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Szabó László, Szabó Zsigmond, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Dr. Őze Sándor, Veres Tibor,
Vitkó Gyula, Huber Ferenc
Bejelentéssel távol: Tokajiné Demecs Katalin
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke,
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Toldi Attila, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőhelyettese,
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársa,
Sinka Albert, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda munkatársa,
Dr. Ecseki András jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, és javaslatot tesz a napirendre.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendet fogadja el:
Napirend:
1./ A bizottság 2007. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Tájékoztató a megye középfokú oktatási intézményeinek létszámadatairól
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4./ Egyéb kérdések.
1. napirendi pont:
A bizottság 2007. I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása.
Dr. Wirth István ismerteti a 2007. első félévi munkatervet.
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Kántorné Bíró Emília felajánlja a bizottság tagjainak és a jelen lévő tisztségviselőknek, hogy az
április 11-i ülés kihelyezett ülésként Túrkevén kerüljön megrendezésre.
A jelenlévők jelzik, hogy kihelyezett ülés tartásának nincs akadálya, és megköszönik a meghívást.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 2/2007.(I. 31.) számú határozata a bizottság
2007. I. félévi munkatervéről
A bizottság 2007. I. félévi munkatervét elfogadja.

2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és
kötelező előirányzatainak megállapítására.
Kiss János elmondja, hogy a költségvetés táblázatait áttanulmányozva látható, hogy egyes
rovatokban kisebb összegek szerepelnek a 2006-os előirányzatokhoz képest, illetve néhány helyen
nincs is összeg megjelölve. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a gazdasági év kezdetén a hiány 650
millió forint körüli, amelyet további megtakarításokkal az év folyamán várhatóan még csökkenteni
lehet. Felkéri Hajdúné Gácsi Máriát, a Pénzügyi Iroda vezetőjét további szóbeli kiegészítés
megtételére, illetve a bizottsági tagok konkrét kérdéseinek megválaszolására.
Hajdúné Gácsi Mária kiegészíti a költségvetés tervezetét a kórházi létszámra vonatkozó
adatokkal, majd kiosztja a bizottság tagjainak a megyei önkormányzat folyószámla-hitelfelvételéről
szóló határozati javaslatot, s ismerteti tartalmát. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elfogadásra javasolta a közgyűlésnek a rendelettervezetet
és a határozati javaslatot.
Kovács Jánosné a következő kérdéseket fogalmazza meg: Az Illetékhivatal átadását követően
hogyan jut hozzá a megyei önkormányzat az illetékbevételekhez? Az összesen mintegy 262 főt
érintő létszámleépítés során mennyiben lehetett alkalmazni a „puha elbocsátás” eszközeit? Az
ellátórendszer átalakítása után hogyan oldja meg az önkormányzat az épületüzemeltetés konkrét
feladatait? Miért nincs pénz rendelve a megyei önkormányzat 3 kötelező feladata mellé? A
Közművelődési Alap csökkentése következtében a pénzkeret felosztása során érdemes-e
ragaszkodni a pályáztatás rendszeréhez?
Szabó Zsigmond felveti, hogy az Idősügyi Alapra pályázó nyugdíjas szervezetek számára az
elnyerhető pár tízezer forintos támogatás gyakorlati jelentőséggel bír, szemben az Idősbarát
Önkormányzat, illetve az Ifjúságbarát Önkormányzat címek mellé járó 100-100ezer forintos díjjal,
amelynek átcsoportosításával az Idősügyi Alap megmenthető lenne.
Kiss János elmondja, hogy az Idősügyi Alap a megyei önkormányzat által elnyert Idősbarát
Önkormányzati cím mellé járó díjból származó 500ezer forinttal indul, ugyanakkor a Nemzeti Civil
Alapprogram pénzeire nem tudnak pályázni, mert arra csak bejegyzett szervezetek pályázhatnak, és
az Idősügyi Tanács nem bejegyzett jogi személyiségű szervezet.
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Huber Ferenc a létszámleépítés várható következményei felől tájékozódik: fennáll-e a veszélye
valamely önként vállalt feladatról való lemondásnak?
Hajdúné Gácsi Mária a kérdések sorrendjében válaszol: összefoglalja az illetékbevételek
beszedésének korábbi gyakorlatát, illetve az intézményi átszervezések várható hatását az átmeneti
időszakban. Összefoglalóan elmondja, hogy korábban bruttó bevételként jelent meg az
illetékbevétel, a jövőben viszont „nettósítva” érkezik: az Illetékhivatal működési költségeit az
APEH levonja.
A létszámleépítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a létszámok tervezését egy hosszadalmas
egyeztetés előzte meg, amelyben az intézményvezetőkkel együttműködve sikerült úgy kialakítani az
intézményi létszámokat, hogy az elbocsátások a lehető legkevesebb aktív korú, határozatlan idejű
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót érintsenek. Jellemzően az üres álláshelyek, a nyugdíjas
korúak, a határozott idejű szerződésesek és a rész-munkaidőben foglalkoztatottak álláshelye szűnt
meg, illetve néhány helyen munkakörök összevonására került sor. Huber Ferenc kérdésére
válaszolva elmondja, hogy a feladatellátást a létszámleépítés nem veszélyezteti.
Az épületüzemeltetéssel kapcsolatban kifejti, hogy ez egy olyan speciális hivatali feladat, amely
elkülönítetten jelenik meg a költségvetésben, majd összefoglalja az egyes részfeladatok ellátásának
módját.
Dr. Györgyi Lajos a nem fedezett kötelező feladatokra vonatkozó kérdésre válaszolva az
életkezdési támogatással kapcsolatban kifejti, hogy életkezdési támogatásban, mely a
gyámhivatalok által nyújtott otthonteremtési támogatáshoz szükséges önerő biztosítására
használható fel, a jogszabály szerint az 1997. november 1. előtt nagykorúságot szerzett fiatalok
részesülhetnek. Eszerint a legfiatalabb ilyen potenciális pályázó 28 éves. Az életkezdési támogatás
ezért kifutó és teljesített feladatnak tekinthető, amelyet több megye évek óta nem nyújt.
A gyermek- és ifjúságvédelmi jogok érvényesítését szolgáló, pályázati önerő jellegű összeg a
minisztériumi pályázatokhoz kapcsolódik, amelyek ma már csak a települések számára biztosítanak
pályázati lehetőséget, a megyék számára nincs meghirdetve pályázat.
Az egészségfejlesztési keretre fordítható korábbi előirányzat a költségvetési hiány következtében
olyannyira lecsökkent, hogy csak a Drogambulancia működtetése valósítható meg.
Jelentős kiadás a kulturális feladatok közt a Munkácsy-kiállítás támogatása, amelyen túl a
Közművelődési Keret felhasználására a következő bizottsági ülésen pályázat kiírására kerülhet sor.
Dr. Wirth István kifejti, hogy a kistelepülések számos civil kezdeményezése - így a nyugdíjas
szervezetek is - nehezen jut el a jogi személyiséggel rendelkező, bejegyzett társadalmi szervezet
státuszáig, s az Idősügyi Alap éppen nekik nyújtott volna olyan pályázati lehetőséget, amelyet a
Nemzeti Civil Alapprogram szabályzata folytán nem tud biztosítani. Álláspontja szerint célszerű
lenne a NCA szabályzatának módosítását indítványozni.
Huber Ferenc javasolja, hogy a költségvetés tervezetét az előterjesztő a jövőben lássa el a
„tervezet” megjelöléssel.
Dr. Baranyi Imre felhívja Huber Ferenc figyelmét, hogy az előterjesztés 17. oldalán szerepel a
„rendelettervezet” megnevezés.
Kovács Jánosné összefoglalja azokat az okokat, amelyek miatt a rendelettervezetet nem tudja
szavazatával támogatni: nem ért egyet az MTSI és az Ellátó szervezet átszervezésével, a
létszámleépítések módjával és az önként vállat feladatok forráselvonásával.
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Huber Ferenc kifejti, hogy számára a költségvetési rendelettervezet megszavazásának
legfontosabb feltétele, hogy a tervezet megfelel-e a korábban már jóváhagyott koncepciónak, és
mivel véleménye szerint megfelel, ezért támogatásáról biztosítja az előterjesztőt.
Kovács Sándor kifejezi mélységes egyetértését a Kovács Jánosné által elmondottakkal: a
költségvetés nem jó, de a determinált gazdasági helyzetben a lehetőségeket reálisan tükrözi.
Elmondja, hogy az óvatosság elvét figyelembe véve készült a tervezet, vagyis a hiány
csökkentésére, illetve az elmaradt támogatások pótlására az év közbeni kedvező változások
alkalmával még sor kerülhet. Ezek a lehetőségek akkor fognak tisztábban körvonalazódni, ha a
gazdasági év felét elérjük.
Kántorné Bíró Emília reményét fejezi ki, hogy az MTSI átszervezése során átvett munkaerőt a
létszámcsökkentés elkerüli, illetve, hogy a Hivatal két aktív korú dolgozóját is sikerül
továbbfoglalkoztatni.
Szabó László teljes mértékben támogatni kívánja a tervezetet, elmondja, hogy megbízik a Pénzügyi
Iroda több évtizedes szakmai tapasztalatában.
A bizottság 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 3/2007.(I. 31.) számú határozata JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról.
A bizottság a költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 4/2007.(I. 31.) számú határozata JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat folyószámla-hitel igénybevételéről
A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

3. napirendi pont
Tájékoztató a megye középfokú oktatási intézményeinek létszámadatairól.
Kiss János megköszöni az iroda munkatársainak munkáját a részletes adatokat bemutató
tájékoztató elkészítéséért. Elmondja, hogy az a kedvezőtlen demográfiai hullám, amely a tanulók
létszámának csökkenését okozza a középfokú oktatásban, mára elérte a felsőoktatást, ugyanakkor a
pedagóguslétszám növekszik. Így az egészségügyi intézmények után az oktatási intézmények
vonatkozásában is racionalizálni szükséges. A szakképzési rendszer is átalakítás elé néz a
kormányzat tervei szerint, illetve külön probléma az etnikai feszültségek kezelése. Az elmúlt
időszak elhibázott oktatáspolitikája a „kisebb ellenállás felé haladva” a munkaerőpiacon
felülreprezentálttá tette azokat a szakmákat, amelyek jellemzően nem alkotó, ipari és kézműves
tevékenységet kívánnak meg, hanem kereskedelmi, marketing, menedzser-típusú tevékenységet
jelentenek. Az intézményi kvóták így biztosították a működéshez szükséges állami normatívát.
Kifejti, hogy - különösen a szakképzés esetében - az egységes fenntartás megyei vagy regionális
szintű irányítással hatékonyabb lenne, mint az elaprózódott, települési fenntartás.
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Dr. Wirth István kifejti, hogy az iskolák a tanulólétszám-csökkenés során elérik azt a holtpontot,
amelyen túl nem gazdaságos az intézmény üzemeltetése, ugyanakkor sok város nem képzelhető el
középfokú oktatási intézmény nélkül.
Szabó Zsigmond a szajoli középiskola tanuló- és pedagóguslétszám-arányán keresztül mutatja be,
hogy hogyan jelentkeznek a gyakorlatban a szóban forgó kedvezőtlen változások.
Kérdést fogalmaz meg a tanulói szerződés mibenlétéről.
Kiss János kifejti a tanulói szerződés kialakulásának folyamatát: azon szakképző iskolák, amelyek
nem rendelkeznek iskolai tanműhellyel, korábban állami termelő üzemekben részesítették
gyakorlati oktatásban a tanulóikat, ma az iskolák az üzemi gyakorlatot külső vállalkozó
bevonásával biztosítják, amelyre ún. tanulói szerződést kötnek.
Huber Ferenc a megyei Szakképzési Bizottság megválasztásának módja felől érdeklődik.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy a megyei szakképzési bizottság az önkormányzati törvényből
fakadó iskolarendszerű szakképzési koordinációs feladatokat látja el; tagjai a kistérségi többcélú
társulások által delegált szakemberek. A bizottság 2002. óta működik, és évente 2-3 ülést tart.
Huber Ferenc igényt fogalmaz meg a delegált tagok megerősítésének lehetőségére a választásokat
követően.
Sinka Albert elmondja, hogy a megbízott tagok mandátumát jogfolytonosnak tekintették, de a
kistérségeknek bármikor lehetősége van a delegált személyt visszahívni.
Kántorné Bíró Emília ellentmondásosnak tartja, hogy a középiskolák sajátos versenyhelyzetbe
kerültek, ugyanakkor a kvóták csökkenésével a képzés színvonala is csökken. Az összehangolt
oktatás és foglalkoztatás-politika pl. a hiányszakmákat támogató ösztöndíjakkal korrigálhatná az
ilyen torzulásokat. A pedagóguslétszám-növekedést nem tartja szükségszerűnek az iskolákban, mert
a pedagógusképzés egyben sajátos értelmiségképzés, amely jó alapot nyújt az átképzéshez, és
sokoldalúan fejleszthető készségeket ad a pályakezdőknek.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 5/2007.(I. 31.) számú határozata a megye
középfokú oktatási intézményeinek létszámadatairól szóló tájékoztatóról.
A bizottság elfogadja a megye középfokú oktatási intézményeinek létszámadatairól szóló
tájékoztatót.
Dr. Wirth István kiosztja a bizottság közgyűlési képviselő tagjainak parkoló-bérleteit, majd
megköszöni a bizottsági tagoknak a részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke

