Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jegyzőkönyv
a bizottság 2008. június 3-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Elek Sándor, Farkas András Andor, Dr. Jernei Zoltán, Dr.
Magyar Levente, Zachar Ferenc, Dr. Bódog József, Fazekas János, Dr. Kocsis András,
Tuzáné Farkas Katalin Dr. Juhász Enikő, Szabó András, Dr. Bérczes Anna
Meghívottak:
Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Dr. Nemes András Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat delegáltja
Dr. Széplaki Judit, az Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet igazgatója
Nagyné Varga Ilona, az Esély Közalapítvány, Szellemi Forrásközpont igazgatója
Lázár Edit, Esélyek Háza munkatársa
Sárközi Gabriella, a „Fehér Akác” JNSZ Megyei Idősek Otthona intézményvezető főnővére
Vincze Ferencné, a „Fehér Akác” JNSZ Megyei Idősek Otthona módszertani munkatársa
Kovács Anett Beáta, a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” JNSZ Megyei Idősek Otthona
mentálhigiénés csoportvezetője
Péntek Györgyi, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda gyermek- és ifjúságvédelmi
szakreferense, jegyzőkönyvvezető
Vadas Sádor javaslatot tesz az ülés napirendjére. Elmondja, hogy az Előterjesztés a megyei
közgyűlésnek Újszászon ingatlan vásárlására című napirendi ponttal bővül a tárgyalandó
napirendek száma, valamint azt is jelzi, hogy az idősügyi alap felosztásáról szóló előterjesztés
a kiosztott kiegészítő dokumentum szerint módosul.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében szociális otthon korszerűsítésére pályázat benyújtására
Előadó: Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona,
Jászapáti igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Idősek Otthona, Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Fejér Andor, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi
Etnikai Alap felosztásának elveire
Előadó: Vadas Sándor a Bizottság elnöke
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5. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi
Idősügyi Alap felosztására
Előadó: Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda –
Esélyek Háza, Szolnok – 2007. évi működéséről
Előadó: Nagyné Varga Ilona JNSZ Megye Szociális Közalapítvány Szellemi
Forrásközpont igazgatója
7. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Újszászon ingatlan vásárlására
Előadó: Fejér Andor
1. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében szociális otthon korszerűsítésére pályázat benyújtására
Dr. Magyar Levente megjegyzi, hogy szerencsés lenne, ha Szalóki Miklós igazgató is jelen
lenne.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 30/2008. (VI. 3.) számú határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében szociális otthon
korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
2. napirendi pont
Előterjesztés a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti
igazgatói pályázatának elbírálására
Vadas Sádor megkérdezi Sárközi Gabriellát, hogy szóban kiegészíti-e a pályázatát.
Sárközi Gabriella a szakmai életrajzát a következőkkel egészíti ki: A megalakulása óta tagja
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősügyi Tanácsnak, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium egyik munkacsoportjának a tagja, konferenciákon vitaindítónak kérik fel,
valamint részt vett az idősotthonok antiszociális személyiséggel rendelkező ellátottjainak
országos vizsgálatában. Alapvetően gyakorlati oldalról közelítette meg a szakmai fejlesztések
lehetőségeit a pályázatában.
Fazekas János elmondja, hogy véleménye szerint a pályázata jó, azonban az egyéb bevétel
kérdését szeretné, ha bővebben kifejtené.
Sárközi Gabriella elmondja, hogy az intézménynek egyéb bevételi forrást jelentenek a
szponzori támogatások, amik kifejeződnek abban, hogy a helyi gyógyszertár kedvezményt
biztosít és a vásárlás 3 %-át visszajuttatja az intézmény részére, valamint a pékségek és a
jászsági tejipari vállalat a saját termékeivel, természetben támogatja az intézményt.
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Vadas Sádor felkéri Vincze Ferencnét, hogy amennyiben szükséges, szóban egészítse ki a
pályázatát.
Vincze Ferencné igazgatóként fontosnak tartaná a minőségbiztosítás bevezetését, fokozná a
belső ellenőrzést, és elégedettségi felmérést készítene.
Fazekas János elmondja, hogy mindkét pályázót alkalmasnak tartja az igazgatói állásra, de
személyi kérdésben nehéz dönteni. Vincze Ferencné mellett szól a több éves szakmai
tapasztalata.
Zachar Ferenc elmondja, hogy Sárközi Gabriellát több szempontból is alkalmasabbnak
tartja. Sárközi Gabriellának van szociális szakvizsgája, továbbá 10 éves munkatapasztalata,
amit kifejezetten az idősgondozásban szerzett, nem íróasztal mellett, és az intézmény
kollektívája is Őt támogatja. Mindezek alapján alkalmasabb a megpályázott posztra.
Dr. Magyar Levente véleménye szerint Sárközi Gabriellának a szociális szakmában
lényegesen nagyobb az elismertsége, mint Vincze Ferencnének. Intézményi pályázat
elbírálásakor előnyt élvezhet, ha egy szakmailag elismert személy készítette a pályázatot.
Fazekas János kifejti, hogy az igazgató jó kapcsolata az ellátottakkal nem lényegi kérdés.
Fontosabb, hogy az intézményvezető a környezetével el tudja elfogadtatni magát.
Elek Sándor feltételezi, hogy Fazekas János egy mérnököt is alkalmazna idősotthoni
igazgatóként. Saját véleménye szerint előny, ha valaki adott intézményben kezdte a szakmai
pályáját, és a lépcsőfokokat végigjárva ismertette el magát először az ellátottakkal, majd a
kollégákkal, és a szakmával. Mivel az intézmény módszertani központ is volt egyben,
szükséges a kivívott szakmai elismertség megtartása, amit Sárközi Gabriella képviselhet
jobban.
Vadas Sándor elmondja, hogy mindkét pályázóra rá lehet bízni az intézményt, de szerinte
Vincze Ferencné közoktatási pályafutásával több tapasztalatra tett szert.
Zachar Ferenc elmondja, hogy Vincze Ferencné ellátottakkal közvetlenül soha nem
foglalkozott, és ebben az esetben nem előny, hogy közoktatási intézményben is dolgozott.
Viszont Sárközi Gabrielláról az intézmény kollektívája úgy nyilatkozott, hogy Ő az egyetlen,
aki az intézmény előtt álló kihívásokat meg tudja oldani.
A bizottság 9 igen és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 31/2008. (VI. 3.) számú határozata
a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti igazgatói
pályázatának elbírálásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés „B” változatának elfogadását.
A bizottsági ülésről Dr. Magyar Levente és Elek Sándor távozik, a bizottság jelenlévő
taglétszáma 11 fő.
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3. napirendi pont
Előterjesztés a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Idősek Otthona, Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálására
Vadas Sádor felkéri Kovács Anett Beátát, hogy amennyiben indokolt, egészítse ki a beadott
pályázatát.
Kovács Anett Beáta nem tesz kiegészítést.
Fazekas János szerint a pályázó szerteágazó feladatot végzett, talán alkalmas a feladatra, de
ez majd a gyakorlatban derül ki.
A bizottság 8 igen és 3 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 32/2008. (VI. 3.) számú határozata
a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona,
Mezőtúr igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés „B” változatának elfogadását.
4. napirendi pont
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi Etnikai
Alap felosztásának elveire
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 33/2008. (VI. 3.) számú határozata
a 2008. évi Etnikai Alap felosztásáról
1./
A bizottság pályázatot hirdet az Etnikai Alap terhére a cigány származású fiatalok
tanulmányi támogatására. A felosztható keret összege 2.900 eFt.
2./
A melléklet szerinti pályázati felhívást meg kell küldeni – Szolnok Megyei Jogú Város
kivételével – a települési polgármesteri hivatalok jegyzőinek és a kisebbségi önkormányzatok
elnökeinek.
Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
3./
A bizottság a beérkezett pályázatok feldolgozására felkéri a Megyei Önkormányzati
Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodáját.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Művelődési és Népjóléti Iroda
Erről:
1. Vadas Sándor a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke,
2. Hajdúné Gácsi Mária a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője,
3. Dr. Györgyi Lajos a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
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5. napirendi pont
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2008. évi
Idősügyi Alap felosztására
Vadas Sádor elmondja, hogy az elbíráláskor érvényesült az a szempont, hogy egy
településről legalább egy pályázó kaphasson támogatást, valamit számított az is, hogy az adott
szervezet a pályázatot megelőző években megfelelő módon számolt-e el.
Dr. Györgyi Lajos kiegészíti azzal, hogy mivel rendkívül sok pályázat érkezett, ezért a
megadott 10 szempont mellett az a szempont is érvényesült, hogy a megyén belül rendezik a
programot, vagy megyén kívül, de ez nem volt kizáró ok. A felhívásban közzé tett
szempontok orientáló szereppel bírnak.
Zachar Ferenc kéri, hogy a következő pályázat kiírásakor minden szempont szerepeljen a
felhívásban .
Tuzáné Farkas Katalin szeretné, ha Jásztelek „Kánai menyegző” programja is kaphatna
támogatást. A szervezet azért nem pályázhat, mert minden év januárjában van a
rendezvényük.
Vadas Sádor véleménye szerint nehéz sokfelé osztani az idősügyi alap keretösszegét. Kéri,
hogy a kiegészítéssel együtt szavazzák meg a napirendi pontot.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 34/2008. (VI. 3.) számú határozata a 2008. évi Idősügyi Alap felosztásáról:
1. A bizottság a 2008. évi Idősügyi Alap felosztását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.
2. Alapítványok esetében a megyei közgyűlésnek megteszi támogatási javaslatát.
3. A nyertes pályázókkal kötendő támogatási szerződés tervezetét a 2. sz. melléklet
szerint elfogadja.
4. A bizottság megbízza a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy készítse el a nyertes
pályázókra vonatkozó támogatási szerződéseket.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2008. július 10.
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
5) Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
értesülnek.
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6. napirendi pont
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Esélyek Háza, Szolnok – 2007. évi működéséről

–

Fazekas János véleménye szerint a szervezet hasznos programokat rendez.
Vadas Sádor a közös rendezvények kapcsán jó tapasztalatokat szerzett, reméli, hogy
továbbra is finanszírozzák majd a működést.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 35/2008. (VI. 3.) számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza,
Szolnok – 2007. évi működéséről szóló beszámolóról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza,
Szolnok – 2007. évi működéséről szóló beszámolót Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottság elfogadja.
7. napirendi pont
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Újszászon ingatlan vásárlására
Fejér Andor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés tartalma megfelel a
szóbeli egyeztetéseknek. A közgyűlés ülésére vélhetően a végleges változat is elkészül.
Dr. Bódog József kérdezi, hogy a kastély-épülettel mi lesz majd a jövőben.
Fejér Andor válaszában elmondja, hogy a kastély nem felel meg a szakmai
minimumfeltételeknek, átalakítására nincs mód, mert műemlék-jellegű az épület. Korábban
kincstári tulajdon volt 3 éve került a megyei önkormányzat tulajdonába. A jövőben talán
turisztikai célra lehetne hasznosítani.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 36/2008. (VI. 3.) számú határozata Újszászon ingatlan vásárlásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.

Vadas Sándor
a bizottság elnöke

