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Varga Ferencné
Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és tisztelettel köszöntötte Patkós Zsolt
polgármester urat. A kiadott meghívóban szereplı napirendi pont tárgyalása elıtt javasolta a
2007. évi költségvetési koncepció megismerését. Ezt követi második napirendi pontként a
bizottság 2007. évi munkatervének elkészítése. Javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi napirendet fogadták el:
NAPIREND
1. A 2007. évi költségvetési koncepció megismerése.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2007. évi munkatervének elkészítése.
Elıadó: Varga Ferencné elnök
Napirend
1. A 2007. évi koncepció megismerése.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné
Felkérte polgármester urat az 1. napirendi pont ismertetésére.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 2006. év végén az önkormányzat közel 30 millió
forintos pénzmaradvánnyal fog zárni, ez az összeg 2005. év végén még 50 millió forint volt.
A pénzmaradványt a következı évben mőködésre és fejlesztésre fordítjuk, de inkább csak
mőködésre, vagyis feléljük. Így a pályázatokra fordítható önerıt áldozzuk fel és jó esetben a
következı év végén nullára fog a költségvetés kifutni és a 2008. évet hiány nélkül tudjuk
kezdeni. Úgy gondolja, a képviselı-testület felelıssége, hogy akár megszorítások árán is tudja
a további mőködést biztosítani, és igyekeznünk kell a fejlesztési lehetıségeket is megtalálni.
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Patkós Zsolt polgármester
Ezért azt kéri valamennyi bizottságtól, próbálják megtalálni a költségmegtakarítás
lehetıségeit és a bevételi forrásokat, mindenki a maga területén.
Tájékoztatta a bizottságot mik azok a módosítások, amelyek a közoktatási törvény változásai
miatt a következı tanévtıl várhatóak. Elmondta, hogy a kormány elképzeléseit az
önkormányzat nem tudja felvállalni, valószínőleg létszámleépítésre is szükség lesz. A
közoktatás finanszírozása teljesen átalakul, 2007. szeptemberétıl teljesítményfinanszírozás
lesz. A következı év normatívái közel 5%-al alatta vannak az idei év normatíváinak.
Varga Ferencné
Ez mit jelent, pénzben ez hogyan fog jelentkezni?
Patkós Zsolt polgármester
Önkormányzati szinten ez azt jelenti, hogy 2006-ban ez az összeg 130 millió forint volt,
2007-ben pedig csak 125 millió forint lesz. Ez nem csak az oktatás területén jelent
csökkenést, hanem minden téren, pl. a szociális támogatásoknál is. A pénzügyi bizottsági
ülésen ezért az fogalmazódott meg, hogy a költségvetési koncepcióban meg kell jelennie egy
15 millió forintos általános tartaléknak, azért, hogy a jövı pályázataitól ne essünk el. Ezért
kéri a szakbizottságoktól még a költségvetés elkészítése elıtt, segítsenek a képviselıtestületnek azoknak a lehetıségeknek a felkutatásában – akár kistérségi lehetıségekben is
gondolkozva – amelyekkel plusz normatívák vonhatók be a rendszerbe.
Varga Ferencné
Megköszönte polgármester úrnak a tájékoztatást és áttért a második napirendi pontra.
Az SZMSZ szerint ismertette a bizottsági feladatokat:
- Véleményezi az önkormányzat és intézményei éves költségvetését.
- Véleményezi az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának éves beszámolóját.
- Véleményezi az ÁMK igazgatói pályázatokat, a fórumok véleményét összegzi.
- Kulturális alap összegére évente – a Szank Községi Önkormányzat és intézményei
költségvetésében – javaslatot tesz. Helyi kulturális pályázatok kiírását kezdeményezi.
- Véleményezi az éves közmővelıdési tervet.
- Javaslatot tesz az önkormányzati minıségirányítási programra, évente felülvizsgálja.
- Figyelemmel kíséri a szanki sportéletet, annak javítására, problémáinak megoldására
javaslatot tesz.
- Kapcsolatot tart a település társadalmi szervezeteivel, munkájukat segíti.
- Elıterjesztést tesz a képviselı-testület felé az Arany János tehetséggondozó program
ösztöndíjának odaítélésére.
Ezekbıl a feladatokból kell a bizottságnak éves munkatervet készíteni. Természetesen olyan
elképzelésekben kell gondolkodnunk, amelyek megvalósíthatók és teljesíthetık, nem szabad
túlterveznünk, csak olyat vállaljunk, ami biztosan kivitelezhetı. Javasolta a második napirendi
pontban a 2007. évi munkaterv elkészítését.
Patkós Zsolt polgármester
Ez azt jelenti, hogy az elsı napirendi pontot lezártuk?
Varga Ferencné
Igen, úgy gondolja a polgármester úr által elmondottak tájékoztató jellegőek voltak.
Patkós Zsolt polgármester
Visszatért az elsı napirendi ponthoz. Igen, de vannak a koncepciónak olyan pontjai, ami a
szakbizottságot konkrétan érinti, ezért ha még nem is határozatban, de mégis véleményt
kellene a bizottságnak megfogalmaznia. Az ÁMK költségvetése nincs összhangban az
önkormányzat koncepciójával, mert az ÁMK 0,1 fı létszám növekedést tervez a következı év
januárjától. Ezzel szemben az elızıekben elmondta, hogy az önkormányzati koncepció
szerint 3,1 fı létszámcsökkenésre lesz szükség.
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Varga Ferencné
Polgármester úr úgy gondolod, hogy haladjunk végig a koncepción?
Patkós Zsolt polgármester
Azt szeretné tudni, a bizottság ki mondja-e azt, hogy a kötelezı óraszám emelés nem érinti,
nem érintheti a létszám alakulását a következı tanévtıl, vagy mi a bizottsági tagok véleménye
errıl?
Varga Ferencné
Tájékoztatta a bizottság kültagjait és Nyerges Zoltán képviselı urat, hogy a törvény kimondta
és az Alkotmánybíróság is jóváhagyta azt a rendelkezést, amely szerint 2006. szeptember
1.-jétıl a pedagógusok kötelezı óraszáma megemelkedett, mégpedig úgy, hogy az eddig
kötelezı 21 óra helyett 23 kötelezı órát kell tanítani a tanítóknak és tanároknak. A plusz órák
2007. szeptember 1.-jétıl nem lesznek kifizetve.
Patkós Zsolt polgármester
A tanórák száma értendı ezalatt. Eddig a kötelezı tanórák száma pedagógusonként átlagosan
20 óra volt, ez a következı tanévtıl 2 órával emelkedik. A tanórán kívüli foglalkozások – pl
osztálykirándulások, korrepetálások, tehetséggondozás -, már ebben az évben is 2 órával
emelkedtek, ezeket az órákat ingyen kellett, hogy ellássák a pedagógusok. Most belép egy
újabb elem, amely nem a tanórán kívüli, hanem a tanórák számát emeli meg.
Balasi Anna
Véleménye szerint ehhez a kérdéshez csak akkor tud a bizottság hozzászólni, ha ismerik a
tanárok óraszámát. Amikor İ pedagógusként dolgozott, akkor is volt korrepetálás, de azért
nem járt külön pénz. Bementek reggel korábban, vagy délután tovább ott maradtak. Most a
pedagógusok csak azt csinálják, amiért külön fizetnek? A másik kérdése az, mennyi gyerek
mennyi osztály lesz a következı tanévtıl?
Patkós Zsolt polgármester
A gyerekek létszáma és ennek függvényében az osztályok alakulása is csak a beíratkozások
után derül ki. Most inkább az irányelvek a lényegesek. Egy olyan koncepcióról beszélünk,
ami nem attól függ, hogy mennyi gyerek jár iskolába, hanem attól, hogy van egy törvény,
amelynek a bevezetését a kormány nem akarja halogatni, de a költségek az önkormányzatokat
fogják terhelni és ezeket a költségeket finanszírozni kell. Ez azt jelenti, hogy egy olyan
normatív szabályozás kerül bevezetésre, ami teljesen felborítja a közoktatás tervezését. Meg
lesznek határozva a teljesítménymutatók a pedagógusokkal kapcsolatban.
Balasi Anna
Nagyon kíváncsi lenne, hogyan lehet egy pedagógus teljesítményét mérni, hiszen 50%-ban
múlik ez a a tanáron, a másik 50% pedig a tanulón.
Varga Ferencné
Rossz az elnevezés, mert a teljesítménymutató több összetevıbıl áll: a kötelezı óraszámból
és a kéthavi idıkeretbıl kell a tanítási idımutatót kiszámítani és ebbıl számítható ki a
teljesítménymutató. Azért rossz az elnevezés, mert a teljesítménymutatóból úgy tőnik, hogy a
pedagógust szakmailag minısítik, pedig nem errıl van szó.
Balasi Anna
Aki ezt meghallja és valamennyire szakértı a témában, annak megáll az esze, hogyan lehet
mérni egy pedagógus teljesítményét.
Oláh László
Ez olyan, mint amikor azt mérik, a kapás mennyit teljesít egy nap a kapálásban.
Patkós Zsolt polgármester
Ez pontosan így van.
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Varga Ferencné
A bizottsági tagok többsége nincs képben az óraszám-növeléssel, és azok következményeivel,
valamint ismeretlenek számukra azok az adatok, hogy mi okozhat az oktatásban
létszámcsökkenést, illetve ezek költségvetési kihatásaival sem vagyunk tisztában. Úgy szól a
koncepció, hogy január 10.-éig kell a szakbizottságoknak áttekinteni milyen költségkímélı
ötleteik vannak, ezért javasolta, január elején egy következı bizottsági ülésen térjenek vissza
a koncepció tárgyalására.
A javaslattal valamennyi bizottsági tag egyetértett.
Nyerges Zoltán
Szakmailag valóban nem vagyunk a témában szakértık, de ha ezt törvény írja elı, talán nem
is szükséges nagy szakmai hozzáértés. Azt kérdezte, hogy a létszámcsökkentésnek nincseneke olyan humánus megoldásai mint például a korengedményes nyugdíjazás lehetısége, vagy
egyéb hasonló mód, amivel segíteni tudunk?
Patkós Zsolt polgármester
Nem a képviselık, a szakbizottságok, hanem az önkormányzat határozhatja meg a
költségvetés lehetıségeit a következı évi létszámleépítésre vonatkozóan, de az igazgató
felelıssége, hogy az intézményben megfelelı színvonalú szakmai oktatást biztosítson és
teljesen az İ szakmaiságán, hozzáértésén és humánumán múlik, hogyan oldja meg ezt a
problémát.
Mucsi László
Ezt az új módszert – azt, hogy megajándékozom magam hetente 2 órával -, hogy hogyan élik
meg ezt a pedagógusok, nagyon sokban múlik a szakmai vezetıkön, a munkáltatón is. Lehet
humánusan, törvényesen és törvénytelenül is, erre több példát hallottunk megyén belül is.
Tegnap volt Budapestrıl egy ellenırzés az általános iskolában, hogy helyileg hogyan történik
az elszámolás. Nem vagyunk munka -jogászok hanem pedagógusok, ezért könnyen csıbe
húzhatók a hozzá nem értık, mert kevés az az ember, aki a rendszert jól átlátja.
Mindenképpen törvényesen kell eljárni, mivel a rendszer bonyolult és szerteágazó, másként
értelmezik a rendelkezéseket a munkavállalók és a munkáltatók is, és a saját szempontjai
szerint mindenkinek igaza van, de a kettı ellent mond egymásnak.
Varga Ferencné
Az elmondottakat kiegészítené azzal, hogy bár beszélünk róla és véleményezzük a
költségvetés oktatásra vonatkozó részét, mégis annak eldöntése, hogy valójában az
intézményben mi történjen az a mindenkori igazgató feladata és felelıssége. Úgy gondolja, a
bizottságnak az a feladata, hogy segítséget nyújtson az oktatás a mővelıdés és a sport
területén, kapcsolódjon be a munkájukba, és igyekezzen minél több hasznos tanáccsal a
munkájukhoz hozzájárulni, továbbá vegyen részt olyan fórumokon, ami a mőködésüket érinti.
Javasolta, tegyék félre a koncepció megvitatását és térjenek át a második napirendre,
készítsék el a bizottság 2007. évi munkatervét.
Napirend
2. Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2007. évi munkatervének elkészítése.
Elıadó: Varga Ferencné elnök
Varga Ferencné
Az SZMSZ alapján gondolta végig, mik azok a feladatok, amelyeket a bizottság célul tőzhet
ki magának. Kérte, hogy az általa megjelölt pontokat a bizottság röviden vitassa meg, és az
elfogadott szempontokat mindenki tekintse kötelezı feladatnak, azért hogy jó szakmai munkát
végezzünk és teljesíthessük mindazt, amit vállaltunk.
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Varga Ferencné
1. A bizottság véleményezi az önkormányzat és intézményei éves költségvetését.
Azt kell vizsgálnunk, hogy az oktatásra, közmővelıdésre és a sportra fordítható összegeknek
a költségvetés milyen mértékben tud eleget tenni. Úgy gondolja ezt minden bizottsági tag
elfogadja munkatervi feladatként.
Az elhangzott munkatervi ponttal valamennyi bizottsági tag egyetértett.
2. Kulturális alap létrehozása társadalmi szervezetek számára
Polgármester úr javaslatára – amit szintén támogatott – egy kulturális alapot hozna létre az
önkormányzat. Úgy gondolta, meghatározzuk azokat a társadalmi szervezeteket, akik ebbıl a
kulturális alapból pályázhatnának rendezvények szervezésére. Ma már rendezvényt nem lehet
szervezni úgy, hogy legalább az útiköltséget ne fizessük, de fizetni kell minden egyéb
költséget is, kisebb rendezvényeknél kevesebb ez az összeg, nagyobb rendezvénynél nagyobb
támogatásra van szüksége a szervezıknek.
Azt kérdezte polgármester úrtól: mi az a keret, amit az önkormányzat javasolni tud az
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottságnak, vagy nekünk kell kérni egy bizonyos összeget?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, a bizottság határozzon meg egy összeget.
Varga Ferencné
Jó, és ha megvan, hogy mennyi az összeg, a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, İk
megtárgyalják és ezután kerül a javaslat a képviselı-testület elé.
Patkós Zsolt polgármester
Amikor megvan az összeg, ez a költségvetés – a következı évi költségvetés - részévé válik és
ezt tárgyalja majd meg a Pénzügyi Bizottság.
Varga Ferencné
Azt javasolta, mielıtt az összeget meghatározza a bizottság, nevezzék meg azokat a
társadalmi szervezeteket, akik pályázhatnak. Azért gondolt erre, mert vannak olyan
szervezetek, akiknek a mőködését az önkormányzat finanszírozza, pl. Sportegyesület.
Patkós Zsolt polgármester
A Sportegyesület mőködését nem az önkormányzat finanszírozza, csak támogatjuk ıket, de
támogatjuk pl. a Polgárırséget is.
Varga Ferencné
Úgy gondolja, meg kellene határozni, hogy csak a Szankon mőködı szervezetek kaphassanak
anyagi segítséget.
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudja szegregálni lehet-e, tudunk-e? Úgy gondolja, lehetıséget kell biztosítani olyan
magánszemélyeknek vagy társadalmi szervezeteknek is, akik például akár egy kirakodóvásárt,
akár gyerekek részére kézmőves foglalkozásokat szerveznének, de nincs eszközlehetıségük,
vagy helyük az elképzelésük kivitelezésére. Tudniuk kell arról, hogy van egy bizottság,
akiknél támogatást kérhetnek. Miért zárnátok ki olyan szervezeteket, akiket mondjuk ma még
nem látunk, nem láthatunk.
Varga Ferencné
A Szankon élı és mőködı szervezetek, vagy magánszemélyek kérhessenek támogatást, mivel
pl. aki kirakodóvásárt kíván itt rendezni, érdeke főzıdik a dologhoz.
Patkós Zsolt polgármester
Én jövök mondjuk magánszemélyként azzal a céllal, hogy karácsonyi díszeket szeretnék
készíteni gyerekekkel mondjuk a mővelıdési házban ingyen, csak biztosítsatok nekem
anyagokat, amibıl készíthetek pl. díszeket.
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Varga Ferencné
A településen élı és mőködı szervezeteket kellene támogatni és meg kellene határozni egy
minimum és egy maximum összeget, mennyi az az összeg, amit egy szervezet elvihet ebbıl a
kalapból.
Patkós Zsolt polgármester
Ezek részletkérdések, inkább azt kellene kidolgozni, hogy aki kap milyen feltételekkel, mi az
elszámolás módja stb.
Nyerges Zoltán
Véleménye szerint is szabályozni kellene a támogatás igénylését és olyan szervezeteknek
támogatást adni, akik valamit kulturális, mővelıdés vagy a sport területén nyújtanak azért,
hogy a falu élete színesebb legyen.
Balasi Anna
Véleménye szerint is meg kellene határozni, kik vehetnek ebben részt azért, hogy lehessen
egy bizonyos összeget tervezni.
Mucsi László
Az önkormányzat elızı évi költségvetésében is volt a társadalmi szervezetek és
civilszervezetek támogatására pénzalap elkülönítve. A szervezetek mőködéséhez
létszámarányosan a tevékenység típusának, minıségének megfelelı összegő támogatást
kaptak, ki többet, ki kevesebbet.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy gondolja, a civil szervezetek számára pályázatot kellene kiírni pl már februárban, vagy
márciusban. A pályázók készítsenek egy programot, hogy mit szeretnének és hogyan képzelik
a tevékenységüket, egyfajta jövıképben gondolkodjon, aki pályázni akar.
Varga Ferencné
Akkor kiket lehet belevennünk? Akár a furulyásokat, a Micimackó és a Talentum alapítványt,
a horgászokat és valamennyi civil szervezetet? Függetlenül attól, hogy a költségvetésbıl
részesülnek támogatásban, itt is pályázhatnak?
Patkós Zsolt polgármester
Lehet javasolni bármilyen elképzelést, de lehet kiemelni is egyes civil szervezeteket. İ
elıterjesztésben fogja javasolni a képviselı-testületnek a civil szervezetek és az egyházak
támogatását.
Varga Ferencné
Akkor most határozzunk meg egy konkrét összeget, mondjuk 400.000 Ft megfelelı lenne?
Mucsi László
Ne beszéljünk még összegekrıl, szerinte most csak a szempontokat kellene felvázolni.
Varga Ferencné
Azért kellene egy összeget meghatározni, hogy a költségvetés tervezésénél is legyen egy
támpontja a gazdasági vezetınek. Az elhangzottak alapján tehát javasoljuk a testületnek a
kulturális alap létrehozását. Rövidesen úgyis újra össze kell ülnie a bizottságnak, mivel január
10.-éig kell arról döntenünk, hogy kik pályázhatnak, és akkor teszünk egy javaslatot a
kulturális alap összegére is polgármester úr felé.
Az elhangzott munkatervi ponttal valamennyi bizottsági tag egyetértett.
Varga Ferencné
Igazából elsı munkatervi pontnak kellene vennünk az önkormányzat bevételeit növelı és a
kiadásokat csökkentı tényezıkre javaslat elkészítése.
Második pontként kulturális alap létrehozása társadalmi szervezetek számára és harmadik
pontként a költségvetési tervezet véleményezése az oktatás, közmővelıdés és a sport
vonatkozásában. Ennek határideje február elseje, jó ez így?
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Mucsi László
Az talán korai idıpont, inkább február 15.-e legyen.
Patkós Zsolt polgármester
Február hónapban kell véleményezni.
Varga Ferencné
A februári ülést még kiegészítenénk azzal, hogy áttekintenénk az önkormányzat kötelezı
feladatait az oktatás a közmővelıdés és a sport területén és azt, hogy mi valósulhat meg
ezekbıl a feladatokból. Meghívnánk az oktatás területérıl az ÁMK igazgatóját, a mővelıdés
részérıl a közmővelıdési igazgatóhelyettest, a sport részérıl pedig polgármester urat és
ismertetnék a jelenlegi helyzetet.
A munkaterv következı pontjaként jelölte meg az ifjúság végzettségének, munkába állás,
elhelyezkedés, megélhetés lehetıségeinek felmérését, majd a tények összesítését. Ezt azért
szeretné a bizottság feladatának megjelölni, mivel a Szankon élı fiataloknak nagyon kevés a
munkalehetısége a faluban ezért sokan elköltöznek. A 20-25 éves korosztály tanulmányait
befejezte és dolgozik. Ezért arra gondolt, hogy ennek a korosztálynak a lehetıségeit
tekintenénk át úgy, hogy egy kérdıívvel személyesen megkeresnénk mindenkit, aki ebbe a
körbe tartozik. Úgy gondolja, hogy a nevük elérhetı az ÁMK -ban, és el lehetne készíteni egy
felmérést arról, hogy hányan szereztek szakmát, hányan diplomások és ki hol él és hogyan
tudott elhelyezkedni. Ezt a felmérést talán a késıbbiekben a településfejlesztési bizottság is
fel tudja használni. Kérdezte, elfogadható-e, jó-e a javaslat.
Nyerges Zoltán
Véleménye szerint a képviselı-testületnek fontos feladata, hogy figyelemmel kísérje a szanki
fiatalok életét és fontos a velük való törıdés.
Varga Ferencné
Igen mert İk azok, akik az idısek és a már dolgozók között úgymond „lebegnek” és igazán
nem tudják eldönteni, hogy mi legyen velük. Pedig valójában İk lesznek azok, akik 10-20 év
múlva jövedelmükkel az adó bevételét adják és az eltartók lesznek a faluban. Ezért ha most
hagyjuk, hogy elmenjenek, ez a falu elöregedéséhez fog vezetni.
Nyerges Zoltán
Jónak tartja a kérdıív elkészítését és azt javasolta, kérdezzük meg a fiatalokat ezen a
kérdıíven, İk milyen megoldásokat javasolnak.
Varga Ferencné
A kérdıívet állítsuk össze februárra, a felméréseket végezzük el márciusban és az összegzést
készítsük el áprilisig. Az áprilisi vagy a májusi testületi ülésre készítsünk egy elıterjesztést
abból, amire jutottunk és a végén összehívhatnánk egy fórumot, amelyre meghívjuk
polgármester urat is. A fórumon értékelhetnénk a kérdıíveket, valamint meghallgathatnánk a
fiatalok véleményét, szóbeli kiegészítését
Mucsi László
Véleménye szerint ez kb.200-300 fıt érinthet a faluban.
Varga Ferencné
Az ÁMK igazgatója minden évben segítséget, támogatást kér a képviselı-testülettıl egy
tehetséggondozó programban való részvételhez. Az Arany János tehetséggondozó
programban akár egy, vagy több tanuló is részt vehet. Felkérte Mucsi Lászlót, mondja el a
program lényegét.
Mucsi László
A programban tehetséges, de nehéz szociális háttérrel rendelkezı fiatalok vehetnek részt. A
tanuló 5 évfolyamos középiskolába kerül. Az elsı évben heti 8-10 órában idegen nyelvet
tanulnak a diákok, a többi tantárgy szinten tartása a fontos, illetve felzárkóztatás történik. A
második évtıl középiskolai tanulmányokat folytatnak. Minden finanszírozást az Arany János
tehetséggondozó program vállalt fel.
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Mucsi László
Az önkormányzat annyival egészítette ki a támogatást, hogy a szanki diákoknak havi 5.000 Ft
ösztöndíjat biztosított, ami általában a kollégiumi díjat fedezte. Tılünk Szankról a kecskeméti
Katona József Gimnáziumba és a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba kerültek be tanulók.
A diákokra ebben a programban nagy figyelmet fordítanak, kiemelt bánásmódot kapnak és
jobb körülmények közé kerülnek, mint egy átlagos diák. Ezért nagy felelısség, hogy ki az a
diák, aki bekerül.. A középiskolai tanulmányaik végén vagy a felsıoktatásban folytatják a
tanulmányaikat a tanulók, vagy a teljesítményüknek és érdeklıdési körüknek megfelelı
szakmát ajánlanak számukra az ıket oktató pedagógusok. Szankról Szegeden tanult Mózer
Andris, aki már befejeztet a tanulmányait, közepes eredménnyel végzett. A másik diákunk,
Vincze Krisztina nagyon jó eredményeket ért el, elsı évben osztályelsı volt és azóta is
nagyon jól tanul.
Varga Ferencné
A programban való részvétel elıterjesztésének határideje úgy tudja a felvételik után járt le.
Mucsi László
Nem, a jelentkezéseket nagyon korán lezárják, az elmúlt évben már december 1.-jén. Az
osztályfınökök kezelik ezt a programot, de ebben az évben akit szerettek volna az nem akart
menni ilyen iskolába. Sok munkával jár meggyızni a szülıket és a gyerekeket is, hiszen
kikerülnek a megszokott közegbıl, ahol addig éltek és ezt nem könnyő vállalni. Úgy
gondolja, a bizottságnak a programmal kapcsolatban az a feladata, hogy felhívja az érintettek
figyelmét, hogy a határidıket ne hanyagolják el és így minél több gyerek tudja ezt a
lehetıséget kihasználni. Mivel a támogatás odaítélésérıl a testület dönt, javaslatot
készítenénk, hogy ki legyen az a diák, akit támogatunk a programban. Magyarul az
osztályfınök nekünk jelezné, hogy kit javasol és mi ezt továbbítjuk a testület felé.
Patkós Zsolt polgármester
Nem az ÁMK igazgatója fogalmazta meg ezt a kérést?
Varga Ferencné
Tulajdonképpen İ terjesztette a képviselı-testület elé. Úgy gondolja, a bizottság felelıssége
abban van, hogy – mivel egyre bıvül a középiskolák köre- ne történjen meg az, hogy egy
ilyen lehetıségbıl kimaradjanak azok a diákok akik szociálisan hátrányos helyzetőek, mivel
ez nekik szervezıdött. Ez nem igényel nagy munkát a bizottság részérıl, de odafigyelést igen.
Patkós Zsolt polgármester
Azt gondolja, a bizottság kérje, hogy az ÁMK éves munkatervébe kerüljön be, hogy kiemelt
figyelemmel kezeljék az Arany János tehetséggondozó programba történı delegálást.
Mucsi László
Igen, mert amíg az állam ennyi pénzt ad az ilyen programokra, addig a szanki gyerekeknek is
élni kell ezzel a lehetıséggel.
Varga Ferencné
A következı munkatervi pontokkal gyorsan haladhatunk. Az egyik pont lenne: az ÁMK
igazgató éves beszámolójának értékelése, javaslatok a következı oktatási, nevelési év
indításához, a másik pedig, az igazgatóválasztáshoz kapcsolódó vélemények összesítése,
elıterjesztése a képviselı-testület elé. Javasolta a felsorolt pontok munkatervbe való
elfogadását.
Az elhangzott munkatervi pontokkal valamennyi bizottsági tag egyetértett.
Varga Ferencné
Az igazgatóválasztás tavaly is áprilisban volt, ezért ennél a munkatervi pontnál az áprilist
jelölhetnénk meg határidınek, ugye polgármester úr?
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Patkós Zsolt polgármester
Nem, inkább május.
Varga Ferencné
Következı az ÁMK igazgató éves beszámolójának értékelése, javaslatok a következı
oktatási, nevelési év indításához. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy február 10.-éig tekintsük át az
oktatás, sport és közmővelıdés helyzetét, és minél jobban megismerjük az önkormányzat
intézményeinek mőködését. Úgy gondolja, építı jellegő és elıremutató lehet, ha a bizottság
ebben a tekintetben tájékozott. Ha halljuk és megismerjük a beszámolót, ötleteink lehetnek a
testület felé. A beszámoló kb. június végére várható.
Patkós Zsolt polgármester
Bocsánat, de mit mond a bizottság az igazgatói beszámolóra?
Varga Ferencné
Mire gondolsz?
Patkós Zsolt polgármester
Hogyan értékelitek az igazgató éves beszámolóját?
Varga Ferencné
Az értékelés nem azt jelenti, hogy valakinek a munkáját le akarjuk minısíteni, vagy fel
akarjuk értékelni. Inkább egy helyzetelemzés a lehetıséghez és a költségvetéshez képest, és
nem bírálatot jelent. Talán a szó nem megfelelı, inkább véleményezést mondjunk, így
megfelel?
Patkós Zsolt polgármester
Elıször meg kell, hogy ismerje a bizottság az intézmény vezetıjének szakmai beszámolóját.
Ne mondjon véleményt, mert azt a tantestület megteszi, amikor határozatban elfogadja, vagy
nem a beszámolót. A következı év kezdete kapcsán van lehetıség arra, hogy a beszámolót
megismerve a bizottság javaslatokat tegyen az esetleges változtatásokra.
Varga Ferencné
A mondat úgy szól, hogy az ÁMK igazgató éves beszámolójának megismerése, javaslatok a
következı oktatási, nevelési év indításához. Határidı mondjuk június 25.
Patkós Zsolt polgármester
Addigra nem fogjátok megkapni, mert június 22-25.-e amikor a zárás megtörténik és utána
8-10 nap, amikorra megküldik a jegyzıkönyvet.
Varga Ferencné
De ha a nyáron esetleg nem lesz testületi ülés és a beszámoló csak augusztusban kerül a
testület elé, akkor attól fél, hogy a tanév elıkészítéséhez nem elég egy vagy két hét.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy gondoltad akkor, hogy megtárgyalja a bizottság és javaslatot tesz?
Varga Ferencné
Igen, javaslatot kell készítenünk ahhoz, hogy a képviselı-testület képben legyen már június
végén, július elején a következı év indításának problémáival, lehetıségeivel.
Patkós Zsolt polgármester
Azt viszont már a beíratkozások után meg lehet tenni. Véleménye szerint nem az igazgató
beszámolója a meghatározó, hanem az, hogy mi a jelen, mi az, ami látható és tapasztalható, és
szeptembertıl mi az, ami várható.
Varga Ferencné
Vagyis egy helyzetelemzést készítünk és a helyzetelemzésre alapuló javaslatok
megismerésére módosítja a tárgyalt munkatervi pontot.
Mucsi László
A témához kapcsolódóan elmondta, hogy a képviselı-testület korábban nem igazán tudott mit
kezdeni az igazgató beszámolójával.
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Mucsi László
A testületi ülésen egy szakmai vita alakult ki, aminek az lett a vége, hogy a pedagógus
képviselıknek azt mondták, hogy Ti ott vagytok az iskolában, akkor miért nem Ti
véleményezitek, vagy mondotok javaslatot.
Nyerges Zoltán
Valóban, sokszor a testületi ülés menete annyira átbillen szakmai vitába, hogy annak aki nem
szakértı a témájában mert nem pedagógus, az nehezen tud állást foglalni az eldöntendı
kérdésben.
Varga Ferencné
Ugyanilyen fontos napirendi pontként jelölné meg a munkatervi feladatok között: a település
sportéletének figyelemmel kísérése, - javaslatok a fejlesztés érdekében, a Sportegyesület
rendezvényeinek segítése és támogatása. Úgy gondolta, jó lenne olyan elıterjesztést készíteni,
ami a Sportegyesület életét segítené. Jó lenne, ha az önkormányzat biztosítani tudna mondjuk
közhasznú munkaerıt, a sportpálya folyamatos karbantartására, mint például a futópálya
gyomtalanítása, és az egész terület rendbetétele szükséges lenne. Akár egy közhasznú
munkást folyamatosan alkalmazni lehetne erre a feladatra.
Oláh László
Külsı és belsı munkák elvégzésére egyaránt szükség volna.
Varga Ferencné
Másik dolog, ami napi probléma a településen, és a sporthoz kapcsolódik, de nem
kimondottan az egyesülethez a 15-17 éves gördeszkások problémája. Esténként végig
vonultak a Rákóczi utcán, majd mentek a piactérre, utána a takarékszövetkezet elé, majd a
Széchenyi-szoborhoz. A Takarékszövetkezet lépcsıje pl. megsérült, de arra gondolt, hogy
ezeket a gyerekeket nem eltiltani kellene, hanem lehetıséget biztosítani arra, hogy İk ezt
tehessék, és ne szóljanak rájuk. Olyan hely kellene számukra, ami elfogadott lehet. Beszélni
kellene ezekkel a gyerekekkel, hogy İk milyen megoldást fogadnának el.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a koncepció-tervezet része egy játszó-és pihenıpark
kialakítása. Nincs a falunak elfogadható játszótere és pihenıparkja, ezért elképzelése szerint a
kistérségi társulás keretein belül kellene erre pályázatot benyújtani.
Oláh László
Ez az iskola elıtti tér lenne?
Patkós Zsolt polgármester
A posta mögötti tér, de újra kell gondolni az emlékpark megfelelı kihasználását is.
Varga Ferencné
Igen, de mire ez a játszó és pihenıpark megvalósul, ezek a gyerekek felnınek, ezért
véleménye szerint nekik most, vagy rövid idın belül kellene helyet biztosítani, például a
piacteret is megkaphatnák, Majsán ezt már megtették, megkapták a piacteret a hétvégékre.
Patkós Zsolt polgármester
Egy olyan megoldásban gondolkodik, hogy nem a piacteret, hanem a mellette lévı betonutat
lehetne odaadni, egy olyanfajta átalakítással, ami az igényeiknek megfelel, pl. vaskorlát
kialakításával és ami még szükséges, de nem tudja mi kell ehhez a sporthoz, nem ért hozzá,
ezért meg kellene kérdezni, İk mit szeretnének?
Nyerges Zoltán
Véleménye szerint ez nincs szabályokhoz kötve, minél bonyolultabb, annál jobb.
Balasi Anna
A szabályokat elsısorban a gyerekekre kellene felállítani, mi az amit be kell nekik tartani.
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Varga Ferencné
A következıkben beszélt azokról a pontokról, amik nem feladatok, de kapcsolódnak a
közmővelıdéshez, a sporthoz. Szeretné, ha a bizottság aktívan részt venne a következı
rendezvényeken: Szeretné, ha létrejöhetne egy kistérségi kulturális találkozó, talán még a
megyétıl is lehetne erre pénzt szerezni.
Patkós Zsolt polgármester
A megye semmiféle támogatást nem tud adni, a következı évben közel 30%-os normatíva
csökkenés várható.
Varga Ferencné
Arra gondolt, hogy a környékbeli települések bevonásával – Majsa, Csólyospálos, Kömpöc,
Móricgát, Jászszentlászló – olyan kulturális találkozót kellene szervezni, ami hagyománnyá
válhat. Hagyományt teremteni akkor kell, amikor még másnak nem jut eszébe. Jó lenne életre
hívni egy olyan kistérségi kulturális találkozót, amelyre olyan csoportok jelentkeznének, akik
önszervezıdık és szívesen megmutatják azt, hogy mire képesek. Kiskunmajsán például
rendszeresen megszervezik a fúvós-zenekari karácsonyi koncertet, vagy a tavaszköszöntıt.
Azt kérdezte polgármester úrtól, ha belevágnak ennek a megszervezésébe, számíthatnak-e
anyagi támogatásra?
Balasi Anna
Legalább az étkeztetésüket kellene biztosítani.
Varga Ferencné
Igen arra gondolt, hogy mivel útiköltséget a kis távolság miatt nem kell fizetni, egy nem nagy
kiadással járó, pl. belépıdíj nélküli rendezvényt kellene szervezni. Ez egy olyan esemény
lehetne, ahol az emberek jól érzik magukat, mondjuk egy este 2-3 órára.
Nyerges Zoltán
Tázláron rendszeresen szerveznek ilyen szórakoztató esteket. Véleménye szerint Szankon is
szükség lenne hasonló találkozókra legalább egy évben egyszer.
Patkós Zsolt polgármester
Az elképzelésnek van létjogosultsága, de a keretek nagyon meghatározóak lennének. Elıször
is hol és mikor? Mővelıdési házban nincs elég hely, a tornacsarnok akusztikája olyan rossz,
hogy igazából ott sem, abban lehetne inkább gondolkodni, hogy ha már jó idı lesz, valahol
külsı helyszínen, színpadon lehetne.
Balasi Anna
Ha tavaszköszöntı, akkor nem nagyon van még jó idı márciusban.
Varga Ferencné
De ha nem tavaszköszöntıben gondolkodunk, hanem más jellegő rendezvényben, akkor
mondjuk egy falunap keretében is lehetne valamit szervezni, mint például amit most
augusztus 19.-én szervezett a Szankért Egyesület.
Patkós Zsolt polgármester
2007-re már úgy van a közmővelıdési tervben, hogy falunapot is tervezünk. A Szankfeszt, a
néptáncosok bemutatója része lehet a falunapnak, de ez a fajta mősor csak elsı évben volt
mindenkinek érdekes program, utána már nem annyira, ezért a késıbbiekben csak kétévente
került megrendezésre. Véleménye szerint ezt a fajta kulturális értéket csak úgy tudjuk
leginkább közelebb vinni az emberekhez, ha van egy kicsit ez is, meg az is, meg amaz is, és a
mősor többfajta szórakozást nyújt a közönség számára.
Balasi Anna
Igen, és fontod lenne az is, hogy legyen a mősor rövidebb, mert a Szankfeszt olyan hosszú
volt, hogy sokak számára a vége kivárhatatlan volt.
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Varga Ferencné
Az elhangzottakat összegezve javasolta ennek a kulturális találkozónak az életre hívását,
egyenlıre maradva a március végi idıpontban, de ha akkor nem jöhet létre, akkor a
falunaphoz csatlakozva szerveznénk ezt meg.
Patkós Zsolt polgármester
Az ÁMK-nak van egy az intézményre és az önkormányzatra kivetített közmővelıdési terve,
miért nem lehet ez a találkozó ennek a közmővelıdési tervnek a része? A bizottság szervezné
meg?
Varga Ferencné
Nem volt még a kistérséget érintı kulturális találkozó, İ ezt csak kezdeményezi és kéri a
közmővelıdést, hogy segítsen. Nem akarja a kezdeményezést kivenni a kezükbıl, egyszerően
csak el szeretne kezdeni valamit, aminek lenne folytatása a késıbbiekben. Ehhez kérte a
bizottság segítségét. Úgy gondolja ugyanis, hogy egymást segítve tudunk csak elırehaladni.
Következı pontként jelölte meg az alkotótábor megszervezését. Polgármester úrral beszéltek
arról, hogy ebben az évben kiemelten kezelnék a festık tevékenységét, következı évben
pedig akár lehetne fafaragó-tábor is.
Fontos feladatnak tartja továbbá, hogy a közmővelıdésben dolgozók munkáját minden
lehetséges módon segítse a bizottság.
Következı pontnak jelölte meg a Gy. Szabó Béla képtár propaganda-anyagának elkészítését,
valamint a kihívás napját. A kihívás napja nem pénzzel, hanem munkával jár és ehhez kérte a
bizottság aktív részvételét. Ezt a napot úgy tudja elképzelni, hogy a Sportegyesület aktív
részvételével, kint a sportpályán egy nagy rendezvényt kellene tartani.
Utolsó feladatnak jelölte meg, hogy decemberben egy napközben a faluban járkáló Mikulást
lehetne beszervezni, hogy a szembejövı gyerekeknek és felnıtteknek egy kis jókedvvel,
nevetéssel tegye emlékezetessé mikulás ünnepét.
Balasi Anna
Igen, de ha ezt meg is szervezzük, ne legyen egész decemberben, esetleg csak elızı este és
mikulás napján.
Varga Ferencné
Mikulás egyébként már évek óta mőködik a faluban, mert az óvodai mikulás házakhoz,
családokhoz is ellátogat. Ezt kellene falumikulásra kibıvíteni, hogy tudják az emberek azt,
hogy a falumikulást bárhová elhívható.
A pontok megtárgyalása után javasolta az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2007. évi
munkatervének elfogadását.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Közmővelıdési és Sport
Bizottsága 2007. évi munkatervét a következı pontokban határozza meg:
- Javaslat elkészítése az önkormányzat bevételeit növelı és a kiadásokat csökkentı
tényezıire.
Határidı: 2007. január 10.
- Kulturális alap létrehozása társadalmi szervezetek számára.
társadalmi szervezetek meghatározása, pályázat kiírása
Határidı: 2007. január 10.
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- Költségvetési tervezet véleményezése
oktatás, közmővelıdés, sport vonatkozásában
határidı: 2007. február
- Az ifjúság végzettségének, munkába állás lehetıségeinek felmérése
Határidı: 2007. március
Tények összesítése / határidı : április/
Elıterjesztés a képviselı-testület elé /határidı: május/
-

A település sportéletének figyelemmel kisérése, - javaslatok a fejlesztés érdekében, a
sport rendezvények segítése és támogatása /határidı folyamatos /
- Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság elıterjesztést készít a képviselı-testület
számára a sportpálya karbantartásának folyamatos megoldására
- Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság elıterjesztést készít a képviselı-testület
számára a gördeszkával sportoló fiatalok sport területének kialakítására és
megvalósítására
- Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság javasolja az ÁMK Igazgatójának az
Arany János tehetséggondozó programban való részvételt
/határidı: 2007. szeptember-október /
Az igazgató választáshoz kapcsolódó vélemények összesítése, elıterjesztése a
képviselı-testület felé
Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság az év folyamán az alábbi programok szervezését
koordinálja:
- Kistérségi kulturális találkozó
- Kihívás napja
- Falu Mikulás
-

Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság az év folyamán az alábbi programok
szervezésében kíván részt venni:
- Alkotó tábor segítése
- Falunap

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 17.00 órakor
bezárta.
K. m. f.

Varga Ferencné
OMSB. elnöke
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