Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2008. szeptember10-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, Huber Ferenc, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Ökrös István, Dr. Őze Sándor.
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
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,
Lénátné Emri Ildikó, pályázó,
Szilvás Ágnes, pályázó,
Bertalanné Kovács Piroska, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
igazgatója,
Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója,
Szabó Győzőné, a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, külön köszönti Rentzné Dr.
Bezdán Edit főjegyző asszonyt, jó munkát kíván neki a hivatalvezetésben. Megállapítja, hogy
a bizottság valamennyi tagja jelen van, a bizottság határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban 8. napirendi pontként szereplő előterjesztést a bizottság az
érintett intézményvezető kérésére 5. napirendi pontként tárgyalja meg. Az igazgatónő a
délelőtt folyamán a pályázattal kapcsolatos konzorciumi megbeszélésen vesz részt. Valamint
a meghívóban a 11. napirendi pontként szereplő előterjesztés a két önkormányzat közötti
további egyeztetés miatt lekerül napirendről.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. A bizottság 2008. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
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3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kertében a könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztését célzó pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő múzeumok helyzetéről
Előadó: Dr. Horváth László igazgató
7. Előterjesztés egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás feladatkörébe
tartozó szakképzési intézmények köre módosításának kezdeményezésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Területi
együttműködések, társulások, hálózati tanulás” támogatását célzó pályázat benyújtásának
támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
10. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztésére pályázat benyújtásának
támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11. Előterjesztés középiskolai tornatermek építésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
12. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt, de fel nem használt
önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosítására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
14. Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési
profiljának bővítésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
15. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak „Ifjúságbarát
Önkormányzat” kitüntető cím elnyerésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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16. Tájékoztató az „Élőlánc a kisiskolákért” elnevezésű kezdeményezésről
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
17. Egyéb kérdések
1. napirendi pont
A bizottság 2008. II. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nincs.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 42/2008. (IX. 10.) számú határozata a bizottság 2008. II. félévi munkatervéről
A bizottság a 2008. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdése a pályázóhoz a tangazdaság vezetésének Szervezeti és Működési
Szabályzat szerinti szerepére vonatkozik. Fontosnak tartja a vezetőtárs szerepének
megerősítését. Hogyan látja ezt a pályázó? Kérdezi továbbá, hogy a törvényben meghatározott
órákat ki tudja-e adni (alapóra, plusz óra). Hogyan alakul igazgatóként az óraszáma?
Dr. Wirth István megkérdezi, hogy új szakképzési irányok gondolata felmerült-e a
pályázóban.
Kiss János kérdése a tanévnyitóra vonatkozik – miért nem együtt került megszervezésre.
Lénártné Emri Ildikó – pályázó – válaszában elmondja, hogy pályázata előkészítésében
szorosan együttműködött a tangazdaság vezetőjével. Sok hasznos információt kapott,
meggyőződhetett a vezető szakértelméről – pályázatában is megfogalmazza, hogy az
intézménynek keresni kell a kitörési pontokat, egy-egy területre koncentrálva fejlesztéseket
tervez. Számít a tangazdaság vezetésére. Elmondja továbbá, hogy az órákat ki tudják adni.
Azonban néhány szakon nehéz tanárt találni, így túlórákkal is számolniuk kell. Jómaga
kénytelen volt 4 túlórát is elvállalni, mert több matematika szakos kolléga gyeden, gyesen
van. A túlórák kiscsoportos oktatási órát jelentenek – várják a jelentkezőket az álláshelyre. A
szakképzést érintő kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg minden mozgásban van.
Természetesen döntéseiben figyelembe kívánja venni a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás fejlődését. Törekszik megtalálni a közelükben lévő intézményekkel a
kompromisszumot. Szorosan együtt kíván működni a szakképző egység vezetőjével.
Szeretnék a sikeres szakokat megtartani, azonban a piac állítja be a kínálatot. A tanévnyitó
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együttes szervezése komoly technikai problémákat vetett fel: nincs elegendő fedett, illetve
udvari területük sem közel 1.500 fő részvételével biztonságos rendezvény lebonyolítására. Ez
a jövőre nézve nagy kihívás, megoldandó feladat.
Huber Ferenc véleményében elmondja, hogy nagyon összetett intézményről van szó.
Megoldandónak tartja az igazgató túlórák alóli, akár a kötelező órák alól való mentesítését is.
A pályázatban megfogalmazottak félő, hogy nem valósulhatnak meg a vezető energiáinak
felaprózása miatt. Javaslatot tesz az ellátandó feladat összetettségének az igazgató
bérezésében való elismerésre is.
Dr. Györgyi Lajos hozzászólásában elmondja, hogy a közgyűlés elnökének hatáskörébe
tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményvezetők esetében, így a
teljesítménypótlék megállapítása is. Jelenleg egyik megyei fenntartású intézmény esetében
sem került megállapításra teljesítménypótlék. Az egyszeri, jutalomszerű kifizetések segítik
elismerni az egyes vezetők által elvégzett nagyobb feladatokat.
Földváriné Greiz Ágnes őszinte, kritikus hangvételűnek tartja a pályázatot. Pontosan
meghatározza az oktatás-nevelés feladatait, hogy valóban egységes oktatási intézmény legyen.
Jelzi, hogy az integráció valódi megvalósulásához sürgető feladat a közösségek találkozására
alkalmas hely kialakítása.
Kiss János hozzászólásában elmondja, hogy az összevonási dokumentumoknak megfelelően
a teljes integrációs modellt kell megvalósítani. Soknak tartja a pályázó által a két kötelező
órán túl vállalandó túlórát.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 43/2008. (IX. 10.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának
elbírálásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek. A bizottság Lénártné Emri Ildikó megbízását támogatja.
Dr. Wirth István a bizottság nevében gratulál Lénártné Emri Ildikó megbízatásának
támogatásához.
Lénártné Emri Ildikó megköszöni a bizottság bizalmát, elismerő szavait.
3. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatói pályázatának elbírálására
Dr. Széplaki Judit tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottsági anyag postázását követően,
szeptember 3-án megtörtént a meghatározott intézményi fórumok véleményének beszerzése.
A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a Közalkalmazotti Tanács, a diákönkormányzat, a
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Pedagógus Szakszervezet helyi alapszervezete, valamint az iskolaszék szülői tagozata
támogatta a pályázatot.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 44/2008. (IX. 10.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos
Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatói pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek. A bizottság Szilvás Ágnes megbízását támogatja.
Dr. Wirth István a bizottság nevében gratulál Szilvás Ágnes megbízatásának támogatásához.
Szilvás Ágnes megköszöni a bizottság bizalmát.
4. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc javasolja, hogy az előkészített
kapcsolatrendszerének fejlesztése részébe kerüljön
önkormányzatokkal való kapcsolat is.

anyag II. Az önkormányzat
megfogalmazásra a települési

Szabó László kérdezi, hogy az évről évre megvalósuló parlagfű-mentesítési akció
lebonyolításához kapcsolódik-e utóellenőrzés, van-e visszacsatolás az egyes programok
eredményességéről.
Kovács Sándor válaszában elmondja, hogy a támogatott szervezetek a támogatási összeg
felhasználásáról természetesen elszámolnak. A programok hatását, eredményességét azonban
nincs lehetőségük ellenőrizni.
Huber Ferenc javaslatát – miszerint a tájékoztató II. Az önkormányzat
kapcsolatrendszerének fejlesztése c. részébe kerüljön beépítésre a települési
önkormányzatokkal való kapcsolattartás is – 12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a
bizottság elfogadja.
A bizottság 8 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 45/2008. (IX. 10.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának időarányos
végrehajtásáról szóló tájékoztatóról
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A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót – II. Az önkormányzat
kapcsolatrendszerének fejlesztése c. részének a települési önkormányzatokkal való
kapcsolattartásra vonatkozó kiegészítéssel – elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
5. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kertében a könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztését célzó pályázat benyújtására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítést tesz. A határozati javaslat 3. pontját a következő
szövegrésszel javasolja kiegészíteni: „Vállalja továbbá a támogatott beruházással létrehozott
kapacitások, szolgáltatások 5. év végéig történő fenntartását és üzemeltetését.”.
Huber Ferenc kérdezi, mi az oka, hogy a konzorcium ilyen szűk. Hogyan választották ki a
konzorciumi partnereket?
Bertalanné Kovács Piroska válaszában elmondja, hogy a konzorcium a vezetővel együtt 8
tagban van maximálva. Sajnálatát fejezi ki, hogy a minisztérium képviselői a pályázat kiírását
megelőzően a megjelent feltételektől eltérő, a könyvtáros szakma által üdvözölt
információkról adtak tájékoztatást a túrkevei megyei rendezvényen. Személyes szakmai
véleménye szerint a pályázati felhívás nem illeszkedik a magyar könyvtári szolgáltatási
szervezethez. Alap elképzeléseiket a pályázati felhívás véglegesítése után gyökeresen meg
kellett változtatniuk. Mivel a pályázat a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozik, célszerű volt olyan partnereket keresni, akik a megyei könyvtárhoz
hasonlóan Corvina integrált rendszerben dolgoznak, vagy azt kívánják használni. Ez volt a
konzorciumi tagság rendező elve. A pályázati kiírás által szűkre szabott konzorciumi
együttműködés ellenére a megyei könyvtár olyan szolgáltatásfejlesztést, közös lekérdező
felület kialakítást tervez, melyet a megye valamennyi könyvtára elérhet.
Tokajiné Demecs Katalin kéri a határozati javaslat 3. pontjában megfogalmazottak, azaz „a
megyei közgyűlés vállalja a pályázat benyújtásával kapcsolatban arányosan felmerülő
járulékos kötelezettségek teljesítését” szövegrész értelmezését.
Szabó Zsigmond kérdezi, hogyan került kiválasztásra az Aditus Tanácsadó Zrt., valamint
mekkora költségek merülnek fel.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy az Aditus Tanácsadó Zrt. közreműködött a
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás pályázatainak elkészítésben,
teljesítményükkel kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. A társulás előzetes értesítést
kapott a pályázat eredményességéről. Keserűbb híreket ismertet az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázati eredményei esetében: a kunhegyesi pályázat 61 pontot, a homoki
pályázat 59,5 pontot ért el, azonban a kunhegyesi pályázat is elutasításra került forráshiány
miatt. Példaként elmondja, hogy Törökszentmiklós két pályázata is támogatást nyert –
mindkét pályázatot az Aditus Tanácsadó Zrt. menedzselte. Ma úgy látszik elengedhetetlen,
hogy profi pályázatíró cégek szolgáltatásainak igénybevétele mellett készüljenek pályázatok.
Ezért a megyei közgyűlés elnöke és az Aditus Tanácsadó Zrt. a költségvetés keretei között
keretszerződést kötött. Jelen pályázat esetében a konzorciumi tagok költségei a szerint
alakulnak, hogy milyen szerződéses viszonyban vannak az Aditus Tanácsadó Zrt-vel, illetve
eredményes pályázat esetén milyen arányban részesednek az elnyert összegből. A
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keretszerződés értelmében a megyei önkormányzatnak nem merül fel költsége a pályázatírást
illetően, azonban eredményes pályázat esetén a megyei önkormányzatnak is az elnyert
összegből való részesedés arányában jelentkeznek költségei.
Magos Vilmos hozzászólásában elmondja, a pályázatírás ma már egy külön szakma.
Döntéshelyzetben meg kell nézni az egyes cégek referenciáit – mérlegelni kell, hogyan
kerülhet ki a pályázat győztesen a megmérettetésből.
Tokajiné Demecs Katalin üdvözli a pályázati lehetőséget, a könyvtárakon belüli fejlesztési
lehetőségeket. Elmondja, hogy a pályázati kiírás előnyeit is meg lehet találni. Jó, hogy
létrejön ez a konzorcium. Elmondja továbbá, rontja minden pályázó esélyeit, hogy városi
könyvtárak is alakítanak konzorciumot, illetőleg több könyvtár egyénileg is pályázik. Örül a
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás pályázati sikerének – megjegyzi:
ebben az esetben túl nagy kockázata nem volt az Aditus Tanácsadó Zrt.-nek. Elismeri, hogy a
profi pályázatíró cégek sokkal hozzájárulhatnak egy-egy pályázat sikeréhez, azonban nem kell
párhuzamot vonni a pályázatíró cég közreműködése és a pályázat sikere között. Hiszen a
pályázatíró cégek is az önkormányzatok, a könyvtárak által előkészített, összeállított
anyagokra építenek. Az önkormányzatok, a könyvtárak végzik el a munka jelentős részét,
nem a profitáló cég. Természetesen az Aditus Tanácsadó Zrt. megfelelően összedolgozza az
információkat, bizonyára jól menedzseli majd a pályázatot. Mindamellett kéri, hogy ne
elsősorban a pályázatíró cég munkatársait illesse elismerés, hanem dicsérjük a könyvtárak és a
fenntartó önkormányzatok munkatársai által elvégzett munkát is.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 46/2008. (IX. 10.) számú határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program kertében a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztését
célzó pályázat benyújtásáról
A bizottság a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kertében a könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő múzeumok helyzetéről
Dr. Horváth László szóbeli kiegészítésében megköszöni a bizottság tagjai, a fenntartó
múzeumi kérdésekhez való pozitív viszonyulását. Elmondja, hogy több megyében jellemző a
megyeszékhely múzeumának „csúcsra-járatása”, melynek kárát az adott megye múzeumi
szervezetének tagmúzeumai látják. Mint a beszámolóból kiderül megyénkben a tagmúzeumok
szépen fejlődhetnek, az Igazgatóság nagy gondot kíván fordítani erre a jövőben is.
Ökrös István kérdése a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum raktározási helyzetének
megoldására irányul.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy Kunszentmárton Város Önkormányzatával
ígéretes tárgyalási helyzetben van a megyei önkormányzat a raktározási gondok megoldása
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terén. Szeretnék, ha a közgyűlés következő ülésére mindkét fél számára tisztázott viszonyokat
tartalmazó használatba adási szerződéstervezetet készíthetnének elő.
Huber Ferenc kérdezi, hogy a II. mellékletben szereplő adatok mennyire pontosak.
Dr. Horváth László válaszában ismerteti, hogy intézményüknek erre vonatkozó
nyilvántartási kötelezettsége nincs. Azonban törekednek egy teljes körképet adni, jó
kapcsolatot ápolni a megye területén lévő muzeális gyűjteményekkel, kiállítóhelyekkel. Csak
szórvány adatokkal rendelkeznek, mely adatok gyakran változnak.
Szabó László elismerően szól az összeállított anyagról, gratulál a múzeumi szervezet
munkájához.
Dr. Wirth István megköszöni az igazgató úr és munkatársai munkáját, mellyel kapcsolatban
csak pozitív véleményt kaptak más megyékből is.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 47/2008. (IX. 10.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok megyében
működő múzeumok helyzetéről szóló beszámolóról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő múzeumok helyzetéről szóló
beszámolót és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 48/2008. (IX. 10.) számú határozata az egyes megyei fenntartású intézmények
alapító okiratának módosításáról
A bizottság az egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
8. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás feladatkörébe
tartozó szakképzési intézmények köre módosításának kezdeményezésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 49/2008. (IX. 10.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás feladatkörébe tartozó szakképzési intézmények köre módosításának
kezdeményezéséről
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás feladatkörébe tartozó
szakképzési intézmények köre módosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
9. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Területi
együttműködések, társulások, hálózati tanulás” támogatását célzó pályázat
benyújtásának támogatására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 50/2008. (IX. 10.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”
támogatását célzó pályázat benyújtásának támogatásáról
A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás” támogatását célzó pályázat benyújtásának támogatásáról szóló
előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
10. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztésére pályázat benyújtásának
támogatására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a meghívó és a kapcsolódó
anyagok postázását követően zárták le az előterjesztést. A meghívóban szereplő cím
pontosításra került, hogy az egyes pályázatok jobban elkülöníthetőek legyenek.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 51/2008. (IX. 10.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztésére
pályázat benyújtásának támogatásáról
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A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény fejlesztésére pályázat benyújtásának támogatásáról szóló
előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
11. napirendi pont
Előterjesztés középiskolai tornatermek építésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdezi, hogy elegendő-e a program megvalósítására a 168 millió forint.
Tokajiné Demecs Katalin kérdezi, a két középiskolai tornaterem építése hogyan szolgálja
azokat a célokat, amelyeket a kötvénykibocsátáskor meghatároztak.
Kovács Sándor a kérdésekre elmondja, valahol meg kell húzni a határt, amibe bele kell férjen
a beruházás. Elmondja továbbá, hogy lehetőleg olyan beruházásokat kell megvalósítani,
amelyeknek energiaracionalizálási hozadéka is van. Az iskoláknak nagyon nagy szüksége van
a megvalósítandó tornatermekre, valamint gazdálkodási szempontból is hasznos
beruházásokat terveznek.
Tokajiné Demecs Katalin véleményében elmondja, hogy a kötvények kifizetése hosszú távú
kötelezettséget jelent, a beruházások megtérülése nem belátható. Mint korábban jelezte a
kötvénykibocsátás szükséges, azonban mértéke vitatható.
Kovács Sándor egyetért a kötvénykibocsátás kockázatával, a visszafizetés módja valóban
bizonytalan. Azonban ha az önkormányzat nem jut forráshoz, azonnali katasztrófa következik
be – szemben a visszafizetéshez kapcsolódó esetleges, bizonytalan katasztrófával.
Huber Ferenc felhívja a bizottság figyelmét, hogy nem a gazdasági megtérülésen van a
hangsúly. Cél, hogy egészségesebbek legyenek a gyerekek, a tanulók.
Földváriné Greiz Ágnes hozzászólásában elmondja, hogy a beruházások indokoltak, hiszen
mindkét intézményben több tanuló számára megoldatlan a sportidő biztosítása – jelenleg nem
lehet ennél fontosabb feladat.
Tokajiné Demecs Katalin a tornatermek kialakításának szükségességét nem vitatja, azonban
azokat nem a kötvénykibocsátás bevételeiből kellene megvalósítani, ráadásul egyszerre,
hirtelen kettőt is.
Kovács Sándor feltételezi, hogy Tokajiné Demecs Katalin nem fejezte be a mondatát, és
megmutatja azt a hazai pályázati lehetőséget, amire az önkormányzat pályázhatna, valamint a
beruházásra fordítható költségvetési tételt.
A bizottság 8 igen szavazat, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 52/2008. (IX. 10.) számú határozata középiskolai tornatermek építéséről
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A bizottság középiskolai tornatermek építéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.
12. napirendi pont
Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt, de fel nem használt
önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosítására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítést tesz. A határozati javaslat kiegészül a fel nem
használt önkormányzati önrész összegével (553.000.- Ft).
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság 8 igen szavazat, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 53/2008. (IX. 10.) számú határozata a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben
megítélt, de fel nem használt önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosításáról
A bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt, de fel nem használt
önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosításáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
13. napirendi pont
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozásra
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Huber Ferenc javasolja, hogy a határozati javaslat 4. pontjának pontosítását az „öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege”, illetve a „halmozottan hátrányos helyzetű”
kifejezésekkel.
Tokajiné Demecs Katalin kéri a bizottságot, kísérje figyelemmel, hogy az öt millió forint a
megyei hátrányos helyzetű gyerekek támogatására kerüljön felhasználásra, ne legyenek
évenként „találmányok” a pénzmaradvány felhasználására.
A bizottság Huber Ferenc javaslatát, miszerint a határozati javaslat 4. pontja kerüljön
pontosításra az „öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege”, illetve a
„halmozottan hátrányos helyzetű” kifejezésekkel, 12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadja.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 54/2008. (IX. 10.) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozásról

12

A bizottság a határozati javaslat 4. pontjának az „öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összege”, illetve a „halmozottan hátrányos helyzetű” kifejezésekkel való
kiegészítése mellett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a
megyei közgyűlésnek.
14. napirendi pont
Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési
profiljának bővítésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdezi, hogy hol található az előterjesztésben megnevezett kft.
Rentzné Dr. Bezdán Edit tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Tradíció Bútoripari,
Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kunhegyes melyik részén található. Elmondja
továbbá, hogy a szerződéskötésre az intézmény teljesíteni tudja a szakképzési elvárásokat.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 55/2008. (IX. 10.) számú határozata a Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium képzési profiljának bővítéséről
A bizottság a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési profiljának
bővítéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
15. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak „Ifjúságbarát
Önkormányzat” kitüntető cím elnyerésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 56/2008. (IX. 10.) számú határozata az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
adományozásáról
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
községi kategóriában Jánoshida Község Önkormányzatát, városi kategóriában Kisújszállás
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.
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Erről:
1. Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke,
3. Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
4. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
6. Jánoshida Község Önkormányzata,
7. Kisújszállás Város Önkormányzata
értesülnek.
16. napirendi pont
Tájékoztató az „Élőlánc a kisiskolákért” elnevezésű kezdeményezésről
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság 8 igen és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 57/2008. (IX. 10.) számú határozata az „Élőlánc a kisiskolákért” elnevezésű
kezdeményezésről szóló tájékoztatóról
A bizottság az „Élőlánc a kisiskolákért” elnevezésű kezdeményezésről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Dr. Wirth István az egyéb kérdések körében tájékoztatja a bizottságot, hogy a JászNagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás értesítést kapott 400 millió Ft-os
támogatás megítéléséről, azonban a pályázathoz kapcsolódó észrevételek még nem érkeztek
meg. Ezúton is köszöni a megyei önkormányzati hivatal munkatársainak munkáját.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázatok egyike forráshiány miatt lett elutasítva. Előzetes értesülések szerint
tartalékkeretet különítenek el a megfelelő pontot elérő, de forráshiány miatt elutasított
pályázatokra – így a kunhegyesi pályázat eredményességére még van remény.
Dr. Wirth István a Megyei Levéltár igazgatójának, Dr. Fülöp Tamásnak a kérését
tolmácsolja a bizottság felé. Az igazgató úr tisztelettel venné, ha a bizottság következő ülését
a Megyei Levéltárban tartaná.
A bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatja, következő ülését a Megyei Levéltárban tartja.
Dr. Wirth István megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársainak
munkáját, bezárja az ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

