SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
3/2007.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2007. március 26-án megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 2

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

Jegyzıkönyv

Készült: A bizottság 2007. március 26-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
Vincze Jánosné jegyzı
Besesek Béla képviselı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, Vincze Jánosné jegyzı asszonyt,
Besesek Béla képviselıt és Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgatót. Megállapította, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 bizottsági tagból 5 fı jelen van. Javasolta a meghívóban
szereplı napirendi pontok tárgyalását. Más javaslat nem volt.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi napirendet fogadták el:
NAPIREND
1. Tájékoztató a közoktatási intézmények mőködési kiadásairól szóló szakértıi tanulmányról.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

2. Tájékoztató Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

Napirend
1. Tájékoztató a közoktatási intézmények mőködési kiadásairól szóló szakértıi tanulmányról.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Szakértıi tanulmány a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Varga Ferencné elnök
A Képviselı-testület és polgármester úr bízta meg Borbola Istvánt és rajta keresztül a
Dél-alföldi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet, készítsenek helyzetelemzést Szank
Községi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekrıl. A tanulmányt
három részre osztotta:
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Varga Ferencné elnök
1. Demográfiai viszonyok
2. Az óvoda mőködése
3. Az ÁMK mőködése
Az írásos anyagot minden bizottsági tag megkapta. A leírtak szerint haladt végig a
tanulmányon és elemezte a demográfiai viszonyokat.
Az óvoda mőködésénél az volt az észrevétele, hogy a tanulmány nem veszi figyelembe a helyi
adottságokat, kizárólag törvényi alapokra építkezik. Röviden beszélt az óvodás gyerekek,
valamint az óvodában dolgozók létszámalakulásáról. A tanulmány javasolta kistérségi társulás
keretében Nevelési Tanácsadó létrehozását, azonban véleménye szerint a fenntartónak ez
további kiadásokat jelentene.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett a bizottsági ülésre.
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte polgármester urat és megkérdezte, kívánja-e a tájékoztatást folytatni?
Patkós Zsolt polgármester
Kérte Varga Ferencnét, folytassa tovább a tájékoztatást.
Varga Ferencné elnök
Az elemzés alapján ismertette az óvodai megtakarítási lehetıségeket.
Patkós Zsolt polgármester
A tanulmány szerint az óvodában a fejlesztéseknek komplexebbeknek kellene lenni és a
nevelési tanácsadó szakértelmét is igénybe kellene venni. Ezt követıen beszélt a következı
években várható állami normatívák alakulásáról.
Varga Ferencné elnök
Véleménye szerint a gyerekek iskola-érettségének felmérésében is lehetne a nevelési
tanácsadó segítségét kérni minden év tavaszán.
Vincze Jánosné aljegyzı
Ehhez a szülık beleegyezése is kell.
Varga Ferencné elnök
Áttért az általános iskola mőködésének elemzésére. Az elemzésen végighaladva beszélt az
iskolai osztálylétszámok alakulásáról, ismertette azokat a szükséges feladatokat, amelyekkel –
az elemzést készítık javaslata alapján - növelhetı a finanszírozás hatékonysága.
Beszélt az osztályok összevonásáról és arról, ez milyen hatással lesz az elkövetkezı három
évben az osztálylétszámok, valamint a pedagógus álláshelyek alakulására. A tanulmánynak ez
volt az elsı lépcsıje, a második lépcsıt nem ismeri, nem is tud róla beszélni.
Patkós Zsolt polgármester
A második rész Interneten érkezett, részleteiben még nem sikerült áttekintenie, de a lényege,
hogy pl. a kistérségi társuláshoz történı csatlakozás esetén hogyan alakulhat az intézmények
finanszírozása, melyek azok a plusz normatívák, amelyeket az önkormányzat mint fenntartó
igénybe tud venni. A leírtak természetesen csak tervek, elképzelések. A tájékoztatást azért
tartotta fontosnak, mert szükséges, hogy a szakbizottság megismerje, a szakértı szerint
milyen tanulságokat lehet levonni, és milyen megoldási lehetıségek vannak.
Balasi Anna bizottsági tag
A tanulmány elolvasása után az a véleménye, hogy az elemzés íróasztal mögött megírt és
semmi mást nem vesz figyelembe, csak az anyagiakat.
Varga Ferencné elnök
A leírt javaslatok az oktatási intézményekre nézve nagyon hátrányosak lennének.
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Patkós Zsolt polgármester
Lehetséges, hogy úgy tőnik, ez a tanulmány nagyon számszaki és úgy gondoljuk, mi jelenleg
többet tudunk adni az intézményeknek, de biztosan el fog jönni az a pillanat, amikor ezzel a
konstrukcióval nem tudjuk biztosítani az önállóságukat, mivel egyre csökkenek azok a
normatív támogatások, amelyek ezt az önkormányzatok számára lehetıvé teszik. Meg kell
vizsgálni, melyek azok a tételek, amelyekbıl le lehet faragni és a megoldást közösen kell
megtalálnunk.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.
Napirend
2. Tájékoztató Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról.
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Varga Ferencné elnök
Az elızetes egyeztetések során azt az információt kapta, hogy ezt a napirendi pontot
polgármester úr fogja elıterjeszteni.
Patkós Zsolt polgármester
Örömmel veszi, ha elnök asszony elkezdi és İ a tájékoztatásba bekapcsolódik.
Varga Ferencné elnök
Az elıterjesztést szívesen átadja.
Patkós Zsolt polgármester
A gazdasági program kidolgozása törvényi kötelezettségünk. A választások után hat hónap áll
rendelkezésre, hogy a képviselı-testület a programot elfogadja. Ez a program a négy évvel
ezelıttihez képest sokkal részletesebb. Röviden ismertette a gazdasági program összetevıit,
felépítését. Elképzelésük szerint azokat az ellátási formákat, amelyeket a szanki emberek
megszoktak továbbra is igyekeznek biztosítani, azonban ha ebben az évben nem is, de jövıre
biztosan meg kell találni hogy mibıl és hogyan lehet takarékoskodni, vagy esetleg
többletbevételt szerezni. Ennek lehet az egyik útja a kistérségi feladat ellátás vállalása.
Beszélt még a szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos elképzelésekrıl, valamint a
munkahely-teremtés lehetıségeirıl. A képviselı-testületnek el kell azt dönteni, melyek azok a
helyi költségvetést érintı lehetıségek, amelyekre áldozni akarnak.
Varga Ferencné elnök
Megköszönte polgármester úr tájékoztatóját. Javasolta, hogy a gazdasági programnak azt a
részét tekintse át a bizottság, ami az oktatás, mővelıdés és a sport területére vonatkozik. A
programban vannak nagyon jó elképzelések, de vannak olyan részek is, ahol a képviselıtestületnek nagyon körültekintıen kell eljárnia. Polgármester úr 8 pontban foglalta össze a
nevelési, oktatási, közmővelıdési intézmények és a sport területén szükséges feladatokat. Elsı
pontban leírta, hogy erısíteni kell a nevelési- oktatási intézmények térségben betöltött
szerepét, magasabb szintő oktatás és a lehetıségek nagyobb körő kínálatával. Mire gondolt
polgármester úr?
Patkós Zsolt polgármester
Megszőnik a bodoglári óvoda. Egy lehetıség, hogy a gyerekeket ide hordják a szülık
óvodába. Ha ide járnak, lehet, hogy itt maradnak iskolában is. Beszélt azokról a
lehetıségekrıl, amelyek a térségben betöltött szerepüket erısítik
Varga Ferencné elnök
Következı pont arról szól, hogy a pedagógiai program és oktatási intézkedési terv
felülvizsgálatát el kell végezni. Az óvoda helyi program, az iskola pedagógiai program
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alapján végzi a tevékenységét. Intézkedési tervet nem készítettek, mert az önkormányzatnak
van. Ez milyen mértékben befolyásolja a további mőködést?
Patkós Zsolt polgármester
Aktualizálni kellene mik azok az önkormányzati plusz lehetıségek, amelyeket biztosítani
kívánunk az elkövetkezı idıkben az intézmény számára és mik azok az intézménytıl elvárt
dolgok, amelyeket szeretnénk, ha kiemelten kezelnének.(pl. a nyelv vagy a számítástechnikaoktatás). Az elképzeléseket nem évente határoznánk meg, hanem egy hosszabbtávú elképzelés
készülne, pl. a ciklus végéig.
Varga Ferencné elnök
A következı pont említést tesz az óvoda akadálymentesítésérıl, tornaszobával való
bıvítésérıl, az iskolai akadálymentesítésérıl, a tornacsarnok külsı és belsı átépítésérıl, a
főtéskorszerősítésrıl, a mővelıdési ház fejlesztésérıl, rendezvényterem felépítésérıl. Kívánja,
hogy az elképzelések megvalósuljanak.
Következı pontban olvashatjuk, hogy megvalósult az intézmények világításkorszerősítése,
valamint folytatni kell az intézmények fejlesztését, a beruházásokat. Úgy gondolja a bizottság
ezt maximálisan tudja támogatni.
A könyvtár könyvállományát, számítógépparkját tovább kell fejleszteni és bıvíteni a
szolgáltatások körét. Ez azért is fontos közmővelıdési feladat, mert ezeket a lehetıségeket
nem csak az általános iskolások, hanem sok középiskolás is tudná hasznosítani.
A település kulturális életének, idegenforgalmának fellendítése érdekében éves
rendezvénytervet kell készíteni. A rendezvényterv már régebben is létezett, véleménye szerint
ez az ÁMK közmővelıdése és a társadalmi szervezetek együttmőködése miatt a továbbiakban
is szükséges.
Patkós Zsolt polgármester
A falusi turizmussal kapcsolatban beszélt arról, hogy Szank folyamatosan fejlıdik. Fontos
lépés, hogy eladhatóvá kell tenni a települést.
Balasi Anna bizottsági tag
A könyvtár állományának gyarapításához nagy pénzekre lenne szükség, az İ véleménye
szerint inkább az általános iskolás-korú gyerekeket kellene a könyvtárhasználatra megtanítani,
hogy a késıbbiekben nagy városi könyvtárakban is könnyen boldoguljanak.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy tudja felsı-tagozatban ilyen célra van is óraszám biztosítva.
Varga Ferencné elnök
Településünkön lehetıséget kell biztosítani helytörténeti, iskolatörténeti és az olajbányászat
történetét bemutató állandó kiállítás bemutatására. Mi errıl polgármester úr elképzelése?
Patkós Zsolt polgármester
Terveink közt mindenképpen fontos szerepe van, vagyis lesz ilyen kiállítása a falunak.
Mucsi László bizottsági tag
Az általános iskolában már évekkel ezelıtt felmerült, hol lehetne kialakítani egy helytörténeti
múzeumot. Felvetıdött a volt gyakorlókert, mint lehetıség. Az egykori gazdasági épületet
meg lehetne csinálni nádtetıvel, vályogfallal. Igazi parasztházzá lehetne alakítani elıtte fás,
ligetes résszel, így alkalmas lenne erre a célra. Tovább gondolva egy megfelelı épületben ki
lehetne alakítani paraszt-konyhát is. A hozzá szükséges felszereléseket beszerezve
hagyomány-ırzı, szép színfoltja lenne a falunak.
Varga Ferencné elnök
Utolsó pontként szerepel az Olajbányász Sportegyesület használatában lévı sporttelep
felújítása. Erre a felújításra a sportpálya már nagyon rászolgált, igazán indokolt lenne. Az
elızıekben átbeszélt pontok alapján úgy gondolja, a gazdasági program pozitív és elıre
mutató, reméli, hogy valamennyi elképzelés meg fog valósulni a közeljövıben. Megkérdezte,
az elhangzottakhoz van-e valakinek további kiegészítése?
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Hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Varga Ferencné elnök
Javasolta a bizottságnak támogassa a Gazdasági Programban megfogalmazott javaslatokat.

Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

2/2007.(III.26.)OMSB hat.
Javaslat a Gazdasági Program
elfogadására
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének 2007-2010 évekre vonatkozó Gazdasági Programját az elıterjesztés
szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

K. m. f.
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 17.30 órakor
bezárta.

Varga Ferencné
OMSB elnök
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