nagy az arány, ugyanis az
SNI tanulók után magasabb a normatíva. 2007. október 31-ig befejezték a
vizsgálatot. 600 gyermek nem jelent meg a vizsgálaton, nekik most folyik a
vizsgálatuk. A vizsgálatokat külső munkatársak bevonásával végezték. Eddig
fellebbezés még nem volt, azonban számítanak rá, hogy lesz, mivel a szülőknek nehéz
elfogadni, ha súlyosabb lett a diagnózis. Nagyon megviselte a kollégákat is a
felülvizsgálat, mivel nagyon sok munkával járt, három fő jelenleg is
betegállományban van. Az országban a második legtöbb eset volt, amit vizsgálni
kellett és elsőként végeztek a munkával.
Hubert Ferenc kérdezi, hogy egyértelműen az előírások változása miatt van az
eltérés, vagy korábban mulasztás is történt. Van-e mód, hogy az anyagot az
intézmények is megkapják?
Földváriné Greiz Ágnes kérdezi mi történik azokkal, akiket második és harmadik
körben vizsgálnak, milyen besorolásban maradnak?
Szabó Győzőné válaszában elmondja, hogy az országos átlaghoz képest
megyénkben sokan maradtak az SNI-be. Igyekeztek csak azokat áttenni az enyhébb
kategóriába, ahol az új protokollok számszerűen megmondják, pl. olvasásnál hány
másodperc alatt, hány hibával már nem lehet esemény. Két típusú SNI van. Az első
típusúban organikus oka van a sérülésnek, pl. koraszülött, hipoxiás, stb. és lehet
olyan is, amely CT-vel, vagy MR-rel mutatható ki. Ez bizonytalan kategória, ezt nem
tudták kiszűrni. Az oktatási törvény júliusi változata azt mondta, hogy az intelligencia
tesztek alapján, ahol a szülő anamesztikus adatában nincs organikus sérülés, de
„fűrészes” az IQ diagramja, tehát nem általában gyenge a teljesítménye – őket is
szabad az SNI-be tenni. Ez probléma, mert a korábbi rendeletnél csak SNI A
kategória volt. Júniustól jött a módosítás, mely létrehozta az SNI B kategóriát és a
bizottságnak az első 3-4 hónap anyagát át kellett tekinteni és záradékot készíteni az új
felülvizsgálatról. Az SNI B-k azok lettek, ahol az IQ fésűsfogas volt.
Az anyagot az iskolák megkaphatják.
Földváriné Greiz Ágnes kérdésére elmondja, hogy első alkalommal behívják a
gyermeket, ha nem jelenik meg, még egyszer behívják. Ha ekkor sem jelenik meg,
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akkor az illetékes jegyzőt értesítik és a jegyző hívja be vizsgálatra. Ha akkor sem
jelenik meg, akkor lezárják az ügyet. Az iskola, amikor a normatíva igénylésekor
rájön, hogy nincs vizsgálati eredménye, újra vizsgálatra küldi.
Tokajiné Demecs Katalin kérdezi, hogy azok, akik kikerültek az SNI kategóriából
és együtt nem nevelhetőnek minősültek, az most ugyan abban az osztályban
folytatja ?
Szabó Győzőné válaszában elmondja, 2,8 milliárd forintra lehet pályázni ezeknek a
gyermekeknek az ellátására. Nem több, mint 10 gyermek került súlyosabb
kategóriába.
Kiss János kérdezi az etnikai arányokat.
Szabó Győzőné elmondja, hogy ilyen anyagot nem gyűjtenek és ezt nem is engedné
meg. Szemrevételezés alapján azonban látható, igen magas a cigányszármazású
gyermekek aránya. Azonban nagyon nehéz azokat a pontokat diagnosztizálni, hogy
csak retardált, vagy sérült.
Sági István kérdezi, hogy milyen alapon történik a befogadó intézmény kijelölése.
Az intézmény ugyanis befogadó a normatíva miatt, azonban a szakmai ellátást külső
segítséggel kell megoldania. Mezőhéki példát említ.
Szabó Győzőné elmondja, hogy minden évben készítenek intézményi jegyzéket,
melyet megküldenek az illetékes jegyzőknek. A jegyző köteles nyilatkozni, hogy SNI
gyermek ellátását tudja-e vállalni. Alapfeltétel, hogy az alapító okiratában benne
legyen, rendelkezzen személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a gyermeknek legyen
szakértői véleménye. A bizottság feladata, hogy ellenőrizze a feltételeket. Évente 10-15
intézményt tudnak ellenőrizni, de nagyobb mennyiségben volna kívánatos.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 47/2007. (11.28.) számú
határozata a sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatáról
A bizottság a tájékoztatást köszönettel tudomásul veszi.
2. Napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepciójára
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a koncepció az
október 31.-i állapot szerint készült, akkor zárult a normatívák felmérése. Már van
változás, mert november 20-án megérkezett az illetékbevétel 230 millió Ft, amely
több a vártnál. Amennyiben december 20-án 150 millió Ft. érkezik, akkor ez 80 millió
Ft plusz bevételt jelent. A létszámcsökkentési pályázatot a kincstár befogadta. A 9
milliárd Ft-os keretre 12 milliárd Ft igény van. Még végleges válasz nincs.
Amennyiben pozitív válasz lesz, az csökkenti a hiányt.
A működőképesség
megőrzésére szintén van pályázat a kincstárnál. A szociális ágazatban 27 millió Ft-os
sikeres pályázat van, mely szintén csökkenti a hiányt. A normatíva miatt viszont 30
millió Ft-os visszafizetés lesz. Van olyan intézmény, ahol ennek meg van a fedezete,
azonban van amit az önkormányzatnak kell vállalni. Az intézményeknél az
alultervezéseknél volt szigorítás, ezeknél a maradvány 50 %-a elvonható és a hiány
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csökkentésére fordítható. A bértárgyalások szempontjából fontos lesz az új Kjt.
táblaváltozás. 40 milliárdos átcsoportosítás került jóváhagyásra a bérek növelésére,
melyet havonta egyenlő részletben kapnak az önkormányzatok. Erre az
intézményeknek havi előleg lesz.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság már tárgyalta a koncepciót és
elfogadásra javasolja.
Tokajiné Demecs Katalin kérdez rá a tervezett hiány közötti 300 milliós
különbségre, amely oka az előterjesztés szerint objektív tényező és a megyei
önkormányzat nem tudja befolyásolni. Mit tud a megyei önkormányzat befolyásolni,
ha miden rajta kívül álló ok?
Kovács Jánosné kérdezi, hogy az önként vállalt feladatok tábla most miért nincs az
előterjesztés mellett?
Kiss János válaszában elmondja, hogy normatívák alapján juttatja el az állam a
támogatást az önkormányzatokhoz és ehhez van némi saját forrás. Ezek a
rendelkezésre álló pénzek nem elegendők azon feladatok ellátására, melyet az
önkormányzatnak el kell látni. A koncepció mutatja, hogy tovább gördül a hiány, de
azért az önként vállalt feladatokat is el kell látni. Példaként az idősügyet említi. A
hiány kezelésének módjára is próbálnak olyan előkészületeket tenni, amely megoldást
jelenthet. Úgy ítéli meg, hogy a Pénzügyi Iroda aprólékosan szólt azokról a dolgokról,
melyek hatással vannak a hiányra.
Hajdúné Gácsi Mária kiegészítésként elmondja, hogy az objektív okokat valóban
nem tudják befolyásolni. Amit tudnak az a létszám, az intézményi racionalizálás és a
rendeletalkotás. Példaként említi a szociális térítési díjakat, vagy a múzeum és
könyvtár belépődíjakat. Ezeket tudják befolyásolni a bevétel növelés céljából, de ezt is
csak addig, amíg kereslet van és meg tudják fizetni. Tudják befolyásolni a fejlesztési
feladatokat is. A pályázati önerő az illetékbevételből nem fedezhető, ezért így erősen
beszűkülnek a fejlesztési források. Nyitás a hitel, vagy a kötvénykibocsátás.
Az önként vállalt feladatok táblával kapcsolatban elmondja, hogy az utóbbi két évben
nem szerepelt a koncepcióban. Most is nagy dilemma volt, mert nincs szabályozva
részleteiben jogszabályilag, hogy mit kell tartalmazni a koncepciónak. Tavaly a
tanítási együtthatókkal foglalkoztak bővebben, most pedig az SNI tanulókkal.
Hubert Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a koncepció készítést feles törvény
szabályozza. Nem tudja, hogy miért kell november 30-ig elkészíteni, amikor még
rengeteg információ hiányzik. Kéri, fogadják el a koncepciót, mert törvények
hiányában jelenleg nem lehet jobbat készíteni.
Tokajiné Demecs Katalin szerint lehetett volna olyan koncepciót csinálni,
amelyből ki lehet olvasni a hiány csökkentésének szándékát, de ez véleménye szerint
nem olyan. A 300 milliós sáv nagyon sok. Az sem tűnik ki, hogy a kisebb, vagy a
nagyobb szám felé kívánnak közelíteni. Ha most nem tudják, hogy hogyan fog
csökkeni a hiány, azt a következő ülésig sem fogják tudni. Nem látja a csökkentés
szándékát sem. Szerinte mechanikus összeadás, az ez évi hiány plusz a tervezett
hiány. Az egyik előterjesztésben már 27 millió Ft-tal csökken a hiány, ez a
koncepcióban nem jelenik meg. Emlékeztet arra, hogy a korábbi években hiány nélkül
zárták az évet, ha a megyei önkormányzatokat összehasonlítja, máshol ilyen nem volt.
Hogy miért nincs az önként vállalt feladatokról tábla, erre a felvetésre nem is kaptak
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igazán választ. Ha még is komolyan gondolják a csökkentést, akkor ezt a táblát is
hozni kellett volna. Ebben a formában nem tudja elfogadni az előterjesztést.
Dr. Wirth István a normatívákról elmondja, hogy 9 %-kal csökkent a
tanulólétszám. Az optimális osztálylétszámot ezért nehezen lehet megtervezni.
Többletköltség merül fel a normatívánál, mert nem tudni, hogy ez a 9 % hogyan fogja
a tanulócsoportokat érinteni.
Sági István szerint ez a hiány kezelhető és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kiss János elmondja, hogy a jelenlegi vezetés felelősséget érez az intézmények
elfogadható működéséért, mert megtehetnék azt is, hogy néhány intézményt
bezárnak és már nem lenne hiány. A takarékosság a szakmai színvonal rovására
megy. Bármennyire is támadják, vissza kell utasítani, mert a koncepcióban benne
vannak a hiány csökkentésére vonatkozó tendenciák. Meg fogják találni az
intézmények működését biztosító fedezetet. A hiány kezelésére van előkészület, de ez
még nincs olyan előkészítettségi szakaszban, hogy a bizottság elé hozható. Az elmúlt
ciklusban is volt olyan, hogy a nem tudták teljesen ledolgozni a hiányt, mert ez nem a
mostani évben keletkezett. Kéri, támogassa a bizottság a koncepciót.
Szabó László szerint is támogatható a koncepció, Hubert Ferencnek osztja a
véleményét, mert ő is készít koncepciót és tudja mi a helyzet. A továbbiakban
rákóczifalvi példát említ.
Szabó Zsigmond nem érti, ha egy évvel ezelőtt 180 millió Ft hiánnyal adták át a
költségvetést, hogyan lett most 900 ezer és 1200 ezer közötti a tervezett hiány.
Hajdúné Gácsi Mária Tokajiné Demecs Katalin felvetésére visszautalva
elmondja, hogy a szóbeli kiegészítésében említette a 27 millió Ft-os többletet, de
mivel a rendelet később lép hatályba, mint a határozat, ezért nem tudta a koncepción
ezt átvezetni.
Huber Ferenc ügyrendi indítványt tesz, mivel érdemi módosító indítvány nem
érkezett, így zárják le a vitát.
Az ügyrendi indítványt a bizottság egyhangúlag megszavazza.
Dr. Wirth István kezdeményezi a szavazást.
A bizottság 8 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 48/2007. (11.28.) számú
határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepciójáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
3./ napirendi pont:
Előterjesztés pályázatok benyújtására intézményi fejlesztések
támogatására
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy rövid időn belül
megjelenik a TIOP pályázat a kórházakkal kapcsolatban. Ennek benyújtására
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felhatalmazást kérnek. A homoki intézménynél a kollégium felújítására nem lehet
pályázni, ezért ez kimarad.
Tokajiné Demecs Katalin kérdezi, a saját erő hol fog szerepelni?
Sági István kérdezi, hogy tudnak-e arról, hogy esetleg hamarabb lezárják a
pályázatot.
Hajdúné Gácsi Mária az utóbbi kérdésre elmondja, hogy nem tud ilyenről, mert
olyan is volt, hogy meghosszabbították. A kiírásban ez nem szerepel.
Tokajiné Demecs Katalin elmondja tájékoztatásul, hogy a 4.1.1-es pályázatban
már volt egy kiírás, melyből kizárták a megyéket és a megyei jogú városokat. Ezt
visszavonták és új pályázat kiírására került sor. Ebben a kistérségeknek nem lesz
meghatározott keretük.
Hajdúné Gácsi Mária a sajáterővel kapcsolatban elmondja, hogy a 2. fordulóban
kell majd a sajáterőről nyilatkozni. Az MFB megnyitotta a kedvezményes
hitelkonstrukciót az uniós pályázatokhoz, ehhez nem kell önerőt biztosítani.
Kötvénykibocsátás is lehet, ha több fejlesztést kívánnak megvalósítani. Erről
előterjesztést tárgyal, majd a Pénzügyi Bizottság.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 49/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról az ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázat
keretében a tiszaföldvár-homoki intézmény fejlesztésére
A bizottság a módosítással együtt javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei
közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 50/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról az ÉAOP-2007-4.1.1/”F pályázat
keretében a kunhegyesi intézmény fejlesztésére
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 51/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról a TIOP pályázat keretében a szolnoki
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet infrastuktúrája fejlesztésére
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
4./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető
díjainak adományozására
(zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, külön jegyzőkönyv készül)

7

5./ napirendi pont:
Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési
terve
hatályának
meghosszabbítására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzok el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 52/2007. (11.28.) számú
határozata a Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési
terve
hatályának
meghosszabbításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére
irányuló pályázathoz kapcsolódó pályázati költség és Együttműködési
megállapodás elfogadására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szakképzés integrálása céljából
benyújtandó pályázatról van szó. Szükséges a létrehozása, mert különben nem lehet
fejleszteni.
Huber Ferenc módosító indítványt tesz: a határozati javaslat 1.) pontjában
hiányzik, hogy a 907 millió Ft-ra melyik évben vállalnak kötelezettséget. Ezt kéri
megjelölni.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a 2008. évi költségvetést terheli ez az
összeg. Ezzel kiegészítik a határozati javaslatot.
Huber Ferenc elfogadja a választ.
Kántorné Bíróné Emília gratulál, hogy Szolnok várossal sikerült megegyezni.
Tokajiné Demecs Katalin szerint megbíznak egy céget 6 millió forintért és marad
rá egy hónapja, hogy ezt elkészítse. Nincs az önkormányzatnál annyi szakember, hogy
ezt elkészítse? Úgy gondolja, hogy kész anyagokat fog kérni a cég az önkormányzattól
és abból fog következtetéseket levonni. Nagyon soknak tartja a 6 millió forintot.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy ez a munka már folyik. Az ajánlat a
magyar szakképző piacon tapasztalt árakat tükrözi és levonható a nyertes pályázati
összegből.
Huber Ferenc szerint el is várják az uniós pályázatoknál, hogy külső szakértő írja a
pályázatokat.
Dr. Györgyi Lajos elmondja továbbá, hogy a cég vállalta, hogy elemzi a megyei
szakképzés helyzetét, megvalósíthatósági tanulmányt és esélyegyenlőségi tervet
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készít, valamint javaslatot tesz optimális
modellre.

Térségi Integrált Szakképzési Központ

A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 53/2007. (11.28.) számú a
Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló
pályázathoz
kapcsolódó
pályázati
költség
és
Együttműködési
megállapodás elfogadásáról
A bizottság a módosítással együtt javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei
közgyűlésnek.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottságának a megyei tehetséggondozó
ösztöndíj keretében további két hallgató támogatására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és
Vallásügyi Bizottsága 54/2007. (XI. 28.) számú határozata a megyei
tehetséggondozó ösztöndíj keretében további két hallgató támogatásáról
1.A bizottság Kocsis Albert Tihamér, Jászapáti, István király út 11. szám alatti
lakost és Cseh Éva Szelevény, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti lakost a
2007/2008-as tanévre, 10 hónapra vonatkozóan 12.000,- Ft/hó/fő összegben
ösztöndíj támogatásra javasolja.
2. Felkéri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumát az erre irányuló döntés meghozatalára, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Egyéb bejelentés nem lévén, Dr. Wirth István megköszöni az aktív részvételt és az
ülést bezárja.
Kmf.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
A bizottság 2007. november 28-i ülésének
határozatai

Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 47/2007. (11.28.) számú
határozata a sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatáról
A bizottság a tájékoztatást köszönettel tudomásul veszi.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 48/2007. (11.28.) számú
határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepciójáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 49/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról az ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázat
keretében a tiszaföldvár-homoki intézmény fejlesztésére
A bizottság a módosítással együtt javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei
közgyűlésnek.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 50/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról az ÉAOP-2007-4.1.1/”F pályázat
keretében a kunhegyesi intézmény fejlesztésére
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 51/2007. (11.28.) számú
határozata pályázat benyújtásáról a TIOP pályázat keretében a szolnoki
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet infrastuktúrája fejlesztésére
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 52/2007. (11.28.) számú
határozata a Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési
terve
hatályának
meghosszabbításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 53/2007. (11.28.) számú a
Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló
pályázathoz
kapcsolódó
pályázati
költség
és
Együttműködési
megállapodás elfogadásáról
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