Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2008. június 5-i üléséről
Helyszín: Megyeháza, Nagykun terem
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Tokajiné Demecs Katalin,
Kántorné Bíró Emília, Sági István, Szabó László, Szabó Zsigmond, Fegyvernekiné Varga
Erzsébet, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Ökrös István, Dr. Őze Sándor.
Későbbi érkezését előre jelezte: Huber Ferenc
Meghívottak:
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Dr. Széplaki Judit, a MÖH Elnöki Kabinet Iroda vezetője,
Varga András, pályázó,
Dr. PhD Fülöp Tamás, pályázó,
Szilvás Ágnes, a JNSZ Megyei Sipos Orbán Szakképző iskola és Kollégium mb. igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes. Külön köszönti a bizottság új tagját, Fegyvernekiné Varga Erzsébetet – jó
bizottsági munkát kíván neki.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a korábban megkapott előterjesztéseken túl helyi kiosztással
egy további, a Kunszentmárton Város Önkormányzatával közoktatási feladat-ellátási
megállapodás megkötésére irányuló előterjesztés kerül a bizottság elé. Javasolja, hogy 14.
napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására – (zárt ülés – külön jegyzőkönyv szerint)
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008-2014-ig szóló közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
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5. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és
intézkedési terve elfogadására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára támogatási
kölcsön nyújtására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium által
ellátott feladatok módosítására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés közoktatási tárgyú pályázatok benyújtására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés a „Kun összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés a jászberényi múzeum raktárának kialakítása céljából kötött együttműködési
megállapodás áttekintésére
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak pályázat kiírására
„Ifjúságbarát Önkormányzat” kitüntető cím elnyerésére
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
12. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2008. évi egyházi
ingatlanok felújítását szolgáló alap felhasználására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
13. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2008. évi
Közművelődési Alap felosztására
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
14. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Kunszentmárton Város Önkormányzatával
közoktatási feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
1. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
adományozására – (zárt ülés – külön jegyzőkönyv szerint)
2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Varga András jó munkáját igazolja, hogy
belülről sem érkezett másik pályázat.
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Varga András pályázatához nem tesz szóbeli kiegészítést.
Fegyvernekiné Varga Erzsébet elmondja, hogy az intézmény sok gyermek iskoláztatását
biztosítja jó színvonalon, mely a jó nevelőtestület és az igazgató elvitathatatlan érdeme.
Dr. Wirth István elismeréssel szól a Varga András által készített pályázatról.
Ökrös István megjegyzi, hogy a kihelyezett bizottsági ülésen a bizottság valamennyi tagja
megtapasztalhatta az intézményben folyó szakmai munka minőségét, javasolja az igazgató úr
újabb megbízását.
Kántorné Bíró Emília csatlakozik az eddigi elismerő szavakhoz – színvonalas a pályázat, jó
tapasztalatokat szerzett a kihelyezett bizottsági ülésen. Fontos, hogy egy intézményvezető, pl.
a bizottsági meghallgatások alkalmával, érezzen erkölcsi megerősítést a munkájára. További
jó munkát kíván.
Tokajiné Demecs Katalin hozzászólásában elmondja, hogy az iskola munkájának
színvonalát volt módja megtapasztalni. Az azonban mindennél árulkodóbb, hogy az
alkalmazotti közösség 48 igen és 1 nem szavazattal támogatja Varga András igazgatói
megbízását. Gratulál eddigi vezetői munkájához, minden jót kíván a jövőre nézve.
Dr. Wirth István tájékoztatja a bizottságot a Kereskedelmi és Ipar Kamara pozitív
véleményéről, támogatják Varga András igazgatói megbízását.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 28/2008. (VI. 05.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori
András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola
Tiszafüred igazgatói pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek. A bizottság Varga András megbízását támogatja.
Dr. Wirth István a bizottság nevében gratulál Varga András támogatásához.
Varga András megköszöni a bizottság bizalmát, elismerő szavait.
3. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatói pályázatának
elbírálására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a pályázó nem belső munkatárs, azonban
eddigi munkáját jól ismerhetjük. Kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat oktatói
munkája mellett.
Földváriné Greiz Ágnes kérdezi, hogy a miniszteri vélemény megérkezett-e már.
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Dr. Györgyi Lajos válaszol: a miniszteri vélemény beszerzése még folyamatban van.
Dr. Fülöp Tamás pályázatához szóbeli kiegészítést tesz. Elsősorban köszöni a bizottság
elnökének, hogy korábban leszervezett angliai tanulmányútja miatt lehetővé tette a mai
bizottsági meghallgatást, egyben köszöni a bizottság valamennyi tagjának megértését.
Pályázatával kapcsolatban kiemeli a szolgáltató levéltár fontosságát.
Dr. Wirth István hozzászólásában elmondja, hogy bő publikációs jegyzéket láthatunk a
pályázathoz csatolva. Régóta ismeri a pályázót – tudományos tevékenységét, sőt diákköri
munkásságát is ismeri, értékesnek tartja. Benyomásai szerint jól fog együttdolgozni az értékes
munkát végző levéltáros kollégákkal. Emlékezteti a bizottság tagjait, hogy a Levéltári Napok
keretében több alakalommal hallgathatták meg az érdeklődők Dr. Fülöp Tamás előadásait. A
pályázót támogatásra javasolja
Kántorné Bíró Emília személyében és megjelenésében szimpatikusnak tartja a pályázót.
Szabó Zsigmond elmondja, hogy nagyon fiatal emberről van szó, aki az elvégzendő munkát
csak áttételesen ismeri. A feladat ellátása nagy pontosságot igényel, úgy érzi a pályázó eddigi
életútját, munkáit megismerve, hogy bizalmat érdemel.
Dr. Őze Sándor gazdagnak ítéli a pályázati anyagot, a bizottság véleménye pozitív lehet a
közgyűlés felé. A fiatalos lendületet értékként emeli ki, mely különösen fontos lehet a
Levéltár esetében – új szemléletet hozhat. Támogatja a pályázatot.
Földváriné Greiz Ágnes a pályázat erényeként emeli ki, hogy megpróbál nyitni a civil szféra
felé. Ezt a törekvést támogatandónak ítéli, nagyon fontos, hogy a mindennapok emberei
megismerjék a levéltárban folyó munkát.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 29/2008. (VI. 05.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár igazgatói pályázatának elbírálásáról
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek. A bizottság Dr. PhD Fülöp
Tamás megbízását támogatja.
Dr. Wirth István a bizottság nevében gratulál Dr. Fülöp Tamás támogatásához.
Dr. Fülöp Tamás megköszöni a bizottság bizalmát, elismerő szavait. Elmondja továbbá,
hogy törekedett számonkérhető, megvalósítható programot készíteni. A levéltári tevékenység
komoly értékeit megőrizve szeretne dolgozni, nyitni a különböző korosztályok felé –
megismerhetővé tenni az ott folyó értékes munkát.
Huber Ferenc időközben megérkezik, bekapcsolódik a bizottság munkájába.
4. napirendi pont
Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008-2014-ig szóló közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadására
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Kiss János szóbeli kiegészítésében ismerteti, hogy a megye közoktatásának áttekintésére, a
fejlesztési elképzelések megfogalmazására került sor az anyag kapcsán, mely folyamatosan
építkezik, az egyeztetések nyomán csiszolódik. Több szervezetnek, intézménynek megküldték
véleményezésre. Köszöni Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva és az anyag összeállításában
közreműködő hivatali munkatársak munkáját.
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva kiegészítésében elmondja, hogy az anyag kiküldését követően
értékes véleményeket kaptak. Többnyire elismerő vélemények, mely alapos, mélyreható, jól
hasznosítható információk tárházának tartják a tervet. A továbbiakban röviden ismerteti az
Oktatási Hivatal, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ és az Agrárkamara
véleményét. Majd tájékoztatja a bizottságot arról, hogy az Egyeztető Bizottság is véleményt
nyilvánított a dokumentummal kapcsolatban – elfogadásra javasolják a megyei közgyűlésnek.
A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Oktatási Bizottsága, majd a Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat nagy érdeklődést mutatott az anyagban felvetett kérdéskörökre.
Több önkormányzat véleménye is beérkezett már, valamint a megyei fenntartású intézmények
is fogalmaztak meg az anyagot illetően apróbb észrevételeket.
Sági István kérdése az intézmények átjárhatóságára vonatkozik.
Huber Ferenc a dokumentum tervezet jellegére kérdez rá. Mennyiben változhat az anyag a
közgyűlésig?
Kérdésére Dr. Baranyi Imre válaszol: alapvető kérdésekben nem fog változni az anyag. A
beérkezett vélemények, észrevételek alapján a kollégák pontosításokat végeznek el, az anyag
teljesebbé válik. Természetesen a közgyűlésen ismertetik a lényeges változtatásokat.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 30/2008. (VI. 05.) számú határozata Jász-Nagykun-Szolnok megye
2008-20014-ig szóló közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervének elfogadásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008-20014-ig szóló közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 31/2008. (VI. 05.) számú határozata a megyei fenntartású nevelési-oktatási
intézményekben indítható osztályokról
A bizottság a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályokról
szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
5. napirendi pont
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és
intézkedési terve elfogadására
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Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az anyag előkészítését jogszabályi
rendelkezés indította el, azonban megléte elengedhetetlen az uniós pályázatok miatt is. Az
unióban fontos szerepet tölt be az esélyegyenlőség, az egyik legmagasabb pontszámot érő
dokumentum pályázatok esetén. Megköszöni Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, Fodor Andrea,
Ménkó Magdolna és a megyei fenntartású közoktatási intézmények munkatársainak munkáját.
Javasolja támogatását.
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva technikai észrevételében jelzi a bevezető részben található
elütést.
Magos Vilmos kérdése az anyag 42. oldalán szereplő kompetenciamérésekkel kapcsolatos. A
hátrányos helyzetű tanulók esetében feldolgozásra kerültek- e a dolgozatok?
Földváriné Greiz Ágnes köszöni a részletes helyzetelemzést. Súlyos hiányosság, hogy nem
készültek el a hátrányos helyzetű tanulók esetében a mérések, értékelések. Miért nem
történtek meg eddig a kiértékelések? Kérdezi továbbá, hogy miért nem igényeltek az
intézmények képesség kibontakoztató normatívát.
Huber Ferenc 2.19. tábla megfogalmazását túl általánosnak tartja. Egyetért az
esélyegyenlőséggel, a megvalósíthatósággal vannak gondjai. A szülői elvárások az iskola felé
egy részről az oktatás túlsúlyát, más részről a nevelés túlsúlyát szorgalmaznák.
Pereszlényiné Kocsis Éva elmondja, hogy a tanulók május 28-án írták meg a dolgozatokat, a
feldolgozás azonban nem teljes körű, reprezentatívan állítják össze a kiértékelendő
dolgozatokat. A pontos összehasonlítás miatt a HH és a HHH gyerekek dolgozatait is
kiértékelik. Korábban is volt rá lehetőség, most fenntartói kérésre ez elvárás az intézmények
felé. A normatíva lehívására csak a vonatkozó miniszteri rendelet szerinti programot végző
intézmények jogosultak. A 2.19. tábla általános megfogalmazásával kapcsolatban elmondja,
hogy 2008. augusztus 31-ig szól az előírás a minimális eszköz és felszerelésjegyzéknek
megfelelően az eszközök és felszerelések biztosítása. Azonban pl.: Homok esetében
szükségtantermekben folyik az oktatás annak ellenére, hogy a fenntartó több alakalommal
pályázott, jelenleg is van bent pályázatuk.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 32/2008. (VI. 05.) számú határozata a Megyei Önkormányzat közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési terve elfogadásáról
A bizottság a Megyei Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és
intézkedési terve elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
támogatási kölcsön nyújtására

Szakképzés-szervezési

Társulás

számára

Kiss János szóbeli kiegészítésében röviden ismerteti a támogatási kölcsön nyújtásának
szükségességét.
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság 9 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 33/2008. (VI. 05.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára támogatási kölcsön nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára támogatási
kölcsön nyújtására szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium
által ellátott feladatok módosítására
Kiss János szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az alacsony beiskolázás miatt a
fenntartónak és az intézményvezetésnek is át kell gondolnia a képzési kínálatot.
Huber Ferenc kérdezi, hogy mint lehetőség benn maradnak-e a képzések az intézmény
alapító okiratában.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a fenntartó operatív döntésén múlik, miként
szabályozza a későbbiekben.
Dr. Wirth István a nőiruha-készítő képzés iránti alacsony igény okaira kérdez.
Szilvás Ágnes megbízott igazgató válaszában elmondja, hogy munka lenne, azonban az nem
biztosít megélhetést a fiataloknak – így nem szívesen jelentkeznek a képzésre. A
mezőgazdasági képzés tekintetében is hasonló a helyzet.
Huber Ferenc saját településén tapasztaltakat osztja meg a bizottsággal. Elmondja, hogy a
mezőgazdaságban mozgolódás figyelhető meg, ezért nem javasolná az alapító okirat
megváltoztatását.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 34/2008. (VI. 05.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos
Orbán Szakiskola és Kollégium által ellátott feladatok módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium által
ellátott feladatok módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
8. napirendi pont
Előterjesztés közoktatási tárgyú pályázatok benyújtására
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Kiss János szóbeli kiegészítésében kéri a bizottság támogatását.
Huber Ferenc kérdezi, hogy a biztosított önrész arányos-e.
Dr. Györgyi Lajos válasza: igen, arányos.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 35/2008. (VI. 05.) számú határozata közoktatási tárgyú pályázatok
benyújtásáról
A bizottság közoktatási tárgyú pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
9. napirendi pont
Előterjesztés a „Kun összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyására
Kiss János szóbeli kiegészítésében röviden szól a Kunok I. Világtalálkozója
megszervezésének kezdeményezéséről, az előterjesztést támogatásra javasolja.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 36/2008. (VI. 05.) számú határozata a „Kun összefogás” konzorciumi
szerződés jóváhagyásáról
A bizottság a „Kun összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.

10. napirendi pont
Előterjesztés a jászberényi múzeum raktárának
együttműködési megállapodás áttekintésére

kialakítása

céljából

kötött

Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy Jánoshida képviselő-testülete is tárgyalja
az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezetet.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 37/2008. (VI. 05.) számú határozata a jászberényi múzeum raktárának
kialakítása céljából kötött együttműködési megállapodás áttekintéséről
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A bizottság a jászberényi múzeum raktárának kialakítása céljából kötött együttműködési
megállapodás áttekintéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
11. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak pályázat kiírására
„Ifjúságbarát Önkormányzat” kitüntető cím elnyerésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 38/2008. (VI. 5.) számú határozata az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
pályázati kiírásáról
1. A bizottság az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím elnyerésére vonatkozó pályázati
felhívást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét azzal, hogy gondoskodjék a
pályázati kiírás közzétételéről, a beérkező pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2008. június 10. és 2008. szeptember 1.
2. A cím odaítéléséről a bizottság a soron következő ülésén dönt.
Felelős: Dr. Wirth István, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2008. szeptember 10 .
12. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2008. évi egyházi
ingatlanok felújítását szolgáló alap felhasználására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kántorné Bíró Emília kérdezi, hogy miért nem kap támogatást Túrkeve. A település 200
éves, a rendezvények szervezésébe, a programok megvalósításába az egyház aktívan szerepet
vállal. Javasolja, hogy a magasabb támogatásra jelölt egyházközségek terhére csoportosítson
át a bizottság Túrkeve számára 60 ezer Ft-ot a következők szerint: Jászberény – 30 ezer,
Tiszabura – 20 ezer Ft, Tiszagyenda – 5 ezer Ft és Rákóczifalva – 5 ezer Ft.
Magos Vilmos megerősíti a túrkevei református egyház szerepvállalását a település életében.
Tokajiné Demecs Katalin megállapítja, hogy a felekezetek közötti megoszlás a korábbi
70-30 %-ról 60-40 %-ra módosult. Emlékezteti a bizottság tagjait, hogy a pályázat kiírása
alakalmával is javasolta az 50-50 %-os megosztást. 26 pályázatból 16 református
egyházközségtől, 10 római katolikus egyházközségtől érkezett be. A beadott pályázatok
mennyisége alapján is indokolt változtatni az arányokon. A prioritások kapcsán elmondja,
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hogy a műemlék templomok előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során – ehhez képest a
támogatásra nem javasolt 6 református egyházközség templomából 3 műemlék épület. Tehát
nem érvényesült teljességében ez a prioritás. Javasolja, hogy további 50 ezer Ft kerüljön
átcsoportosításra
Jászberénytől
Tiszaföldvár
egyházközség
felújítási
terveinek
megvalósítására.
Fegyvernekiné Varga Erzsébet sajnálattal látja, hogy Tiszafüred református egyházközség
pályázata eredménytelenül szerepelt. Sok települési rendezvénybe bekapcsolódnak, és a
padozat helyreállítása nagyon sürgető, mert balesetveszélyes.
Dr. Wirth István hozzászólásában elmondja, hogy az egyházmegyék képviseletében delegált
egyházi személyekből álló szakértői csoport osztotta fel a rendelkezésre álló keretet a
pályázati kiírásban szereplő szempontok, illetve az egyházközségek érdekeinek
figyelembevétele mellett. A támogatási keret ez évi emelése ellenére is csekély a támogatási
lehetőség, tekintettel a megye templomainak állapotára.
Huber Ferenc kérdezi a támogatási összegek megváltoztatását kezdeményező bizottsági
tagoktól, hogy erre az egyházközségek képviselői felkérték-e őket. Véleménye szerint nem
szabad módosítani az egyházi személyekből álló szakértői csoport által összeállított
felosztásba. A továbbiakra nézve a területarányos felosztást helyezné előtérbe, mert a
templom ott áll akár van benne hívő, akár nem. Példának hozza fel Fegyvernek egyházközség
pályázatát, melyben a települési önkormányzat támogatása is szerepel – a tervezett
munkálatokat csak a benyújtott költségvetés mentén képesek megvalósítani. Óvatosságra int a
teljes pályázati anyag ismerete nélkül a támogatási összegek módosításában.
Tokajiné Demecs Katalin szerint, ha elfogadja a bizottság a szakértői csoport véleményét,
felosztási javaslatát, akkor nem kell pályázatot kiírni. Az egyház képviselői osszák fel a
keretet. Most azonban hiányolja a pályázati kiírásban megfogalmazottak érvényesülését.
Dr. Wirth István elfogadja a szakértői csoport véleményét, erre kéri a bizottságot is. A
bizottság átruházott hatáskörében van a döntés.
Magos Vilmos szerint tiszteletben kell tartani az egyház képviselőinek javaslatát.
A bizottság Kántorné Bíró Emília módosító javaslatát – miszerint Jászberény egyházközség
támogatása terhére 30 ezer Ft, Tiszabura egyházközség támogatása terhére 20 ezer Ft,
Tiszagyenda egyházközség támogatása terhére 5 ezer Ft és Rákóczifalva egyházközség
támogatása terhére 5 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön Túrkeve egyházközség támogatása
javára – 3 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett nem támogatja.
A bizottság Tokajiné Demecs Katalin módosító javaslatát – miszerint Jászberény
egyházközség támogatása terhére további 50 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön Tiszaföldvár
egyházközség támogatása javára – 3 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett nem támogatja.
A bizottság 11 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság
39/2008.(VI.05.) számú határozata a 2008. évi egyházi ingatlanok felújítását szolgáló
alap felhasználására
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1./

A bizottság az alábbi egyházközségeket támogatja:

Egyházközség
Római Katolikus
Jászágó
Tiszavárkony
Kunhegyes
Jászjákóhalma
Tiszagyenda
Tiszafüred
Csépa
Rákóczifalva
Kőtelek
Besenyszög
Római katolikusok összesen
Református Egyházközségek
Abádszalók
Vezseny
Martfű
Rákóczifalva
Tiszainoka
Tiszaigar
Tiszabura
Jászberény
Tiszagyenda
Fegyvernek
Református Egyházközségek összesen
Mindösszesen

Támogatási javaslat ezer Ft-ban
200
300
460
100
300
300
400
300
140
200
2700
100
100
100
200
150
100
250
500
200
100
1800
4500

2./
A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy a pályázókkal a támogatási
szerződéseket készítse el.
Határidő:
Felelős:

2008. június 30.
Dr. Györgyi Lajos, irodavezető

3./
A bizottságnak forráshiány miatt nem áll módjában támogatni a kengyeli, a
tiszaföldvári, a tiszafüredi, a mezőtúri, a tiszakürti és a túrkevei református egyházközségek
pályázatát.
13. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2008. évi
Közművelődési Alap felosztására
Dr. Wirth István szóbeli kiegészítést tesz. A közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottsága június 3-i ülésén döntött az Idősügyi Alap felosztásáról, melyben egyik
kedvezményezett a „Dósa” Község Múltjáért – jelenéért – jövőjéért Alapítvány volt. Miután
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egy szervezet megyei forrásból csak egyszer részesülhet támogatásban adott évben, javasolja,
hogy a szervezet részére javasolt 45 ezer Ft-os támogatást az 1. számú melléklet 13. sorában
szereplő Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális
Fejlődéséért Közhasznú Egyesület kapja pályázati programja megvalósításához.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 40/2008. (VI. 5.) számú határozata a Közművelődési Alap felosztásáról
1. Támogatást kap a keretből:
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Ssz.

Ikt.szám
9191.
2.

919
2

3.

3

4.

5

5.

6

6.

7

7.

8

8.

9

9.

11

1
0.

13

1
1.
1
2.

14

1
3.

19

1
4.

20

1
5.

21

1
6.
1
7.
1
8.
1
9.

23

2

28

17

24
25
26

A pályázó neve, székhelye

A program címe

Jászladányért Önszerveződő
Lokálpatrióták Egyesülete
Jászladány
Cigány fiatalok Kulturális
Szövetsége Jászapáti
Új Színházért Alapítvány
Jászberény
Kunhegyes és Térsége
Ikergyermekeiért Alapítvány
Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány
Kunhegyes
Tiszazugi Szociális
Népfőiskolai Egyesület
Cibakháza
Jászapátiak Baráti Egyesülete
Jászapáti
Vakok és Gyengénlátók JNSZ
Megyei Egyesülete

„Civilek a kulturális hagyományaink
őrzésért”

45

Rácz Aladár Emléknap

40

Három színházi előadás
kistelepüléseken történő bemutatása
Ikrek hava – Ikrek Napja

55

Legénybot alkotótábor programjai

55

II. Tiszazugi Bábfesztivál

55

XII. Aratónap

45

„Kulturális tiszteletadás a 90 éves
Vakok Szövetségének” programsorozat
Kézműves foglalkozások, szellemi és
ügyességi vetélkedők családok között
IV. Óballai Falunap – a helyi identitás
erősítése, a fiatalok elvándorlásának
csökkentése, a táji, közösségi
erőforrásokra való figyelemfelhívás

55

„Menjünk együtt Betlehembe”

55

Közreműködés falunapi rendezvényen,
kulturális és kézműves programok
szervezése
Hangversenyekkel értékközvetítés a
megye kistelepülésein, településein
élők számára
VI. Országos „Ádám Jenő” Dalverseny
közművelődési programjai

55

„LEHULLOTT CSEND
4” (Szabadság, Szerelem) versmondó
verseny jelnyelven és hangzó szóval)
Hobby Táncverseny rendezése a
megye táncklubjai részére
Táncgála 2008.

55

„IV. hagyományos szakmák – Szakmai
hagyományok” c. rendezvénysorozat,
„Rejtelmek, ha zengenek…” című XI.
drámajátékos, komplex művészeti
alkotótábor
A X. dósai művésztelep megrendezése,

55

„Kuncsorbarátok” Egyesülete
Kuncsorba
Óballai Alkotóház – Óballáért,
Törökszentmiklós és
Kistérsége Kulturális
Fejlődéséért Közhasznú
Egyesület
Törökszentmiklós
Tiszafüredi Népművészeti
Alapítvány Tiszafüred
Tiszapüspökiért Kör Egyesület
Tiszapüspöki
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Karnagyok
Kamarakórusa Szolnok
A szolnoki „Ádám Jenő”
Zeneiskoláért Alapítvány
Szolnok
HÍD Jelnyelvi Tolmácsok
JNSZ Megyei Egyesülete
Szolnok
Lehel-Melody Tánc-Sport
Egyesület Jászberény
Martfűi Városi Sportegyesület
Martfű
Jásztánc Alapítvány
Jászapáti
Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság
Jászfényszaru
„Dósai Alkotótábor”

Javasolt
támogatás
(e Ft)

40

45
45

55
55

55
55

55
40
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2. A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy a pályázókkal a támogatási
szerződéseket készítse el.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
3. Az alapítványok tekintetében a Bizottság javaslatot tesz a Megyei Közgyűlésnek a
döntésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
14. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Kunszentmárton Város Önkormányzatával
közoktatási feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Dr. Wirth István szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a bizottsági anyag postázását
követően sikerült egyeztetni a részleteket Kunszentmárton Város Önkormányzatával. Kéri a
Bizottság támogatását.
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy – bár a város önként vállalt feladatáról van szó –
Kunszentmárton Város Önkormányzata feladata a kifuttatás, az aránytalan terhek
elkerülésének biztosítása. Jelen esetben 3 évig iskolabusz beállításával utaztatják a gyerekeket
a homoki megyei fenntartású intézménybe. Az intézménynek nem jelent többletterhet, a
kunszentmártoni tanulók meglévő osztályokba kerülnek.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 41/2008. (VI. 5.) számú határozata Kunszentmárton Város
Önkormányzatával közoktatási feladat-ellátási megállapodás megkötéséről
A bizottság a Kunszentmárton Város Önkormányzatával közoktatási feladat-ellátási
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
Egyéb kérdések között Dr. Györgyi Lajos kéri a bizottság véleményét. A Máramaros Megyei
Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés együttes ülésén felvetették az
oktatással foglalkozó bizottságok eszmecseréjének lehetőségét közös ülés keretében. Várja a
bizottsági tagok jelzését: a hivatal munkatársai tegyenek-e lépéseket, hogy a bizottság
kilátogasson Nagybányára még az őszi hónapokban vagy a későbbiekben.
A bizottsági tagok valamennyien támogatják a kezdeményezést az őszi hónapokra
vonatkozóan.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársainak
munkáját, bezárja az ülést.
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K.m.f.

Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

