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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottsága 
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: A bizottság 2007. január 8-án 16,00 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök  
                         Balasi Anna                          
                         Nyerges Zoltán 
                         Mucsi László   
                         Oláh László bizottsági tagok 
                         Rácz Izabella képviselı 
,                        Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Varga Ferencné 
Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és tisztelettel köszöntötte Rácz Izabella képviselı 
asszonyt. Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi napirendet fogadták el: 
 

N A P I R E N D 
 

1. Javaslat elkészítése az önkormányzat bevételeit növelı és a kiadásokat csökkentı       
    tényezıire. 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 
 
2. Javaslat kulturális alap létrehozására. 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 
 
 
 
 
Napirend 
1. Javaslat elkészítése az önkormányzat bevételeit növelı és a kiadásokat csökkentı     
    tényezıire. 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 

 
Varga Ferencné 
Polgármester úr kérte a szakbizottságokat, tegyenek javaslatot az önkormányzat bevételeit 
növelı és a kiadásokat csökkentı tényezıire. A javaslatokat azért kéri, mivel a 2007. 
költségvetési évben kevesebb pénz áll az önkormányzat rendelkezésére a település 
mőködésére, valamint az önkormányzat intézményeinek fenntartására és mőködésére. 
Elkészítette a javaslatot a napirendi ponthoz, kérte a bizottság tagjait, az általa leírtakat 
vitassák meg és tegyenek javaslatokat arra, jó-e ez így, tegyünk még hozzá, vagy esetleg 
vegyünk el belıle. Felolvasta a javaslatát: 
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Varga Ferencné 
Az Oktatási Közmővelıdési és Sport Bizottság ezen javaslatával nem az oktatás, 
közmővelıdés és sport élet munkáját támogatja. Az elıterjesztés Patkós Zsolt polgármester úr 
felkérésére készült.  
Az intézkedés oka: gazdasági megszorítások és önkormányzati bevételt növelı elvárások. 
A szakterületektıl való elvonásokkal nem értünk egyet. Az országban kialakult gazdasági 
helyzet következtében az önkormányzatok olyan intézkedésekre kényszerülnek, amelyek nem 
az eddigi kiegyensúlyozott gazdálkodást, hanem a megszorító intézkedéseket teszik 
szükségessé. Ezek az intézkedések nem segítik, hanem nehezítik az adott szakterületek 
mőködését, munkáját. 
A bizottság feladata ezzel szemben az oktatás, közmővelıdés és sport tevékenységek 
támogatása, segítése lenne.  
Ezért nem szívesen azonosulunk a Bizottságtól elvárt elıterjesztés elkészítésével. Ez miatt 
kérjük a felhatalmazást alkalmas idıben arra is, hogy kidolgozhassuk azokat a tényezıket, 
amelyek komfortosabbá, jobbá tehetik az adott szakterületek mőködését. 
Az oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság a 2007. évi költségvetési koncepció 
felhatalmazása alapján a következı elıterjesztést teszi, az alábbiak figyelembe vételével: 
- Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság nem minden tagjának áll rendelkezésére a 
költségvetési koncepció, 
- kevés az információjuk az elmúlt év költségvetésével kapcsolatban, 
- a szakbizottságokhoz tartozó szakterületek mőködési és fenntartási kiadásai sem állnak 
rendelkezésükre, 
- A bizottsági ülésen csupán tájékozódni tudnak a szakterületekkel kapcsolatban, de számok 
és viszonyítások nem állnak rendelkezésre, 
- Figyelembe kell venni, hogy az oktatás, a közmővelıdés, a sport nem anyagi, hanem eszmei 
értéket teremt. Az eszmei érték felhasználása csak az idı múlásával, annak során képvisel 
anyagi értéket. 
 
Ezek figyelembe vételével tesszük az alábbi javaslatokat, amelyek bevételt növelı, kiadásokat 
csökkentı tényezık lehetnek a 2007-es költségvetési évben. 
A javaslatban külön pontokba szedte az oktatás, a közmővelıdés és a sport területére szóló 
elképzeléseit. Kérte, haladjanak végig az egyes pontokon, vitassák meg azokat és várja az 
egyéb javaslatokat is. 
 
 
Oktatás 
Pedagógiai Intézet szakértıjének felkérését javasoljuk, a kötelezı óraszámok növekedése 
miatt kialakult helyzet és a 2007-es oktatási-nevelési évet érintı tanévindítás érdekében. 
Varga Ferencné 
Ez arra vonatkozik, hogy a közoktatási törvény 2006. szeptember 1-tıl bevezette a 
pedagógusoknak a heti 2 kötelezı óraszám növekedést. Az elızı testületi ülésen polgármester 
úr megfogalmazta, hogy ez az intézkedés a szanki ÁMK-ban 3,3 fı álláshelyet érint. Ezért 
úgy gondoltam, olyan szakértı szakmai elıterjesztésére, javaslatára lenne szükség, akinek 
nem az a célja, hogy elvegyenek forrást, hanem segítse az intézmény mőködését és a 
megfelelı színvonalú szakmai munkát.  
Rácz Izabella 
Ez nagyon jó gondolat, csak lehetséges, hogy ellenkezı eredménye lesz a dolognak, esetleg a 
megüresedı álláshely több lesz a 3,3 fınél is. 
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Varga Ferencné 
Az észrevételt érti, de a szakértı felkérését a pedagógusok és a szakmaiság védelmében 
szeretné kérni, mert véleménye szerint ebben olyan valaki segítsége kell, aki a 
pedagógusokhoz szakmai értelemben a legközelebb áll. 
 
Következı pontban javasoljuk áttekinteni 2007. június 30-ig a várható elsıosztályosok 
létszámát. Egy elsı osztály esetén átgondolást igényelne az iskolaotthon bevezetése – ez 
munkaerı megtakarításra adna lehetıséget. 
Ez annyit jelent, hogy sajnos a bodoglári gyerekek közül egyre többen lesznek, akik az elsı 
osztályt Kiskunmajsán fogják kezdeni, fıleg azért mert több család esetében a nagyobb 
testvérek is Majsán tanulnak. Ezért Bodglárról nem várható, hogy lesz elsıs tanuló a szanki 
iskolában. Vannak továbbá olyan tanköteles korú gyerekek a szanki óvodában is, ahol a szülı 
dönthet úgy, hogy a gyereke még ne legyen iskolás, és ez sok esetben indokolt is. Ebben a 
tanévben sok volt az elköltözés is, ez tovább csökkentette az elsı osztályba indulók létszámát. 
Ezek ismeretében valószínő, hogy nem tudunk kettı elsı osztályt indítani, mivel a jelenlegi 
nagycsoportos létszám csak 20-22 fı.  
Az iskolaotthonnal kapcsolatban elmondta, hogy Szankon még nem került bevezetésre, a 
környéken jelenleg csak Jászszentlászlón mőködik ilyen intézmény. Ez azt jelenti, hogy a 
gyerekek délelıtt és délután is iskolában vannak, nem viszik haza a házi feladatot, kettı tanító 
néni felváltva foglalkozik a gyerekekkel, közben többször szünetet tartanak Így sokkal 
kötetlenebb a tanítás, az órák szervezése, a gyerekekkel való foglalkozás. 
Rácz Izabella 
Ez nagyon jó kezdeményezés, de úgy hallotta a felsıbb szervek nem támogatják az 
iskolaotthon mőködésének beindítását 
Varga Ferencné 
Ugyanilyen nehéz a helyzet a leendı hetedik osztályosoknál, mert szeptembertıl valószínőleg 
a kettı osztályt össze kell vonni, mert a létszámuk jelenleg 29 fı. Ezt az intézkedést nem tudja 
támogatni, mivel nem jó megoldás az, hogy az iskola befejezése elıtt vonjanak össze 
osztályokat. 
Balasi Anna 
Amíg tanított, volt kettı olyan osztálya, ahol nyolcadikban a létszám 40- 41 fı volt, ezért még 
a 29 fıt is soknak tartja. Csak az ismeri a nagy létszámú osztály tanításával járó nehézségeket, 
aki dolgozott is velük. 
 
Varga Ferencné 
Következı pontban javasoljuk átgondolni, hány dolgozó lesz nyugdíjas korú a 2007-es évben, 
mert ez is megtakarítást jelenthet. 
Érdemes áttekinteni továbbá, a határozatlan idejő foglalkoztatottakon kívül milyen munkabér 
kifizetések terhelik az ÁMK-t, a 2007/08-as tanévben indokolt-e, szükség van-e rá? 
Dologi kiadások csökkentését nem javasoljuk az infláció mértéke miatt, mivel eddig minden 
évben figyelembe vettük az infláció növekedését a tervezésnél. 
Meg kellene vizsgálni a tervezett energiaár elegendı volt-e a 2006-os évben  - tudja hogy 
nem-, ezért javasoljuk annak szintre hozását.  
Kalkulációt kellene végezni, megtakarítást jelentene-e, ha a konyhát vállalkozó üzemeltetné? 
Költségkímélı lenne-e ez az önkormányzatnak? 
Rácz Izabella 
Mennyi haszna lenne ebbıl a konyhának? 
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Mucsi László 
Azt biztosan tudja, hogy amikor a szociális étkeztetést is a konyha végezte, ez az 
önkormányzatnak nagyon sokba került. Ha vállalkozásba kiadjuk, lehet hogy a vállalkozó 
létszámcsökkentést végez, mert úgy gondolja a feladatot kevesebb személlyel is el lehet 
végezni, és rögtön pár munkanélkülivel több lesz a faluban, ezért ez meggondolandó lépés. 
Varga Ferencné 
Igen, ez is csak egy lehetıség, amit át lehetne gondolni. 
Bevételt növelı intézkedés lehet az önkormányzat intézményeinek bérbeadása, - de ezzel a 
bevételt növelı tétellel az önkormányzat és képviselı-testülete 2006. december 4-i ülésén 
nem kívánt élni – ezért ezt a javaslatot ilyen formában nem szükséges tárgyalnunk. 
Az ÁMK-ban az elmúlt két évben a dolgozói létszám 68-ról 64-re csökkent. Ez a 2007-es 
költségvetési évben önmagában is kiadásokat csökkentı, az ÁMK költségvetését csökkentı 
forrás. Oktatásból elvonni ezen túl jelentı visszalépés lenne az adott szintrıl. Nyilván át lehet 
tekinteni mely feladatok kötelezıek vagy vállalt feladatok, de a vállalt feladatoktól történı 
elvonás visszalépésrıl adna számot. Ennyit szeretett volna az oktatással kapcsolatban 
megfogalmazni.  
Nyerges Zoltán 
Az intézmény fenntartási költségei között kellene azt is megemlíteni, hogy a jelenlegi 
világítási rendszer már elavult, jelentıs megtakarítást lehetne elérni azzal, ha például    
energia -takarékos világításra cserélnék a mostanit. Ez most jelentıs kiadás lenne, de az 
anyagi befektetés a késıbbiekben megtérülne. 
Mucsi László 
Igen, ugyanez a helyzet a nyílászárókkal is, szükséges volna ezeknek a cseréje is, mivel ezzel 
a főtésköltségeket lehetne csökkenteni. A főtésszámla óriási és a nyílászárók cseréjével 
legalább 30%-os költségmegtakarítást lehetne elérni. 
Varga Ferencné 
További javaslat az oktatással kapcsolatban nem volt, ezért áttért a közmővelıdésre. 
 
Közmővelıdés 
Varga Ferencné 
Közmővelıdésben dolgozók munkaidejét, munkaszervezését áttekintve javasoljuk, a 
közmővelıdési igazgatóhelyettes munkájának kiegészítését fél könyvtári állással. 
Közmővelıdésre fordítható összegek éves tervezését elkülönítve javasoljuk / ez látható legyen 
költségvetésben, munkatervben, idıpontokkal és határidıkkel, költségtervezettel kiegészítve. 
Így jogosan várhatjuk el a közmővelıdéstıl a település életében történı meghatározó 
szerepet.  
Arról van szó, hogy Földi Ági jelenleg heti 40 órában könyvtáros és egyben közmővelıdési 
igazgató helyettes. Közmővelıdési tevékenységre semennyi ideje nincs, mivel a könyvtárosi 
feladatokat látja el. A problémákról beszélgetve tudta meg, hogy a közmővelıdésnek nincs 
önálló költségvetése, bár tervezetet készítettek az elızı években, de végül ez sehol sem került 
beépítésre. Valójában azonban csak akkor várhatjuk el a közmővelıdéstıl, hogy megfelelı 
szinten lássa el a feladatát, ha ehhez az anyagi hátteret is megfelelıen biztosítjuk a számukra, 
mert nem kap annyi támogatást, amire igazán szüksége volna. A közmővelıdésben egyéb 
lehetıségeket nem tudott felsorolni. Áttért a sport területére. 
Sport 
Az önkormányzat a sportegyesület mőködésére korábban költségvetést állapított meg. A 
sportegyesület mőködésének feltétele az önkormányzati támogatás. A közelmúltban megszőnt 
a szuperliga, megszőnt az NB 2. Jelenleg az NB3, a szabadidısport, tenisz szakosztály 
mőködik, valamint az ifjúsági és futball szakosztály. Javasoljuk mőködési költségigényüket 
áttekinteni. 
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Varga Ferencné 
Ezen túl a képviselı-testület és polgármester úr figyelmébe ajánljuk a sportpálya állapotának 
javítását és ırzését, annak folyamatos karbantartását – akár közhasznú foglalkoztatott 
alkalmazásával Javasoljuk, bevételt növelı forrásként a karbantartott tekepálya bérbe adását.    
Rácz Izabella 
Ezt csak abban az esetben támogatja, ha a tekepályát karbantartják, mivel a pálya 
leamortizálódott, ezért a tekepálya elektronikus berendezésének karbantartása 
elengedhetetlen, de ezt csak szakember tudja megfelelıen ellátni. 
Varga Ferencné 
A javaslatok felsorolásának végén talán annyit, hogy drasztikus intézkedésnek minısülne, ha 
az önkormányzat bevételeit növelı és a kiadásokat csökkentı tényezıket kötelezı és nem 
kötelezı feladatok alapján szelektálnánk. 
Nyerges Zoltán 
Igen, nem szerencsés dolog az, hogy ezt a feladatot a bizottságoknak adták ki, mert addig 
tervezzük a költségek csökkentését, hogy a végén nem lesz honnan elvonni. 
Mucsi László 
Igen, a probléma megoldása érdekében kell kidolgozni a településfejlesztési koncepciót, ami 
egy 7-10 éves, hosszú-távú stratégia lenne és többek között a falu gazdasági fejlıdését 
szolgálná. 
Varga Ferencné 
Ezzel kapcsolatban a képviselık kaptak egy levelet, ami meghívót tartalmaz egy kistérségi 
fórumra. A fórum témája: a közoktatási feladatok kistérségi szinten történı ellátása és a 
kistérségi együttmőködés 2007. évi költségvetési kihatásai. Lehet, hogy ezen a megbeszélésen 
is lesz olyan tétel, ami már a költségvetést, az oktatásról és közmővelıdésrıl szóló 
költségvetést befolyásolja. 
Az elhangzottakat összegezve úgy gondolja, az oktatás, a közmővelıdés és a sport területén 
az elvárásokat és a megszorító intézkedéseket csak úgy lehet elfogadni, ha ezen a 
szakterületen dolgozóknak a település továbbra is munkalehetıséget tud biztosítani legalább 
olyan szinten mint az eddigiekben, és nem történnek olyan lépések, amelyek a szakmai és 
egyéni munkafeltételeket veszélyeztetnék az adott területeken.  
Mucsi László 
A fórummal kapcsolatban az a véleménye, a kistérségi társulás céljai elég drasztikus 
centralizációt felé mutatnak. A társulás célja meglátása szerint az, hogy az egyes intézmények 
minél kisebb létszámmal, minél kisebb költséggel mőködjenek, de nem szabad odáig eljutni, 
hogy a társulásból származó központi támogatások elnyerése érdekében a falu elveszítse az 
önállóságát és úgymond Szankot teljesen leírják, mint önálló települést. 
Varga Ferencné 
Mucsi László a levéllel kapcsolatban most arra reagált, hogy kb. egy éve már volt arról szó, 
hogy Kiskunmajsa és a környékén lévı öt kistelepülés esetleg kistérségi társulás formájában 
mőködteti tovább az intézményeit, mert társulási formában a kistérség nagyobb állami 
támogatáshoz juthat, mint a települések külön-külön. Zaka László akkori polgármester 
megfogalmazta: Az intézmények kistérségben történı mőködtetése a településünk 
„elsorvadásához” vezetne.  
 
Az elhangzottak után megkérdezte a bizottsági tagokat, elfogadják-e az elıterjesztést a 
módosító javaslatokkal kiegészítve? 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai egyhangúlag úgy foglaltak állást, hogy az 
önkormányzat bevételeit növelı és a kiadásokat csökkentı tényezıirıl szóló bizottsági 
elıterjesztést elfogadják. 
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Napirend 
2. Javaslat kulturális alap létrehozására. 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 
 
Varga Ferencné 
Polgármester úr javasolta, hogy a különbözı társadalmi szervezetek, egyéni szervezıdések 
támogatására kulturális alapot hozzunk létre. A kulturális alap célja, hogy támogassa azokat 
akik valamiféle rendezvényt szerveznek, erre bizonyos összeget, idıt és energiát fordítanak, 
és valami olyat tesznek, ami több embert is megmozgat, ezzel a szabad idı megfelelı 
eltöltésére biztat. Elızetesen elkérte azt a kimutatást, mennyivel támogatta az önkormányzat 
2006-ban ezeket a szervezeteket, önálló szervezıdéseket. Ez az összeg tavaly 4 millió 900 
ezer forint volt, ebbıl 2 millió forint a sporté, maradt benn 2 millió 900 ezer forint, ezt 
alapítványok, társadalmi szervezetek, a polgárırség, veterán autósok bemutatójának 
támogatására stb. használták fel. Egy-egy esetben 10.000 Ft-tól akár 100.000 Ft, vagy az felett 
is támogatta az önkormányzat ezeket a rendezvényeket. Megkérdezte polgármester urat, 
mennyi összegre számíthatnak? Véleménye szerint a támogatásra pályázni kellene, de az 
összegtıl függ, mi az, amire kérhetnénk, ezért nem tudta eldönteni, hogy a kulturális alap 
elıkészítı szakaszában egy bizonyos összeget kérjünk-e, vagy a pályázati kiírás feltételeit 
kellene meghatározni? 
Megkérdezte van-e a bizottságnak elképzelése, javaslata? 
Nyerges Zoltán 
Véleménye szerint pályázati feltételeket kellene megfogalmazni. Az összeg odaítéléséhez 
megfelelı háttér, komoly esemény szükséges, esetleg az adott pályázatoknál a civil 
szervezetek szakértıit meghívni, akik esetleg a támogatás megítélésében segítenének. 
Varga Ferencné 
Akkor most meg is tudjuk határozni a javaslat szövegezését: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság kulturális alapot hoz létre azzal a céllal, hogy a 
társadalmi szervezetek egyszerre nyújthassanak be és pályázhassanak a bizottság 
rendelkezésére álló összegbıl, olyan rendezvények és célok megvalósítására, ami a település 
életében a sportra, kulturális események és a szabadidı eltöltésére irányul. 
Vieszné Újfalusi Edit 
A bizottság csak javaslatot tehet kulturális alap létrehozására és a képviselı-testület dönt 
arról, létrehozza-e a kulturális alapot, vagy sem.  
Varga Ferencné 
Akkor a szövegezés úgy szól, hogy javaslatot teszünk a képviselı- testület felé kulturális alap 
létrehozására. Várja a javaslatokat a bizottsági tagoktól, kell-e még valami kiegészítés a 
javaslathoz? 
Mucsi László 
Véleménye szerint, ha kérünk a társadalmi szervezetek számára, arra pénzalap is kell, ezért a 
szanki önszervezıdı csoportok támogatására vonatkozzon ez a támogatás. Úgy gondolja 
3.000.000 Ft-ot kérhetünk erre a célra. A sport területén például a fejlesztésekre is fordítható 
ebbıl az összegbıl. 
Oláh László 
Nem tudsz Te annyi pénz találni erre a célra! 
Varga Ferencné 
Akkor kulturális alap létrehozását javasoljuk 3.000.000 Ft összegben társadalmi szervezetek 
és önszervezıdı csoportok számára. Célja a településen a fiatalabb és idısebb korosztály 
számára a hagyományok ırzése és azok ápolása, kulturális és közmővelıdési események 
létrehozása, lebonyolítása. Határidı: folyamatos. Az összeg negyedéves felosztásban legyen 
kiosztható. 
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Varga Ferencné 
Ezt a januári testületi ülésen elı kell terjeszteni és a pályázati kiírást is meg kell hozzá 
fogalmazni. 
Mucsi László 
Ez csak a költségvetés elfogadása után realizálható. 
Nyerges Zoltán 
A megfogalmazás így elfogadható, maradjon ez a javaslat. 
Varga Ferencné 
Javasolta a bizottságnak az elhangzott elıterjesztés elfogadását. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai úgy foglaltak állást, hogy a  kulturális alap 
létrehozásáról szóló elıterjesztést egyhangúlag elfogadják. 
 
 
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 17.30 órakor 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                             Varga Ferencné 
                                                                                                               OMSB elnöke 
 
 


