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Jegyzıkönyv
Készült: A bizottság 2007. június 11-én 16.00 órakor megtartott ülésérıl.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Oláh László
Mucsi László bizottsági tagok
Besesek Béla képviselı
Vincze Jánosné jegyzı
Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint Vincze Jánosné jegyzı
asszonyt és Besesek Béla képviselıt. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel
az 5 bizottsági tagból 4 fı jelen van. A meghívóban kiadott napirendi pontokat javasolta
megtárgyalni. Kérdezte van-e más napirendi pontra javaslat?
Más javaslat nem volt.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi napirendet fogadták el:

NAPIREND

1. Elıterjesztés a 2007/08-as tanév indításának elıkészítésére
Elıadó: Varga Ferencné elnök
2. Egyéb kérdések
Elıadó: Varga Ferencné elnök

Napirend
1. Elıterjesztés a 2007/08-as tanév indításának elıkészítésére
Elıadó: Varga Ferencné elnök
Varga Ferencné elnök
Elmúlt héten polgármester úrtól kapott egy levelet, amelyben az Oktatási, Mővelıdési és
Sport Bizottságtól javaslatot kér az általános iskola tanévindításával kapcsolatban. Az írásos
elıterjesztést valamennyi bizottsági tag megkapta. Ismertette az elıterjesztés felépítését.
Felkérte Szabóné Szatmári Katalint az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Múlthét hétfın nyújtotta be a képviselı-testületnek szóló elıterjesztést, majd kedden a
kiegészítést. A szöveges részben leírt kéréseit táblázatokkal támasztotta alá. Részletesen
beszélt az elıterjesztésrıl. Ismertette a következı évben várható osztálylétszámok alakulását,
tájékoztatta a jelenlévıket a fenntartó által meghatározott létszámkeretrıl, kettı pedagógus
nyugdíjazási kérelmérıl, valamint a napközis csoportok alakulásáról és a sajátos nevelési
igényő gyermekek ellátásáról.
Varga Ferencné elnök
Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Az önkormányzati törvény alapján az elhangzott
elıterjesztésrıl a Képviselı-testület fog dönteni. A mai bizottsági ülésnek az a célja, hogy a
testületi döntést elıkészítse. Az írásos anyag alapján beszélt arról, hogyan alakult az
ÁMK-ban dolgozók létszáma az elmúlt években. Kérdezte az igazgató nıtıl most hogyan
alakulnak a létszámleépítések?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
2007. július 1-tıl 1 tanítónı – akinek óvodapedagógus végzettsége is van – az óvodában fog
dolgozni, 2 fınek megszőnik a munkaviszonya.
Varga Ferencné elnök
Ezt követıen beszélt az osztálylétszámok alakulásáról. Tájékoztatta a bizottságot a sajátos
nevelési igényő gyerekek speciális foglalkozási igényeirıl és ismertette, ez hogyan
befolyásolja az osztálylétszámok alakulását a szanki általános iskolában. A következı
tanévben a második osztályban 27 fı az osztálylétszám, ebbıl 9 fı a sajátos nevelési igényő,
közülük a létszám kiszámításánál 5 tanulót 2 fınek, 4 tanulót 3 fınek kell számítani, ez
összesítve 40 fıt jelent a közoktatási törvény rendelkezései szerint. Az osztályok bontási
határa 26 fı, így ha 1 fı elköltözik, akkor is 26 fı marad, ebbıl 9 fı a sajátos nevelési igényő
tanuló, ez egy osztályban nagyon sok, ezért mindenképpen bontani kell a létszámot . A
törvény lehetıséget ad kis létszámú osztályok mőködtetésére legfeljebb 15 fıvel akkor, ha
jelentıs létszámú a sajátos nevelési igényő tanulók száma. Ebben az esetben egy ilyen
évfolyamról van szó. Ugyanez a helyzet a hetedik évfolyamnál, mert a 29 fı az 5 sajátos
nevelési igényő tanulóval összesítve 35 fınek számít. Felsı tagozatban a bontási határ 30 fı,
ezért ebben az esetben is csak kettı osztály indításáról lehet szó. Az a javaslata, maradjanak
az osztálylétszámok az elıterjesztésben feltüntetett táblázat szerint.
A napközis csoportokról elmondta, hogy az elıterjesztés szerint a következı tanévtıl 4
napközis csoportra kapott engedélyt az intézmény. Ez mellett szeretnének 1 tanulószobát
mőködtetni. Tudni kell, hogy a napközis csoportra jár, a tanulószobára nem jár normatív
támogatás. A megfelelı felügyeletet azonban mindkét esetben biztosítani kell a tanulóknak. A
napközis csoportok csökkentése befolyásolja a pedagógus létszám alakulását is, az intézkedés
létszámcsökkenést eredményezhet. Kérte a bizottsági tagokat, az elhangzottakról mondják el a
véleményüket.
Mucsi László bizottsági tag
Véleménye szerint nem jó megoldás, ha nagy létszámúak az osztályok. A második
osztályosoknál a tanulók 1/3-a sajátos nevelési igényő, ha İk csak egy osztályba kerülnek az
katasztrofális lenne. Ismeri a megyei tapasztalatot és sok intézmény felvállalta az integrációt
azért, hogy maradjanak a problémás gyerekek is a helyi általános iskolákban. Ha nagy az
osztálylétszám, akkor lehetetlenné teszik a pedagógiai munkát a gyerekek, és ezt a többi
gyerek sínyli meg. Csökken az esélye, hogy normálisan tudjanak haladni az ép, átlagos
gyerekek. Ez igaz a 7. osztályos gyerekekre is, mert 7-8 osztályban a legnagyobb a teher,
minıségben és mennyiségben is emelkedik a tananyag, és a továbbtanulási esélyeket
csökkenti a nagy létszámú osztály. Ezért egyetért azzal, hogy az osztályok bontása maradjon
úgy, ahogyan az elıterjesztésben szerepel.
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Hallomásból úgy tudja, ha az adott osztályokban összevonás történik, több szülı elviszi a
gyerekét az iskolából. Bár nem járnának azzal sem jobban a szülık, mert mindenhol
szőkülnek a lehetıségek.
Oláh László bizottsági tag
A sportpályán szülıktıl İ is hallotta, hogy összevonások esetén a szülık elviszik a
gyerekeket a szanki iskolából.
Varga Ferencné elnök
Igen, igazából nem kellene ilyen helyzetbe hozni a szülıket.
Besesek Béla képviselı
A finanszírozás valóban úgy mőködik, hogy amelyik tanulót pl. kettınek vagy háromnak kell
számítani, arra a normatíva is kétszeresen vagy háromszorosan jár?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igen, így kell számítani. A Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság körlevélben tájékoztatta
arról, hogy a jelen tanévben érvényes szakértıi javaslattal bíró, sajátos nevelési igényő
gyerekeket még megilleti az eddigi ellátási forma a 2007/2008-as tanévben is.
Besesek Béla képviselı
Véleménye szerint – bár szavazati joga ezen a bizottsági ülésen nincs - akkor nem szabad
gondolkodni, maradjanak az osztálylétszámok az elıterjesztés szerint. A napközis
csoportokkal kapcsolatban az a kérdése, mi a különbség a napközis csoport és a tanulószoba
között?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A különbség abban van, hogy a napközis csoportban a pedagógus kötelezı óraszáma heti 23
óra, a tanulószobán pedig heti 15 óra.
Besesek Béla képviselı
Ez akkor heti 8 órával kevesebb óraszám, vagyis majdnem fél álláshely különbséget jelent. De
ez finanszírozásban többet hoz mint amennyi a különbözet.
Mucsi László bizottsági tag
Ilyenkor a pénzügyi szakember úgy gondolkodik, hogy egy álláshely felszabadul, mert a heti
15 órát a meglévı állománynak szétosztja túlórában. Így egy személlyel kevesebbet kell
foglalkoztatni.
Balasi Anna
Igen, csak a pénzügyi szakember azt nem veszi figyelembe, mit jelent az, ha a gyerekekhez
minden nap más pedagógus megy be.
Mucsi László bizottsági tag
Ez valóban így van. Saját tapasztalata, ha a napközis csoportjában helyettesítenek, utána elég
a gyerekeket visszaállítani a megszokott rendre.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A témához kapcsolódva annyival egészítette ki az elhangzottakat, hogy pedagógusok
alkalmazási lehetıségérıl is döntünk, amikor osztályok összevonásáról döntünk. Megbízott
igazgatóként nagyon nehéz helyzetbe került, amikor kollegák elbocsátásáról kellett
határoznia, hiszen évtizedek óta nem kellett az igazgatóknak ilyen drasztikus intézkedést
tenni. Reméli, hogy neki sem kell több pedagógust elküldeni, mert az intézkedés nagyon nagy
feszültséget okoz a tantestületben.
Varga Ferencné elnök
Jegyzı asszonynak van-e észrevétele ezzel kapcsolatban?
Vincze Jánosné jegyzı
Abban az esetben, ha kettı tanuló elköltözik, a hetedik osztályban csak 12 fı marad?
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A táblázatot már úgy készítettük el, hogy ebbe már az elköltözött gyerekeket is
beleszámítottuk.
Oláh László bizottsági tag
Szintén az a véleménye, hogyha van rá lehetıség, akkor próbáljuk itt tartani a szanki diákokat,
mert többször hallhattunk arról, hogy az országban több településen is úgy csalogatják a
nagycsaládosokat, hogy mőködıképesek maradjanak az oktatási intézmények.
Mucsi László bizottsági tag
İ is azon a véleményen van a létszámleépítésekkel kapcsolatban, igyekezzünk ezt a
kellemetlen feladatot a legemberibb módon megoldani, mert nagy sérelmeket szül, ha valakit
az aktív munkájából elmozdítanak. A képviselı-testületnek van egy önkormányzati
határozata, ami kimondja, hogy szeptember 1-jén mennyinek kell lenni a létszámnak, ezért az
nem volna helyes, hogy nyáron elküldünk kettı aktív dolgozót és ha ketten nyugdíjba
mennek, akkor felveszünk ismét kettı személyt.
Varga Ferencné elnök
A nyugdíjazásoknál tudja hogy az egyik kollégát alkalmazni kell a tanév végéig, de
megoldható lenne-e, hogy a másik tanárnıt óraadóként tovább foglalkoztassa az iskola?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igen, abban az esetben, ha maradnak az osztálylétszámok, a kémiát a tanárnı óraadóként
tanítaná az év végéig.
Varga Ferencné elnök
Az Oktatási Bizottság a képviselı-testület felé az azt a javaslatot tegye, hogy a következı
tanévben 15 osztály és 5 napközis csoport indítását engedélyezze, 21 pedagógust
alkalmazzon, valamint a kettı nyugdíjas korú pedagógus közül az egyik fı a tanév végéig
dolgozhasson, a másik fı pedig nyugdíjazását követıen óraadó tanárként dolgozhasson a
2007/2008-as tanév befejezéséig.
Vincze Jánosné jegyzı
Kati 5 napközis csoportot említett, nem 4 csoportról és 1 tanulószobáról volt szó?
Varga Ferencné elnök
Nem, a 4 csoport és az 1 tanulószoba helyett 5 napközis csoportot javasolt. Kérdezte van-e
más javaslat? Más javaslat nem volt.
Kérte a bizottság tagjainak szavazatát az elhangzott javaslatról.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
4/2007.(VI.11.)OMSB.hat
Javaslat a 2007/2008-as tanév
indításához
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 2007/2008-as tanévben az ÁMK
igazgatójának írásos elıterjesztésében feltüntetett 15 osztály indítását engedélyezze.
Javasolja továbbá, hogy a 2007/2008-as tanévben a Gy. Szabó Béla Általános Iskolában
5 napközis csoport mőködjön. A Képviselı-testület az adott tanévben 21 fı pedagógust
alkalmazzon, valamint a 2 fı nyugdíjazását kérı pedagógus közül az egyik fı a 2007/2008.
tanév végéig taníthasson, a másik fı pedig a nyugdíjazását követıen óraadó tanárként
maradjon alkalmazásban.
Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
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Napirend
2. Egyéb kérdések
Elıadó: Varga Ferencné elnök
Varga Ferencné elnök
Tájékoztatta a bizottság tagjait az óvodában dolgozók létszámváltozásairól. Az elmúlt
években stabil volt a dajka és óvónıi létszám, de jelenleg 1 fı dajkával és 2 fı óvónıvel
csökkent az óvodában dolgozók száma. A faluban nem találtak képesítéssel rendelkezı
óvónıt, képesítés nélkül pedig a közoktatási törvény nem engedélyezi óvoda-pedagógus
alkalmazását, ezért külsı személyt tudnak alkalmazni mindaddig, amíg a GYES-en lévı
kolléganık ismét munkába állnak. Mindezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert nagyon
sajnálja, hogy a faluban sok a tanítói végzettséggel rendelkezı pedagógus, mégsem
alkalmazhatják ıket az óvodában, mert ehhez a munkakörhöz nincs meg a végzettségük.
Ezután átadta a szót Oláh Lászlónak.
Oláh László bizottsági tag
A sportpálya jelenlegi gondnokának június 1-jén megszőnt a munkaviszonya, a feladatot
jelenleg társadalmi munkában látja el. A munkájával nagyon elégedett, most a sportpálya
valóban úgy néz ki, ahogyan az elvárható ettıl a létesítménytıl.
Múlt pénteken volt egy szakosztályi győlés, amelyen polgármester úr is részt vett, neki is
feltették a kérdést, hogyan lehetne a gondnok további munkáját biztosítani? Polgármester úr
azt javasolta, a bizottság soron következı ülésén jelezze ezt a problémát és kérje a bizottság
támogatását a gondnoki munkakör betöltéséhez. Tovább gondolva a dolgot úgy tudja az
óvodánál szintén nincs olyan személy aki a karbantartói munkát folyamatosan ellátja, ezért
jelenleg közhasznú munkásokkal oldják meg ezt a feladatot.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Karbantartói munkakörben jelenleg az iskolánál 1 fı dolgozik, aki az iskolai feladatok mellett
ellátja az óvoda, a mővelıdési ház és a közösségi ház karbantartói feladatait is. Ennyi feladat
egy személynek rendkívül sok, így az iskola mellett kevés ideje jut a többi intézményre, mivel
legtöbbet az iskolánál kell tevékenykednie. Áprilisban jött az a lehetıség, hogy a közmunkaprogramban Varga Ferencet tudtuk alkalmazni az óvodában erre a munkára, de június 30-án
neki is lejár a szerzıdése. Ugyanazokat tapasztalta İ is, mint Oláh László a sportpályán.
Mióta az óvodának van karbantartója azóta a környezete elınyére változott, akár kívül, akár
bent az épületben. Ezért továbbra is szükség volna erre az 1 fıre, mivel az iskola gondnoka
nem gyızi egyedül. Ha a sportpályán szükség van karbantartóra, akkor az ÁMK-nál ennyi
intézményhez a meglévı mellé még egy személy kellene.
Oláh László bizottsági tag
Amennyiben finanszírozható, javasolta a sportpályára és az óvodához intézményenként 1 fı
alkalmazását karbantartói munkakörben. Errıl kell-e szavaznunk?
Varga Ferencné elnök
Szavazni nem kell, csak javaslatot tenni. A témához kapcsolódva tájékoztatta a bizottságot,
hogy a képviselı-testület minden tagja kapott egy elıterjesztést, amelyben polgármester úr
kérte középfokú végzettséget igénylı munkakörben kettı álláshely engedélyezését. Azt
mondhatja, az óvodában valóban szükség volna egy fıre karbantartói munkakörben, ezért a
javaslatot támogatja. Kérdezte igazgató asszonytól, jelenleg mit tud mondani ezzel
kapcsolatban?
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az ÁMK-ban a nyár folyamán nyugdíjba megy egy takarítónı. Arra gondolt, mindig
egyszerőbb takarítói munkakört közhasznú munkásokból megoldani, mint egy karbantartót,
ezért ha nem kapnak létszámkeretet a karbantartóra, és marad a jelenlegi létszám, akkor a
nyugdíjazást követıen a takarítónı helyére létszámban felvesznek egy személyt – Varga
Ferencet – karbantartónak az óvodához.
Besesek Béla képviselı
A háromhavi foglalkoztatás alkalmazása valóban agyrém, mert ha munkát akarunk biztosítani
az embereknek, akkor miért kell azt megtiltani, hogy három hónapnál tovább dolgozzon
valaki egy munkahelyen? Egy helyen valaki bevált, gyakorlatot szerez és megszokják, ezt
háromhavonta megszüntetni és újrakezdeni, ez nem normális dolog.
Vincze Jánosné jegyzı
A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Vezetıje elıadást tartott Balatonlellén.
Elmondta, hogy a mutatószámok tükrében minden nagyon jó úgy, ahogy van. Patkós Zsolt
polgármester úr felszólalt, hogy ne a mutatószámokat nézzék már, hanem az embereket! Az
elıadó azt is elmondta, ezzel országosan az a cél, hogy minél több embert foglalkoztassanak.
Besesek Béla képviselı
Igen, de ez sem az embernek, sem az intézménynek nem jó, csak a statisztikának.
Mucsi László bizottsági tag
Polgármester úr elıterjesztésével egyetértett. A Hivatalnak is szüksége van egy olyan
személyre, aki a kımőves szakmunkát vagy egyéb feladatokat is el tud végezni az
intézményekben, de ha arról van szó, megfelelı kisegítı személyzettel akár a lakosság felé is
tudna szolgáltatni. A sportpálya karbantartói feladatainál is szükség van egy fıre, ezért a
javaslatnak ezzel a részével is egyetértett. Összegezve azt javasolta, a sportpályára egy
pályakarbantartót, a Polgármesteri Hivatalban egy kımővest és az ÁMK -ban a jelenlegi egy
fı mellé egy karbantartót alkalmazzon a képviselı-testület.
Varga Ferencné elnök
Errıl határozatot kell hoznunk?
Vincze Jánosné jegyzı
A bizottság javaslatot tehet a képviselı-testületnek, ez történhet határozat formájában.
Besesek Béla képviselı
Az elıterjesztés mellé nincs pénzügyi számítás mellékelve
Vincze Jánosné jegyzı
A gazdasági vezetı a testületi ülésre vinni fogja a számításokat.
Varga Ferencné elnök
Kérdezte a bizottsági tagokat, egyetértenek-e Mucsi László javaslatával?
Az elhangzott javaslattal valamennyien egyetértettek, ezért a bizottság elnöke szavazásra
kérte a bizottság tagjait.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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Javaslat karbantartó munkakör
betöltésére
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központban
karbantartói munkakör betöltésére 1 fı, valamint a Polgármesteri Hivatalban 2 fı
alkalmazását engedélyezze.
Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 17.15 órakor
bezárta.
K. m. f.

Varga Ferencné
OMSB elnöke
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