Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága
Jegyzőkönyv
a bizottság 2008. október 15-i üléséről
Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (Szolnok, Pozsonyi út 40-42.)
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Sági István, Szabó László,
Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Huber Ferenc, Kovács Jánosné, Ökrös István, Dr. Őze
Sándor.
Bejelentéssel távol: Tokajiné Demecs Katalin,
Kántorné Bíró Emília,
Szabó Zsigmond,
Magos Vilmos.
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,
Bertalanné Kovács Piroska, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
igazgatója,
Bukor Irén, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet munkatársa,
Jusztin László, a JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
Czégény Istvánné, a JNSZ Megyei Levéltár igazgatóhelyettese,
Dr. PhD Fülöp Tamás, a JNSZ Megyei Levéltár igazgatója,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottság 4
tagja előzetesen bejelentette távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 9 tagja jelen van,
a bizottság határozatképes.
Javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára támogatási
kölcsön és működési támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést a bizottság 9. napirendi
pontként tárgyalja meg.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány munkájáról
Előadó: Jusztin László kuratóriumi elnök
2. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tehetséggondozó ösztöndíjra beérkezett pályázatok rangsorolt javaslatára
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására,
alapító okiratának módosítására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
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4. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal
kötött támogatási szerződés módosításának elfogadására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jászapáti Vasút út 2. szám alatti középiskolai
kollégium akadálymentesítésére
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
7. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei fenntartású közoktatási intézmények
számára előírt eszköz- és felszerelési jegyzék szerinti minimum feltételek teljesítéséről
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
8. Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai
tanácsadás és szolgáltatás ellátásának célvizsgálatáról
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára támogatási
kölcsön és működési támogatás nyújtására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
10. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár tevékenységéről, az intézmény
megtekintése
Előadó: Dr. PhD Fülöp Tamás igazgató (szóban)
11. Egyéb kérdések
1. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány munkájáról
Jusztin László szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a JNSZ Megyei Közoktatási
Közalapítvány munkája nem ismeretlen a bizottság előtt. A közalapítvány 12 éve jött létre a
közoktatási törvény rendelkezései alapján két alapítóval: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata. A közalapítvány központi
költségvetési forrásokból építkezik, mely támogatás az elmúlt években lineárisan csökkenő.
Így tevékenységük is ehhez igazodik. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 500 ezer
forintos támogatást biztosít, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a teljes
infrastruktúrát biztosítja, melyet ezúton is köszön. Tevékenységük a források csökkenése
mellett a kiadások csökkentésével a források bővítésével nyereséges tudott lenni, ezt komoly
eredménynek tartja. Az évek során pályázati felhívásaik mentén tartalmas pályázat esetén
szűkös, de biztos támogatási lehetőséget teremtettek a megyében a közoktatás területén. A
kuratórium működését igazoló sikerként értékeli, hogy az elmúlt négy esztendőben egyetlen
egy panaszos ügy sem érkezett a támogatások felosztásával kapcsolatban. Az ügyészségi
vizsgálat példaértékűnek ítélte tevékenységüket, csupán egy eljárásrendbeli javaslatot tettek.
A kuratórium szakszerűen és konzekvensen járt el, fenntartható fejlődési pályára állt rá: a
finanszírozás függvényében, de önállósodhat. Kifejezi köszönetét a megye települési
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önkormányzataitól érkezett támogatásokért. A kuratórium 1 milliárd Ft felhasználásáról
döntött a 12 év alatt, bízik a folytatásban.
Földváriné Greiz Ágnes rendkívül színvonalasnak tartja a szakmai beszámolót. Tudja, hogy
preferáltan kezelik a hátrányos helyzetű vagy kisebb települések pályázatait – talán éppen
gyengébb pályázataik okán. Felveti, hogy a pályázatok hiányosságait érdemes lenne
kiértékelni, jelezni az indokolási részben. Okulva belőle egyre jobb pályázatok
születhetnének.
Huber Ferenc megjegyzi, hogy a közalapítvány támogatása az általuk kiosztott összeghez
rendkívül kevés.
Jusztin László válaszában elmondja, hogy régóta kérdés a kuratóriumban, mennyire segítsék
a pályázatírókat a pályázatok megírásában. Rendszertani elemeket próbáltak ismertetni. A
pályázatok értékelésénél nem készült részletes indokolás, mert a takarékosság okán nem
vettek igénybe szakértőket a pályázatok kiértékeléséhez. Azzal törekedtek kompenzálni, hogy
pontrendszert alakítottak ki, a pályázatok megtekinthetőek, biztosítják a nyilvánosságot. Talán
egy tanácskozás, konferencia segítség lehetne a pályázati időszak tapasztalatainak
értékelésében. Huber Ferenc kérdésére elmondja, hogy közalapítványuk – a megyei
közoktatási közalapítványok közül egyedülállóan – a felosztott támogatásokról adott
településre lebonthatóan összesítő kimutatást készített. A közalapítvány szerepét felismerik az
adott térségben, ezért belátják a közalapítvány támogatásának szükségességét is. A
költségvetési támogatás töredékét használhatják fel működési költségekre, a közalapítvány
jogszerű, szakszerű működésének biztosítására. Ezért kéri a bizottsági tagokat, hogy akár
adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a közalapítvány további eredményes működését.
Kovács Jánosné véleményében elmondja, hogy a JNSZ Megyei Önkormányzat
delegáltjaként több éven át figyelemmel kísérte a közalapítvány munkáját. A kuratórium és a
felügyelő bizottság között korrekt szoros kapcsolat alakult ki. A felügyelő bizottság tagjai a
meghívó mellett a teljes anyagot megkapták a kuratóriumi ülésekre, azokon részt vehettek
tanácskozási joggal. A felügyelő bizottság pénzügyi és jogszerűségi szempontból 10 éven át
nem talált problémát a közalapítvány működésében. Ezúton is köszöni a korrekt
együttműködést, további jó munkát kíván.
Dr. Wirth István az egyik legfontosabb, legerősebb közalapítványnak nevezi a JNSZ Megyei
Közoktatási Közalapítványt. Javasolja, hogy a határozati javaslatban a bizottság fejezze ki
elismerését a közalapítvány kuratóriuma, felügyelő bizottsága és munkatársai felé.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 58/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány munkájáról szóló tájékoztatóról
A bizottság megtárgyalta és köszönettel tudomásul veszi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány munkájáról szóló tájékoztatót.
A bizottság elismerését fejezi ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumi elnökének, kuratóriumának, felügyelő bizottságának és munkatársainak az elmúlt
időszakban végzett lelkiismeretes magas színvonalú munkájáért.
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2. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a Jász-NagykunSzolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíjra beérkezett pályázatok rangsorolt
javaslatára
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 59/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tehetséggondozó ösztöndíjra beérkezett pályázatok rangsorolt javaslatáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíjra beérkezett
pályázatok rangsorát évfolyamonként az alábbiak szerint fogadja el.
I. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
+ tartalék:
1.
2.
3.
4.

Senográczki Zsófia
Csepregi András
Hegedűs Andrea
Pércsi Zsanett
Kardos Erika
Nagy Julianna

Jászapáti
Kisújszállás
Törökszentmiklós
Kisújszállás
Tiszaörs
Tiszaföldvár

Kurdi Kamilla
Szabó Ákos János
Ermel Lucas
Pató Ágnes

Szolnok
Vezseny
Tiszafüred
Törökszentmiklós

II. évfolyam
1.
Nagy Ágnes
2.
Csapó Edit
3.
Csiki Mónika
4.
Anderka Diána
5.
Kántor Zsolt
6.
Sárközi Adrienn
7.
Hanuszka Brigitta
8.
Bendő Anita
9.
Ládi András
10.
Jász Zsófia
+tartalék
1.
Lukács Zsuzsanna
2.
Székács Katalin

Kisújszállás
Tiszafüred
Kisújszállás
Jászapáti
Kunszentmárton
Jászberény
Szolnok
Tiszaörs
Jászkisér
Jászivány
Kunhegyes
Tiszaföldvár
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III. évfolyam:
1.
Gonda Viktória
2.
Jász Renáta
3.
Veres Judit Csilla
4.
Katus Noémi
5.
Négyesi János
6.
Juhász Róbert
7.
Petricz Andrea Nikoletta
8.
Soós Flóra
9.
Farkas Erika
10.
Juhász Krisztina
11.
Agócs Andrea
12.
Gödő Beáta
13.
Hegyi Anita
14. BBertók Norbert
15.
Szabó Annabella
16.
Tatár Dávid
+ tartalék:
1.
Cselleng Dávid

Mezőtúr
Jászivány
Mezőtúr
Kunszentmárton
Tiszagyenda
Mezőtúr
Kisújszállás
Jászdózsa
Kengyel
Újszász
Karcag
Kunszentmárton
Mezőtúr
Tiszaigar
Kisújszállás
Szajol
Törökszentmiklós

IV. évfolyam:
1.
Kovács Nikoletta
2.
Csonka Brigitta
3.
Kovács Anna Petra
4.
Bakonyi Lilla
5.
Furák Diána
6.
Mészáros Ágnes
7.
Bagi Annamária
8.
Gácsi Anett Erzsébet
9.
Ádám István

Karcag
Abádszalók
Törökszentmiklós
Jászberény
Jászkisér
Tiszajenő
Kunhegyes
Mesterszállás
Karcag

V. évfolyam:
1.
Gál Árpád László
2.
Madarász Arabella
3.
Agócs László
4.
Szigeti Tamás
5.
Vallyon Nikoletta
6.
Balázs Pál
7.
Pásztor István Zoltán
8.
Balla Tímea

Rákóczifalva
Tiszafüred
Karcag
Jászberény
Besenyszög
Kunszentmárton
Abádszalók
Törökszentmiklós

VI. évfolyam:
1.
Lovas Krisztina

Rákóczifalva

3. napirendi pont
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Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízására,
alapító okiratának módosítására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében ismerteti Szolnok Megyei Jogú Város
polgármesterének a közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának összetételére
vonatkozó – ma reggel faxon érkezett – javaslatát: a kuratórium tagjának Rontó László, a
felügyelő bizottság elnökének Gál Mária, a felügyelő bizottság tagjának Jusztin László
személyét javasolják.
Kérdés nem hangzik el.
Kovács Jánosné üdvözli a kuratórium elnöke személyére érkezett megyei javaslatot, valamint
Jusztin úr jelölését a felügyelő bizottság tagjának. Így biztosítva lát egyfajta folyamatosságot
a közalapítvány munkájában, hiszen mindketten nagyon jól ismerik a területet.
Dr. Őze Sándor egyetértve a véleménnyel hozzáteszi, a többi személyi javaslat elfogadását is
kéri, jó összetételűnek tartja.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 60/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak
megbízására, alapító okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma és
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
4. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal
kötött támogatási szerződés módosításának elfogadására
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Huber Ferenc kérdezi, hogy az anyagban szereplő összeg nettó vagy bruttó összeg.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy ezt az összeget kell beinvesztálniuk.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 61/2008. (X. 15.) számú határozata az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács és a megyei önkormányzat közötti támogatási szerződés 2. számú módosítása
felbontásáról
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A bizottság az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és a megyei önkormányzat közötti
támogatási szerződés 2. számú módosítása felbontásáról 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 62/2008. (X. 15.) számú határozata az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács és a megyei önkormányzat közötti támogatási szerződés 2. számú módosításának
elfogadásáról
A bizottság az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és a megyei önkormányzat közötti
támogatási szerződés 2. számú módosításának elfogadásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
5. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának
módosítására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy jogszabályváltozás okán a
„szakképzési központ” megnevezés „szakképző központ” megnevezésre módosul. Mind a
megállapodáson, mind az alapító okiraton megfelelően átvezetik a változásokat.
Dr. Wirth István ismerteti Jászárokszállás Város Önkormányzatának csatlakozásával
módosult, a 2007/08-as tanév létszámadatai szerinti szavazati arányokat.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 63/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító
okiratának módosításáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött
megállapodás és a társulás alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jászapáti Vasút út 2. szám alatti középiskolai
kollégium akadálymentesítésére
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Dr. Őze Sándor kérdezi, hogy az akadálymentesítés kötvénykibocsátás bevételeinek terhére
tervezett megvalósításában a törvényességi feltételek érvényesülnek-e.
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Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a kötvénykibocsátás bevételeinek
felhasználása
az
intézmények
épületeinek
akadálymentesítésére,
továbbá
az
energiagazdálkodás racionalizálására is fordítható. Az előkészített anyag megfelel a
kötvénykibocsátáskor elfogadott közgyűlési határozatban foglaltaknak.
Huber Ferenc a teljes körű akadálymentesítés tervezett költségeit nagyon kedvezőnek ítéli.
A bizottság 7 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 64/2008. (X. 15.) számú határozata a Jászapáti Vasút út 2. szám alatti
középiskolai kollégium akadálymentesítéséről
A bizottság a Jászapáti Vasút út 2. szám alatti középiskolai kollégium akadálymentesítéséről
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei fenntartású közoktatási intézmények
számára előírt eszköz- és felszerelési jegyzék szerinti minimum feltételek teljesítéséről
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előző években a bizottság tagjai már
találkozhattak a megyei fenntartású közoktatási intézmények számára előírt eszköz- és
felszerelési jegyzék minimumfeltételeinek teljesítését bemutató anyagokkal. Több
intézménynél jelentős eszköz és felszerelés hiányt láthatnak a bizottság tagjai. Törekedtek
pályázati lehetőségek kihasználása mellett megfelelni az előírásoknak. Több sikertelen
pályázat után ez a helyzet. Elmondja továbbá, hogy az eszköz- és felszerelési jegyzéket túl
haladta az idő – több esetben az előírt eszköz/felszerelés már nem korszerű. Az állam nem
rendelt forrásokat a teljesítéshez, az önkormányzat önállóan nem tudott az előírtaknak
megfelelni. Különösen nagy a hiányosság a kunhegyesi, a jászapáti illetve a homoki
intézményekben.
Sági István kérdezi, hogy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont előírása vagy
a tisztán látást szolgálja a minimumfeltételek teljesítéséről szóló anyag elkészítése.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja nem előírás, azonban indokolt, hogy a megyei
önkormányzat egy leltárt készítsen az eszköz és felszerelés ellátottságról intézményei
körében. Több alkalommal címzett támogatás került benyújtásra – eredménytelenül.
Regionális pályázatokon sok pályázatot nem fogadtak be, vagy utasítottak el forráshiányra
hivatkozva.
Huber Ferenc elmondja, hogy a JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
lehetőségeivel a megyei fenntartású intézményeknek hatékonyabban kellett volna élniük.
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva a hozzászólásra elmondja, hogy a JNSZ Megyei Közoktatási
Közalapítványnál csak felszerelésekre volt mód pályázni, ezzel éltek is az intézmények. A
hiány nagy része helyiségek hiányából adódik – beruházásra pedig a közalapítványnál nem
pályázhattak.
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A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 65/2008. (X. 15.) számú határozata a megyei fenntartású közoktatási
intézmények számára előírt eszköz- és felszerelési jegyzék szerinti minimum feltételek
teljesítéséről
A bizottság a megyei fenntartású közoktatási intézmények számára előírt eszköz- és
felszerelési jegyzék szerinti minimum feltételek teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadásra
javasolja a megyei közgyűlésnek.
8. napirendi pont
Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai
tanácsadás és szolgáltatás ellátásának célvizsgálatáról
Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Kérdés nem hangzik el.
Kovács Jánosné a Kary József szakfelügyelő által készített jelentést egy igen komor
helyzetképnek tartja. Elmondja, hogy nem értett egyet az MMISZ megszüntetésével, később
az MTSI megszüntetésével, az átszervezéssel sem. A közalapítvány anyagának tárgyalásakor
felmerült, hogy az állam nem támogatja a közoktatást, a közművelődést, a kultúrát kellő
mértékben – szerinte a megye sem támogatja elegendő mértékben. A megyei közművelődési
feladatellátás körében 2 munkatárs teszi a dolgát lelkiismeretesen, de végesen. Nem
büszkesége sem a bizottságnak, sem az önkormányzatnak az elkészült jelentés.
Dr. Wirth István elmondja, hogy az önkormányzatnak kötelező feladataiban kis mozgástere
van. Sajnos ez a terület esett az átszervezés alá. Több intézmény került megyei fenntartásba,
melyek alól nincs kibúvó.
Huber Ferenc véleménye szerint a megyei közművelődés helyzete nem csupán a megyei
önkormányzat felelőssége. A megye települési önkormányzatai is részesei annak. A megye
települési önkormányzatai is – tisztelet a kivételnek – vállalhatnának többet ezen a területen.
Egyes települések erőn felül vállalnak.
Bertalanné Kovács Piroska elmondja, hogy a vizsgálat idején az intézmény munkatársa,
Bukor Irén ténylegesen egyedül dolgozott a területen. Ismerteti ennek részleteit. Később
azonban pályázati eljárásban egy nagy munkatapasztalattal rendelkező kolléga, Kopasz
Károlyné állhatott be a feladatellátásba. Ebben az évben a keletkezett bérkülönbözetet a
bérmaradvány terhére kigazdálkodják. Azonban kéri a bizottság támogatását a két szakember
+ 1 fő területen való foglalkoztatására – a 2,5 fő engedélyezett létszám 3 főre történő
fejlesztésében. Így nagyobb esély lenne a kialakítandó stratégiai elképzelések valódi szándék
szerinti megvalósítására. A kis intézményi egység tevékenysége a megye teljes területén
hasznosul – nagy sikerű programjaik, a művelődő közösségek szép száma is mutatja ezt.
Dr. Wirth István bízik benne, hogy a készülő költségvetésben befogadásra kerülhet a
harmadik ember bérkülönbözete, a felmerülő plusz költségek.
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Huber Ferenc a kistérségi menedzserekkel való együttműködésre kérdez rá.
Bukor Irén válaszában elmondja, hogy a közművelődés és a könyvtárügy nem tartozik
szorosan a kistérségi menedzserek feladatköréhez. Szervezeti problémák miatt egyébként sem
volt lehetőség eddig a kapcsolatfelvételre. Köszöni mind az intézmény, mind a fenntartó
részéről a segítséget – mára már nem lehetetlen a helyzetük. Elmondja, hogy az országos
összefoglaló jelentés alapján az ország jól elkülöníthetően három részre szakad a megyei
közművelődési feladatellátás tekintetében. A megyei szervezeti megoldás sajnos az utolsó
harmadbeli osztályozásba esik. Érzi a bizottság jóindulatát. Kéri, hogy ne gyengüljön tovább a
feladatellátás feltételrendszere – miért ne tartsuk meg értékeinket.
Dr. Őze Sándor megérti az önkormányzatok, így a megyei önkormányzat nehéz pénzügyi
helyzetét, azonban a jelentés értékelésekor kevesli a határozati javaslatban foglaltakat.
A bizottság 7 igen szavazat, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot
fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 66/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás ellátásának
célvizsgálatáról szóló jelentésről
1. A bizottság megtárgyalta és tudomásul veszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium
megbízásából Kary József közművelődési szakfelügyelő által készített a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadás és
szolgáltatás ellátásának célvizsgálatáról szóló jelentést.
2. A bizottság megállapítja, hogy az elmúlt években a normatív állami hozzájárulás
csökkenése, valamint az önkormányzati kiegészítő támogatás csökkenése
hátrányosan befolyásolta mind kapacitásában, mind minőségében a megyei
közművelődési szakmai tanácsadásra és szolgáltatásra irányuló feladatellátást. A
megyei önkormányzat fenntartásában működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet közművelődési
munkatársai a lehetőségekhez képest törekedtek teljes körűen ellátni feladatukat.
3.

A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a megyei közművelődési koncepció
elkészítését a 2009-2014. évekre.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Bertalanné Kovács Piroska, a JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és
Művelődési Intézet igazgatója
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke,
2./ Búsi Lajos, a megye közgyűlés alelnöke,
3./ Kovács Sándor, a megye közgyűlés alelnöke,
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4./ Kiss János, a megye közgyűlés alelnöke,
5./ Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző,
6./ Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
7./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
8./ Bertalanné Kovács Piroska, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
és Művelődési Intézet igazgatója,
9./ OKM Közművelődési Főosztály
értesülnek.
9. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
támogatási kölcsön és működési támogatás nyújtására

Társulás

számára

Dr. Wirth István – mint megyei delegált személy és a társulás soros elnöke – szóbeli
kiegészítésében elmondja, hogy a társulás ez évi költségvetésében keletkezett hiány a társulás
tagjai által a fejlesztésből való részesedés arányában vállalt támogatási kölcsön, illetve a
létszámarányosan vállalt működési támogatás segítségével kezelhető. A pályázati értesítéseket
megkapták, a támogatás első folyósítására azonban decemberben vagy januárban kerül sor.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a társulás munkaszervezetében 4 fő kezdte meg munkáját
szeptember elsejétől. A pályázati támogatások nyomán beruházások valósíthatók meg,
életszerűvé kell tenni a szakképzést. Szükséges a fejlesztés, hiszen az intézmények épületei
rossz állapotban vannak.
Huber Ferenc elmondja továbbá, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egy
nagyobb összeget biztosít a társulás számára.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi
Bizottsága 67/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára támogatási kölcsön nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára támogatási
kölcsön nyújtásáról 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 68/2008. (X. 15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára működési támogatás nyújtásáról
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás számára működési
támogatás nyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei
közgyűlésnek.
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10. napirendi pont
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár tevékenységéről, az intézmény
megtekintése
Dr. PhD Fülöp Tamás szóbeli tájékoztatójában megköszöni a bizottság látogatását, röviden
ismerteti a megbízását követő negyedév tevékenységét, tapasztalatait. Felvázolja az
intézmény vezetésében legfontosabb terveit, célkitűzéseit, kiemeli a megvalósításhoz
szükséges infrastrukturális fejlesztéseket. Kéri a bizottság támogatását a tervek mind
szélesebb körű megvalósításához, valamint kéri Papp Izabella levéltáros munkatárs hosszú
évtizedes közművelődési tevékenységének elismeréséül megyei közművelődési díjra
felterjesztésének támogatását, a bizottság által a díjra való javaslatát. Köszöni, hogy a
bizottság meglátogatta az intézményt, kéri a bizottság tagjait, hogy az ülést követően tekintsék
meg az intézményt, ismerkedjenek meg személyesen is az itt folyó munkával.
Dr. Györgyi Lajos a napirendi pontokat követően tájékoztatja a bizottságot, hogy az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács közoktatási intézmények fenntartói számára
tartalékkeretet biztosít. Lehetséges, hogy a tartalékkeretből a megyei önkormányzat is kap
támogatást. Elnök úr megtette a szükséges nyilatkozatokat.
Kiss János tájékoztatja a bizottságot a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
ülésén elhangzott javaslatról, miszerint együttes ülés keretében a két bizottság tárgyalja meg a
megyében élő etnikai tanulók helyzetét, az integráció kérdéskörét. Erre 2009. I. félévében
kerülhet leghamarabb sor.
Dr. Wirth István köszöni a lehetőséget, hogy a bizottság az értékes iratanyagot kezelő és
őrző megyei levéltárban tarthatta ülését, betekintést kaphattak az itt folyó tevékenységbe.
Megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársainak munkáját, bezárja az
ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

