Jász - Nagykun - Szolnok Megyei
Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2007. április 4-i üléséről
Helyszín: Fekete István Oktatóközpont (Túrkeve, Ecsegi út 22/A)
A bizottság létszáma: 13 fő
Jelen vannak: Dr. Wirth István, Földváriné Greiz Ágnes, Tokajiné Demecs Katalin, Kántorné
Bíró Emília, Sági István, Szabó László, Huber Ferenc, Kovács Jánosné, Magos Vilmos, Dr.
Őze Sándor, Veres Tibor
Bejelentéssel távol: Szabó Zsigmond, Vitkó Gyula
Meghívottak:
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző,
Vida Tamás közgyűlési tag,
Vida Tamás közgyűlési tag,
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Toldi Attila, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese,
Cseh Sándor, Túrkeve város polgármestere,
Juhász Éva, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Regionális
Kirendeltségének vezetője,
Kun Istvánné igazgató, Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Szolcsányiné Hajdú Margit osztályvezető, Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal,
Bíbóné Simon Klára, Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal,
Antal Ferencné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Wirth István, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megköszöni Kántorné Bíró
Emíliának a lehetőséget, hogy a bizottság eljöhetett Túrkevére.
Bíróné Kántor Emília mint a kihelyezett bizottsági ülés házigazdája köszönti a
megjelenteket Túrkeve Város Önkormányzata és a helyszínt adó Nimfea Természetvédelmi
Egyesület nevében is.
Monoki Ákos, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület célprogramvezetője bemutatja a
helyszínt és az egyesület tevékenységi körét.
Dr. Wirth István megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és javaslatot tesz a
napirendre.
Dr. Györgyi Lajos javasolja, hogy a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium fenntartói jogának átvételéről, az intézmény alapító okiratának elfogadásáról
szóló előterjesztést a 4. napirendi pontot követően tárgyalja a bizottság.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
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Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2.
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi
szakmai, gazdasági programjára
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3.
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Juhász Éva, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Regionális
Kirendeltségének vezetője
4.
Előterjesztés a megyei önkormányzat kötelező továbbtanulási, pályaválasztási
pedagógiai szakszolgálati feladatainak megállapodás alapján történő ellátására az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központtal
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5.
Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6.
Előterjesztés egyes megyei fenntartású intézmények alapító okirata felülvizsgálatára
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7.
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2007. évi egyházi
ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat kiírására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8.
Előterjesztés a 2007. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
Előadó: Dr. Wirth István, a bizottság elnöke
9.

Egyéb kérdések

1. napirendi pont
Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a változások vastagon szedetten
találhatók az anyagban. Javasolja az előterjesztés támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 6/2007. (IV. 04.) számú határozata a
Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
2. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai,
gazdasági programjára
Kiss János az előterjesztés 14. oldalán található Nemzetközi kapcsolatok körét kiegészíti a
szerbiai testvérkapcsolattal és az előterjesztést elfogadásra javasolja.
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Dr. Őze Sándor az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztése körében kérdezi, hogy a
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködésen túl miért nincs nevesítve
más kisebbségi önkormányzattal való együttműködés.
Kérdésére Dr. Bozsó Péter válaszol. Valóban több kisebbségi önkormányzat működik a
megyében, azonban területi szinten csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal van
kapcsolata a megyei önkormányzatnak. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Szolnok
megyei jogú város területén működik.
Tokajiné Demecs Katalin az előterjesztést érintően több kérdést tesz fel. Az önkormányzat
kapcsolatrendszerének fejlesztése c. részben az országgyűlési képviselők folyamatos
tájékoztatására, a Humán közszolgáltatások c. rész utolsó bekezdésében foglaltak
megvalósításának mikéntjére, a Közművelődés, közgyűjtemények c. részben a tagmúzeumok
székhelye szerinti önkormányzatokkal való együttműködés mikéntjére vonatkozik a kérdése.
Kiss János válaszában elmondja, hogy az országgyűlési képviselők tájékoztatásáról a megyei
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata is rendelkezik. Eddig is, a jövőben is
figyelembe kívánják venni a megye országgyűlési képviselőinek észrevételeit.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a szakképzés területén megfogalmazottak
összhangban vannak a magyar Kormány közoktatás politikai elképzeléseivel és a megyei
közoktatás fejlesztési koncepcióban foglaltakkal. A tagmúzeumok és a székhelyük szerinti
települési önkormányzatok együttműködésekor egy életszerű, természetes kapcsolatra kell
gondolni, amely elengedhetetlen az intézmény jó működéséhez.
A bizottság 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 7/2007. (IV. 04.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
3. napirendi pont
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Juhász Éva nem kíván tartalmi kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz. Elnézést kér, amiért
néhány ábra fekete-fehér kivitelben nem túl kifejező. Kiegészítése az ábrák értelmezését segíti
elő. Elmondja, hogy a határozati javaslat 5. pontját módosításra javasolja, mert a munkaügyi
központ nincs felkészülve az abban megfogalmazott pályázati tanácsadás ellátására. Azonban
munkaerő-piaci információkkal továbbra is rendelkezésre állnak a különböző pályázatok
elkészítéséhez.
Dr. Wirth István elmondja, hogy a tegnapi Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottság ülésén az előterjesztő befogadta a kért változtatásokat.
Huber Ferenc a gazdasági aktivitást bemutató adatsorral kapcsolatban kérdez.
Kovács Jánosné elmondja, hogy az anyag tartalmazza a bérgarancia támogatást, a kérelmet
benyújtók száma jelentősen emelkedett – kérdése ehhez kapcsolódik: van-e arról a munkaügyi
központoknak információja, hogy a kérelem benyújtásától mennyi idő elteltével jut hozzá a

4
munkavállaló az elmaradt béréhez. Továbbá örömmel látja, hogy az álláskeresők száma
csökkent, illetve megyénkben a pályakezdő munkanélküliek száma is kedvezően alakult.
Tokajiné Demecs Katalin a határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy mire
alapozzák az abban megfogalmazott aggodalmat. Egyben módosító javaslatot tesz, kéri a 4.
pont törlését a határozati javaslatból.
Juhász Éva a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a gazdasági aktivitásra nem gyűjtenek
külön adatokat, a hivatalos KSH adatokat alkalmazzák. A másik alkalmazott mutatószámot, az
ún. relatív mutatót érdemes a továbbiakban is használni, mert árnyaltabb képet mutat a
tényleges régiós helyzetről. Továbbá elmondja, hogy a bérgarancia támogatásra benyújtott
kérelmek elbírálását követően jogszabályi előírás szerint 8 napon belül utalni kell a megítélt
összeget, azonban azt követően nem áll módjukban követni, hogy a felszámolás alatt álló cég
mikor egyenlíti ki foglalkoztatottjai felé tartozását.
Kiss János válaszában elmondja, hogy a megyei önkormányzat eddig is jó munkakapcsolatot
ápolt a munkaügyi központtal, a szervezetet fontosnak tartja. Javasolja a 4. pont megtartását.
Dr. Wirth István felkéri a bizottság tagjait, szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról,
a határozati javaslat 4. pontjának törléséről.
A bizottság 4 igen és 7 nem szavazattal nem fogadja el a módosító indítványt.
Dr. Wirth István felkéri a bizottság tagjait, szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról,
a határozati javaslat 5. pontjának megváltoztatásáról.
A bizottság egyhangúlag elfogadja a módosító indítványt.
Tokajiné Demecs Katalin ügyrendi javaslatot tesz. Kéri, hogy a bizottság külön döntsön a
tájékoztatóról és a határozati javaslatról.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 8/2007. (IV. 04.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatóról
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 9/2007. (IV. 04.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztató
határozati javaslatáról
A bizottság a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
4. napirendi pont
Előterjesztés a megyei önkormányzat kötelező továbbtanulási, pályaválasztási
pedagógiai szakszolgálati feladatainak megállapodás alapján történő ellátására az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal
Kiss János szóbeli kiegészítésében szól az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő
táblázat tartalmáról, majd támogatásra javasolja a megállapodás tervezetet.
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Huber Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a kistérségek bizonyos tekintetben kényszer
helyzetben voltak, s aggodalmát fejezi ki a jövőbeni munka színvonalával kapcsolatban.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 10/2007. (IV. 04.) számú határozata a
megyei önkormányzat kötelező továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálati
feladatainak megállapodás alapján történő ellátásáról az Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központtal
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
5. napirendi pont
Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására
Kun Istvánné a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
igazgatója kap szót. Személyes bemutatkozását követően beszél az intézményről, az ott folyó
tevékenységet képek vetítésével is illusztrálja.
Kiss János szóbeli kiegészítést nem tesz.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy a második határozati javaslatban a „2007. július 1-jétől
hatályos” szövegrész kerül be, miután Kunhegyes Város Önkormányzata már tárgyalta és
támogatta az intézményátadást. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az alapító okiratban
szerkesztési feladatok vannak még folyamatban, ezek azonban tartalmi változást nem
eredményeznek. Eredményes egyeztető tárgyalásokról számol be Kunhegyes Város
Önkormányzatával a tulajdonjog tekintetében, melyekre az intézmény fejlesztését célzó
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása miatt van szükség. Úgy ítéli meg, hogy
kiegyensúlyozott megállapodás van a bizottság előtt, elfogadásra javasolja.
Kovács Jánosné az önkormányzati kiegészítő támogatás nagyságrendjét kéri összehasonlítani
a Jászapáti intézmények önkormányzati kiegészítő támogatásával.
Kun Istvánné röviden ismerteti azokat az évközi intézkedéseket, melyek az önkormányzati
kiegészítő támogatás csökkenését eredményezik.
Huber Ferenc a földterületek földhasználati jogával kapcsolatban tesz fel kérdést.
Dr. Györgyi Lajos válaszában elmondja, hogy a földterületet addig tartja meg a megyei
önkormányzat, amíg mezőgazdasági képzést folytat az intézmény.
Földváriné Greiz Ágnes kérdezi, hogy a tanulói létszámnak kb. hány százaléka sajátos
nevelési igényű tanuló, illetve az elmúlt 3 évben hány nyertes pályázata volt az intézménynek.
Kun Istvánné válaszol a kérdésre, pontosan 32 sajátos nevelésű tanulójuk van. Folyamatosan
emelkedik ez a szám, talán nem volt ennyire nyilvántartott – mindinkább felvállalják az
általános iskolák. Tájékoztatást ad a sajátos nevelési helyzetű tanulók számára nyújtott
pedagógiai szolgáltatásokról, majd ismerteti az elmúlt 3 év sikeres pályázatait.
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Kiss János kifejti, hogy korábban is ismerte az intézményt, ott színvonalas nevelő és oktató
munka folyik. Ezt követően elfogadásra javasolja a több szempontból is áttekintett
megállapodás tervezetet.
Huber Ferenc utal a megállapodás tervezet 10. pontjában megfogalmazottak pontatlanságára,
továbbá nem lát pénzügyi garanciát arra, ha valami oknál fogva – pl. a felújításokat követően
– a város mégis visszakéri az intézményt.
Kun Istvánné mint városi önkormányzati képviselő is elmondja, hogy a korábban megyei
fenntartású intézmény a város kérésére került vissza. A mai helyzetet az indokolja, hogy a
városi önkormányzat nem tudja úgy támogatni az intézményt, ahogy kellene.
Szolcsányiné Hajdú Margit, Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője
biztosítja a bizottság tagjait, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata fájó szívvel adja át
működtetésre ezt a jól működő intézményt, melynek beiskolázása előremutató. Bízik benne,
hogy a megyei önkormányzat az intézmény erényeit meglátva a jövőben fejleszteni tudja.
Cseh Sándor, Túrkeve Város polgármestere rövid hozzászólást tesz, szavaival megerősíti,
hogy egy jól szervezett, jól működő intézményről van szó. Örül, hogy a megyei
önkormányzat befogadja az intézményt, javasolja az előterjesztés támogatását.
A bizottság 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 11/2007. (IV. 04.) számú határozata a
kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának
átvételéről
A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A bizottság 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 12/2007. (IV. 04.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
alapító okiratának elfogadásáról
A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
6. napirendi pont
Előterjesztés egyes megyei fenntartású intézmények alapító okirata felülvizsgálatára
Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 13/2007. (IV. 04.) számú határozata egyes
megyei fenntartású intézmények alapító okirata felülvizsgálatáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
7. napirendi pont
Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságnak a 2007. évi egyházi
ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat kiírására
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Kiss János szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően kerülne kiírásra az Egyházügyi Alap. Az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Dr. Őze Sándor kérdezi, hogy mekkora lakosságszámig minősül kistelepülésnek egy
település.
Dr. Wirth István válaszában elmondja, hogy egy település 2.000 lakos alatt minősül
kistelepülésnek.
További kérdés, hozzászólás nincs.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 14/2007. (IV. 04.) számú határozata a
2007. évi egyházi ingatlanok felújításának alapjára történő pályázat kiírásáról
1./ A bizottság a 2007. évi Egyházi Alap pályázati kiírás tartalmát, a pályázati adatlapot és a
szerződés-tervezetet a melléklet szerint elfogadja.
2./ A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát, hogy a melléklet szerinti pályázati
felhívást és adatlapot juttassa el a megyei önkormányzat illetékességi területén működő
egyházközségek részére.
Határidő: 2007. április 6.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
3./ A bizottság felkéri a megyei közgyűlés alelnökét, hogy az egyházak vezetőivel egyeztetve
a szakértői csoportot állítsa össze.
Határidő: 2007. április 20.
Felelős: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
4./ A bizottság felkéri a Művelődési és Népjóléti Irodát a pályázatok feldolgozásával, a
szakértői csoport munkájának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, irodavezető
(A hivatkozott melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. napirendi pont
Előterjesztés a 2007. évi Közművelődési Alap pályázati kiírására
Dr. Wirth István nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Tokajiné Demecs Katalin megfogalmazza, hogy a Közművelődési Alap a korábbi évekhez
képest a felére, 1.5 M Ft-ra csökkent – kérdezi, hogy miért pályázhatnak a megyei fenntartású
intézmények. A megyei fenntartású intézmények kulturális, közművelődési programjait nem a
Közművelődési Alap terhére, hanem az intézményi fejlesztési keret terhére javasolja
támogatni.
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Dr. Wirth István elmondja, hogy jelentősen csökkentek a lehetőségek. A megyei fenntartású
intézmények közül elsősorban a megyei tagmúzeumokra, illetve a megyei könyvtár és
művelődési intézetre kell gondolni – a korábbi évek gyakorlatát tekintve is.
Huber Ferenc
szerint a pályázati felhívás további feltételei részének első pontjában
foglaltak eleve kizárják a megyei fenntartású intézmények támogatását a Közművelődési
Alapból. Csatlakozik Tokajiné Demecs Katalin módosító indítványához.
A bizottság a megfogalmazott módosító indítványt egyhangúlag elfogadja.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza:
Az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság 15/2007. (IV. 04.) számú határozata a
2007. évi Közművelődési Alap pályázati kiírásáról
1. A bizottság a 2007. évi Közművelődési Alap pályázati kiírás tartalmát, a pályázati adatlapot
és a szerződés-tervezetet a melléklet szerint elfogadja.
2. Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék az Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottság által elfogadott pályázati kiírás közzétételéről, a beérkező
pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2007. május 21.
(A hivatkozott melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Györgyi Lajos az egyéb kérdések körében tájékoztatja a bizottságot, hogy a tiszafüredi
Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola átadása tárgyában megkezdődtek a
tárgyalások, melyek még nem vezettek eredményre, így a júniusi közgyűlésre tolódik a
döntés. A másik átadás-átvétel a kunszentmártoni Veres János Szakközépiskola-Szakképző
Iskola és József Attila Gimnáziumot érinti, de az átadásra legkorábban 2008. július 1-jétől
kerülhet sor.
Dr. Őze Sándor elmondja, hogy a bizottság első ülésén felmerült a martfűi gimnázium
átadásának ügye, kérdezi volt-e folytatása.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottsági tagot, hogy a martűi önkormányzat megtartja a
középiskolát.
Szabó László megköszöni Kántorné Bíró Emíliának a szíves vendéglátást. Egyben
tolmácsolja Tóth Lajos polgármester meghívását, hogy a bizottság legközelebbi ülését
Rákóczifalván tartsa.
Dr. Wirth István is köszönetet mond a házigazdáknak, megköszöni a bizottsági tagoknak a
részvételt és bezárja az ülést.
K. m. f.
Dr. Wirth István
a bizottság elnöke
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