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Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Baksa Miklósné, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda egészségügyi referense
Péntek Györgyi, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda gyermek- és ifjúságvédelmi
szakreferense
Buncsek Zoltánné MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda jegyzőkönyvvezető
Vadas Sándor, a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Külön tisztelettel köszönti Dr. Ignácz Istvánnét, a mezőtúri „Bíró Kálmánné
Bakos Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona igazgatóját, mint vendéglátót.
Dr. Ignácz Istvánné köszönti a bizottság tagjait és az összes megjelentet. Köszöni, hogy
megtisztelték jelenlétükkel az intézményt. Kívánja, hogy tartalmas és eredményes munkával
fejezzék be a napot és meghívja a jelenlévőket intézménylátogatásra. Megköszöni a
Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársainak, hogy a fenntartóváltás zökkenőmentesen
lezajlott és köszöni az intézmény dolgozóinak is az ezzel járó sok munkát. Tájékoztatja a
bizottságot, hogy 2008. szeptemberében nyugállományba készül és kéri, hogy segítsék az
utódja munkáját.
Vadas Sándor ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A bizottság egyhangúlag a
következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által
nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az
intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
2./ Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Intézményvezetők
3./ Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a megyei
önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2007. évi munkájáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4./ Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Miskó Istvánné, az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
5./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben
egészségügyi szűrővizsgálat szervezésére
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
6./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a TIOP 2.2.2/08/2F jelű, „A sürgősségi ellátás
fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című
pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes megyei fenntartású intézmények alapító
okiratának módosítására
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Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
9./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a szentesi légimentőbázis kialakításának
támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
10./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek pályázatok benyújtására az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz decentralizált előirányzatra
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11./ Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének a Megyei
Közgyűléssel kötött feladat-ellátási szerződés aláírása óta végzett tevékenységéről
Előadó: Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
12./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi
sportalap felosztására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
13./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport
és Etnikai Bizottságának a 2008. évi idősügyi alap pályázatának kiírására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
14./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a tiszabői Óvoda
eszközállománya fejlesztésének támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Egyéb kérdések
1./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek (Magyarország) és a
Máramaros Megyei Tanács (Románia) Közgyűlésének az együttműködés lehetőségeiről a
kulturális, oktatási és szociális ágazatban, valamint határozati javaslat
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
2./ Előterjesztés együttműködési megállapodások aláírására Jász-Nagykun-Szolnok megye
(Magyarország) és Máramaros megye (Románia) intézményei között, valamint határozati
javaslat
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3./ Közös szándéknyilatkozat a Jász-Nagykun-Szolnok megye és Máramaros megye
együttműködéséről készült előterjesztésekről
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4./ Együttműködési megállapodás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
(Magyarország) és a Szociális- és Gyermekvédelmi Megyei Igazgatóság (Máramaros
Románia) között
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
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1./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az
intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzik el.
Zachar Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a térítési díj megállapításoknál igyekeztek
az emelést az infláció közelében tartani, de most is fölötte van. Készített egy számítást, mely
szerint a térítési díjakat vizitdíjra számította át. Ezt ismerteti. Elhiszi, hogy az intézmények
fenntartásához szükség van térítési díj emelésre, azonban a javaslatot soknak tartja, ezért nem
fogadják el.
Kovács Sándor egyetért azzal, hogy nem jó az emelés és az infláció felett van, de más az
országos infláció számítás is. Szeretné Ő is, ha alacsonyabb lenne a térítési díj, mert sokan
már nem tudják megfizetni. Ám mégis kéri, hogy fogadják el, mert az intézmények
működtetéséhez szükség van erre.
Fazekas János szerint, ha a központi normatív támogatás nem csökkent volna, akkor nem
kellene ilyen mértékben emelni. Valamiből fedezni kell a működtetést. Az emelés sajnálatos
és szükséges rossz.
A bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja
el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 12/2008. (IV.8.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról
szóló rendelet megalkotásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
2./ napirendi pont:
Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
Dr. Ignácz Istvánné szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az új törvény nagyon
megnehezítette az intézményi elhelyezést. A sürgős elhelyezéseket nagyon nehezen tudják
megoldani az előírások miatt. Hosszú időt kell várni az ORSZI véleményére, annak ellenére
is, hogy jó a kapcsolatuk. A férőhely pedig addig kihasználatlan.
Rontó Zsuzsanna megköszöni a bizottság segítségét és a rendezvényeiken való részvételt.
Elmondja, hogy az intézmény viszonylag jó helyzetben van. Lezajlott a beruházás, most már
csak működtetni kell az intézményt. Elmondja, hogy nagyon magasak az energia számlák,
melyet valamilyen módon csökkenteni kellene. Nagy a lemaradás, mintegy 10 %-os a
személyi állományban. Szerinte egyedileg kellene a létszámigényt elbírálni, mert a több
telephelyen műszakos munkarendben működő intézményeknél több létszámra van szükség.
Zachar Ferenc kérdezi, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona,
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye összevonásával mennyi
megtakarítás keletkezett.

5
Dr. Györgyi Lajos számszerűségében ezt nem tudja megmondani, de az összevonás okait
igen. A fegyverneki intézményben megszűnt a csecsemőgondozás. A csecsemőotthon helyén
28 férőhelyes idősotthoni részleg bővítésre került sor. A törökszenmtmiklósi és a fegyverneki
intézmény közelsége, a közös mosoda és a hasonló profil indokolta az összevonást.
Balogh Irma a kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy szakmai beszámolóra készült és nem
gazdaságira, ezért konkrétan az összeget nem tudja, de ígéri, hogy 9-én írásban elküldi az
adatokat.
Zachar Ferenc a közgyűlés napján kéri az adatokat.
Dr. Magyar Levente szerint az infrastruktúra nem felel meg annak a feladatnak, amit
elvárnak. Nincs a megyének olyan felmérése, amelynek az Európai Uniós lehetőségek miatt
kellene, hogy legyen. Mindig a szociális és a kulturális ágazatban kezdték el az elvonást. Fel
kellene mérni, melyek azok az intézmények, melyeket ki kellene váltani. Ha nem lesz
koncepció, nem tudja hogyan fognak pályázni.
Fazekas János köszöni az intézményvezetőknek a beszámolót, amelyből az cseng ki, hogy a
személyi és tárgyi feltételek nem mindig megfelelőek. A működési engedély van ahol csak
ideiglenes. Mi lenne, ha nem kapnák meg a véglegest? Szerinte olyan törvényeket kellene
hozni, amelyek végrehajthatóak. Szerinte az ellátottaknak is Európai Uniós színvonalon
kellene élni az intézményekben.
Zachar Ferenc is megköszöni az intézmények munkáját, csodálja ezt a munkát és maximális
elismerését fejezi ki az intézményvezetőknek.
Kovács Sándor csatlakozik az elismerő szavakhoz, hiszen tudja milyen nehéz körülmények
között dolgoznak az intézményekben. Dr. Magyar Levente hozzászólására reagálva elmondja,
hogy az intézményvezetők napi problémákkal küzdenek. Tudják a munkájukat, hogy merre
kell fejleszteniük, ha erre lenne lehetőség. Ehhez nincs szükség koncepcióra. Az élet hozta
lehetőségeknek kell megfelelni.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 13/2008. (IV.8.) számú határozata a
megyei fenntartású szociális intézmények tevékenységéről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 14/2008. (IV.8.) számú határozata
az újszászi Kastély Otthonban élő ellátottak foglalkoztatásának engedélyezéséről
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
3./ napirendi pont:
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a megyei
önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2007. évi
munkájáról
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
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Zachar Ferenc megköszöni az intézmények munkáját.
Kovács Sándor felhívja a figyelmet az ágazat nehéz helyzetére.
Fazekas János is köszöni az intézmények munkáját. Elmondja, hogy a gyermekvédelmi
törvény szerint anyagi okok miatt nem lehet a gyermeket a családból kivenni. Azonban, ahol
komoly anyagi okok vannak, az másra is kihat, a személyiségre, a devianciák és a
halmozottan hátrányos helyzet kialakulására.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 15/2008. (IV.8.) számú határozata a
megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2007.
évi munkájáról
A bizottság a megyei önkormányzat fenntartásában álló gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények szakmai beszámolóját elfogadja.
A bizottság indokoltnak tartja a működéshez előírt minimumfeltételek teljesítéséhez évente
pénzkeret elkülönítését, továbbá az intézmények fejlesztését szolgáló pályázati pénzeszközök
igénybevételéhez a kiírásoknak megfelelően önerő biztosítását a költségvetési lehetőségek
függvényében.
A bizottság köszönetét fejezi ki a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók lelkiismeretes
munkájáért.
Erről értesülnek:
1./ a megyei közgyűlés tisztségviselői
2./ Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
3./ Dr. Györgyi Lajos, a megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
4./ Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének osztályvezetője
5./ a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői
4./ napirendi pont:
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci helyzetéről
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Dr. Magyar Levente hozzászólásában megállapítja, hogy a megye munkaerő-piaci
szempontból ketté van szakadva. A Jászságban munkaerőhiány van, a megye többi részén
viszont munkaerő felesleg. Erre a megyének oda kellene figyelni és ezeket a folyamatokat
meg kellene támogatni. A régiót figyelembe véve Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megye elhatárolódik megyénktől. A fejlesztés oldalán meg kellene találni a lehetőséget a
mobilitás megteremtéséhez. A tiszántúli területek fejlesztéséhez nagyobb lobbytevékenység
kellene.
Miskó Istvánné a felvetésre elmondja, hogy a mobilitásnak megvan a rendszere a
foglalkoztatáspolitikában, de a megyében lakó munkavállalók immobilak.
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Elek Sándor szerint nem csak a mobilitás, hanem a szakképzés is felvetődik. Sok helyen a
képzettség hiánya miatt nem tölthetők be az álláshelyek. A szakképzés nincs szinkronban a
gazdaság igényével.
Dr. Magyar Levente szerint az iskolázottság kérdése is felmerül. Sok munkahelyen már csak
érettségizett munkavállalót alkalmaznak. Megjegyzi, hogy elképesztő a szellemi
analfabétizmus.
Elek Sándor véleménye szerint a mobilitásban a megyei önkormányzat nagyon keveset tehet.
Amire a megyei önkormányzat hatással tud lenni, az iskolázottság és a szakképzés.
Farkas András elmondja, hogy sokat tárgyaltak a munkaügyi központtal, de Jászberényben a
cigányság részére csak parkgondozó szakmát oktatnak. Kellenének olyan szakmák, melyekkel
el tudnának helyezkedni és pénzt tudnának keresni. Az biztos, hogy nehéz őket az iskolapadba
ültetni, de erőltetni kellene, mert súlyos következményei lehetnek. Ha indul új tanfolyam, már
ne parkgondozó legyen.
Miskó Istvánné elmondja, hogy a decentralizált alap 25 %-át költik képzésre, de még ebben
a nehéz régióban is megyénk van a legrosszabb helyzetben. Eddig is nagy hangsúlyt fektettek
a képzésre és ezután is így lesz.
Fazekas János szerint a tartós munkanélküliek körében lehet bármilyen képzés. Elmegy a
tartós munkanélküli a 6-8 hónapos képzésre, mert pénzt kap érte és addig sem kell dolgozni,
és eszébe sincs, hogy az elvégzett szakmában elhelyezkedjen. A gyorstalpaló nem olyan, mint
a szakmunkásképzés. Jónak tartja, hogy az aktív korú munkanélkülieknél nem fix összegű a
segély. Véleménye szerint van egy leszakadt réteg, akiknek a munkához szoktatása a
közeljövőben nem lesz megoldva.
Lukács Mihály elmondja, hogy a képzés nemcsak a munkaügyi központ feladata. Ez
általános probléma Magyarországon. 46 ezer cigány él a megyében és nemcsak cigány a
munkanélküli. A cigányság lemaradása nem most kezdődött. A rendszerváltáskor ők kerültek
ki legelőször a munkaerőpiacról. Aki a rendszerváltás óta nem dolgozik, már nehéz lesz
munkára szoktatni. Van akit 4-5-ször átképeztek és még sincs munkahelye. Szerinte sürgősen
változtatni kellene a helyzeten. A munkaügyi központtal egyébként jó kapcsolatuk van.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 16/2008. (IV.8.) számú határozata
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatóról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a tájékoztató elfogadását.
5./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben
egészségügyi szűrővizsgálat szervezésére
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 17/2008. (IV.8.) számú határozata a
romániai Hargita megyei Kászonaltíz községben egészségügyi szűrővizsgálat
szervezéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a TIOP 2.2.2/08/2F jelű, „A sürgősségi ellátás
fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására”
című pályázat benyújtására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 18/2008. (IV.8.) számú határozata a
TIOP 2.2.2/08/2F jelű, „A sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül
gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes megyei fenntartású intézmények alapító
okiratának módosítására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 19/2008. (IV.8.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok alapító okiratának
módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az alapító okirat módosításának elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 20/2008. (IV.8.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Kisújszállás alapító okiratának módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az alapító okirat módosításának elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 21/2008. (IV.8.) számú határozata a
„Fehér Akác” Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Jászapáti alapító okiratának
módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az alapító okirat módosításának elfogadását.
8./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes szociális, valamint gyermekifjúságvédelmi intézmények feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

és

9

A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 22/2008. (IV.8.) számú határozata
egyes szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatmódosítása
érdekében szükséges intézkedésekről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
9./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a szentesi légimentőbázis kialakításának
támogatására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés nem hangzik el.
Dr. Jernei Zoltán a következő kérdéseket teszi fel:
1./ Tudomása szerint a TIOP keretében kerülne sor a légimentőbázis kialakítására. Ha a
pénzügyi forrást az előterjesztés szerint használják fel, mi lesz az Európai Uniós pénzekkel?
2./ Mi a menete a pénz felhasználásának?
3./ 2008. II. negyedév végéig indul el a pályázat – mennyi időt lehet ezzel nyerni, ha az
előterjesztés szerint lesz?
Kovács Sándor szerint azért volt szükség erre a lépésre, hogy a légimentőbázis minél előbb
megvalósulhasson. Ha ezt a pénzt nem tudják a légimentőbázisra felhasználni, más jelentős
beruházásra fel lehet használni.
Elek Sándor kérdezi, hogy a jakabszállási bázisról lehet-e tudni valamit?
Kovács Sándor elmondja, hogy hivatalos tudomása nincs, a sajtóból értesültek róla, hogy egy
vállalkozó felajánlotta repterét a légi mentés céljára. Szolnokon is van egy kitűnő
leszállóbázis és egy nagyon jó kórház. Elnök Úr már megtette a lépéseket ez irányban.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy két város, Szeged és Szentes is pályázott a
légimentőbázisra. Szeged 80 millió forintot, Szentes 15 millió forintot ajánlott másfél évvel
ezelőtt. A minisztérium döntése az volt, hogy induljon Szentesen, mert engedélyezett terve is
van és még sem indult. Azzal nem lehet nyomást gyakorolni, hogy az önkormányzatok
összeadják a pénzt, mert ez Európai Uniós Pályázat. Ha nyomásgyakorlásnak szánják, akkor
ezt az 5 millió forintot ne adják oda. Ha Szentest akarják ösztönözni, hogy vegye komolyan és
összeadják az önkormányzatok a pénzt, akkor negyed év alatt elkészül. Véleménye szerint
azzal, hogy összeadják a pénzt, megkérdőjelezik a pályázat létjogosultságát.
Dr. Kovács László elmondja, hogy a sürgősségi pályázat tartalmazza az éjszakai leszállás
biztosítását. Ehhez kell egy mentő légibázis. Ezek a mentések be fognak indulni. Nincs
kizárva, hogy az önrészt fogja ez támogatni.
Elek Sándor elmondja, hogy 90 millió forint bekerülési költségről van szó és most
semmilyen pályázat kiírása nincs. Mindenképpen támogatja az előterjesztést. Szentes részéről
is elvi vállalás a 40 millió forint és Csongrád megye részéről a 10 millió forint. Nagy fehér
foltok vannak, melyek légimentéssel nincsenek lefedve. Cél, hogy a beteget minél előbb
kórházba tudják vinni. Nem ért vele egyet, hogy nyomásgyakorlás van, azzal viszont
egyetért, hogy maguk teremtsék meg a lehetőséget.
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Fazekas János egyetért Elek Sándorral. Úgy tudja, hogy 2007-ben döntés született a szentesi
légimentőbázisról. Erről a polgármester is nyilatkozott TV-ben. Minél előbb meg kell
valósítani, mert életeket lehet vele megmenteni.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy a légimentésnek behatárolt lehetőségei vannak. Az
időjárásviszonyok miatt nem mindig tud felszállni. Mindenképpen alap a földimentés és csak
kiegészítés a légi. Csak feltételekkel adná oda az 5 millió forintot.
A bizottság 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 23/2008. (IV.8.) számú határozata a
szentesi légimentőbázis kialakításának támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
10./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek pályázatok benyújtására az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz decentralizált előirányzatra
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 24/2008. (IV.8.) számú határozata
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtásáról a "Szőke
Tisza" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u. 6.sz.)
Tiszakürt, Rózsa F. u. 4-6. sz. alatti épülete fűtéskorszerűsítésének támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 25/2008. (IV.8.) számú határozata
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtásáról a JászNagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola és Kollégium (Jászapáti, Vasút u. 4. sz.) Juhász M. u. 2. sz. alatti
tornaterem felújítása támogatásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
11./ napirendi pont:
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének a Megyei
Közgyűléssel kötött feladat-ellátási szerződés aláírása óta végzett tevékenységéről
Ács Bálint szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nem volt olyan zökkenőmentes az átállás,
de segítettek a Pénzügyi és a Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársai, melyet ezúton is
megköszön. A szerződésben foglaltaknak mindkét fél kölcsönösen eleget tett.
Kovács Sándor megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége
munkáját a megyei sportfeladatok ellátásában.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 26/2008. (IV.8.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségének a Megyei Közgyűléssel
kötött feladat-ellátási szerződés aláírása óta végzett tevékenységéről
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sportszövetségek Szövetségének a megyei sportfeladatok 2007. évi körültekintő,
színvonalas ellátását.
A bizottság megállapítja, hogy a feladatellátás változása nem jelentett törést a megyei
sportfeladatok elvégzésében. A szerződésben foglalt feladatokat igényesen és eredményesen
elvégezték és a feladatvégzéshez biztosított támogatás felhasználásáról határidőre rendben
elszámoltak.
Erről:
1./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
2./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
3./ Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
12./ napirendi pont:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi
sportalap felosztására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 27/2008. (IV.8.) számú határozata a
2008. évi sportalap felosztásáról
A bizottság a 2008. évre biztosított sportalap felosztását a következők szerint hagyja jóvá:
I.

2008. évi sporttámogatás felosztása:

1./ A megyei sportszövetségek és a
JNSZM. Sportszövetségek Szövetsége részére
3.550.000 Ft
Ebből:
• Szövetségi szakmai programokra, továbbképzésre
és működésre :
2.500.000 Ft
• A Szövetségek Szövetsége működésére
550.000 Ft
• A társadalmi aktívák jutalmazására
500.000 Ft
––––––––––––––––––––––––––––
Összesen:
3.550.000 Ft
2./ A JNSZM. Diáksport Tanács részére
Ebből:
• Diáksport szakmai programokra,
a diákolimpiai versenyrendszer megyei
döntőire versenynaptár szerint
• A Megyei Diáksport Tanács működésére

3.550.000 Ft

2.500.000 Ft
400.000 Ft
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•
•

A társadalmi aktívák továbbképzésére
Az országos diákolimpiai bajnokok és
felkészítőik, a diáksport társadalmi
aktíváinak jutalmazására
Összesen:

3./ A megye legjobb sportolóinak és edzőinek
Díjazására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetsége
szervezésében

200.000 Ft
450.000 Ft
3.550.000 Ft

400.000 Ft

4./ A fogyatékossággal élők megyei kulturális és
szabadidősport találkozójára és a fogyatékossággal
élő személyek oktatását, nevelését, ápolását és
gondozását ellátó szervezetek, intézmények és egyesületek
szabadidősport programjainak támogatására
500.000.-Ft
Mindösszesen:
8.000.000.-Ft
Szövetségi szakmai programokra, továbbképzésre és működésre biztosított 2.500.000 Ft
sportági szakszövetségekre történő felosztásával a bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetségét bízza meg.
A támogatás biztosításáról a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke a JászNagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanáccsal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetségével szerződést köt.
A támogatás felhasználásáról 2009. január 31-ig kell elszámolni.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Erről:
1./ Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke
2./ Vadas Sándor, a bizottság elnöke
3./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
4./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
5./ Szabó István, a Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanács elnöke
6./ Mihalcsik István, a Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége
elnöke
értesül.
13./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport
és Etnikai Bizottságának a 2008. évi idősügyi alap pályázatának kiírására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztést az Idősügyi
Tanács már tárgyalta és a következő változtatásokat javasolja:
- a pályázható összeg alsó határa ne legyen megállapítva.
- a civil szervezetek kifejezés helyett a nyugdíjas szervezetek megnevezést
- a szervezet taglétszámát írják bele a pályázatba.
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Kovács Sándor szerint maradjon az alsóhatár.
Vadas Sándor elmondja, hogy minden pályázatnál civil szervezet van a kiírásban, mert így
elszámoltatható.
Baksa Miklósné elmondja, hogy amennyiben a szervezetnek nincs saját bankszámlaszáma és
más szervezeten keresztül – pl. polgármesteri hivatal, művelődési ház kerül a pályázati összeg
kiutalásra, akkor a támogatási szerződést a pályázó mellett ennek a szervezetnek a
képviselőjének is alá kell írni. Így elszámoltatható.
Dr. Magyar Levente szerint, ha csak a civil szervezet marad a kiírásban, akkor kizárja a
pályázatból a nyugdíjas szervezeteket.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 28/2008. (IV.8.) számú határozata a
2008. évi Idősügyi Alap pályázati kiírásáról
1./ A bizottság a 2008. évi Idősügyi Alap pályázati kiírás tartalmát és a pályázati űrlapot a
melléklet alapján a következő módosítással fogadja el:
A nyugdíjas szervezeteknek közölni kell a taglétszámot.
2./ Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről, a beérkező pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2008. június 5.
Erről:
1./ a megyei közgyűlés tisztségviselői
2./ Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
3./ Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
4./ Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesül
14./ napirendi pont:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a tiszabői Óvoda
eszközállománya fejlesztésének támogatására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, javaslat nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 29/2008. (IV.8.) számú határozata a
tiszabői Óvoda eszközállománya fejlesztésének támogatásáról
1./
A Bizottság 100.000.- forint támogatást nyújt a tiszabői óvodának a pedagógiai
szakmai munkát segítő szükséges eszközök beszerzéséhez a kisebbségi feladatok
támogatására létrehozott alap terhére.
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2./
A Bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy Tiszabő Önkormányzat
Képviselőtestületével a támogatásról szóló megállapodást készítse el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Györgyi Lajos, irodavezető

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./ Farkas Barnabás, Tiszabő polgármestere
6./ Dr. Baranyi Imre, megyei aljegyző
7./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői
értesülnek.
15. napirendi pont:
Egyéb kérdések:
A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és Máramaros Megye Tanácsa 2008.
április 11-ei együttes ülésének dokumentumait tájékoztatásul megkapta.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy két szociális intézmény vezetője,
Dr. Ignácz Istvánné és Bartáné Pataki Viktória is nyugdíjba megy. Köszöni mindkettőjük
lelkiismeretes munkáját.
Ugyancsak nyugdíjba megy Buncsek Zoltánné vezető-főtanácsos, ez az utolsó bizottsági
ülés, ahol a jegyzőkönyvet vezeti. Neki is köszöni a munkáját.
Vadas Sándor is megköszöni a munkájukat.
Bartáné Pataki Viktória elmondja, hogy a nyugdíjba vonulása 18 éves munkának a
lezárása. Az intézmény elismert volt a módszertani feladatok ellátásában, amely még fél évig
tart. Akik most a regionális módszertani feladatra pályáznak folyamatosan megkeresik őket
konzorciumi partnerként. Az idősellátásban jeleskedtek a demens ellátásban, önkéntesek
bevonásában. Örömmel adja át a stafétát az utódjának. Ők rendezték meg először az
idősotthonok kulturális és sportnapját, ami ebben az évben már tizedszer kerül megrendezésre
Kunhegyesen. Köszöni az elismerést.
A napirendi pont befejezését követően Vadas Sándor az ülést bezárja. Dr. Ignácz Istvánné
meghívja a jelenlévőket az intézmény megtekintésére.
Kmf.

Vadas Sándor
a bizottság elnöke

