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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
OKTATÁSI, M ŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

Készült: A bizottság 2007. július 5-én 16.00 órakor megtartott ülésérıl. 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök  
                         Balasi Anna tag 
                         Oláh László tag                        
    Nyerges Zoltán tag 
                         Vincze Jánosné jegyzı 
                         Nagy Klára gazdasági vezetı 
                         Besesek Béla képviselı 
                         Mezeiné Forczek Zsanett jegyzıkönyvvezetı 
Varga Ferencné elnök 
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint Vincze Jánosné jegyzı 
asszonyt és Besesek Béla képviselı urat. Mucsi László bizottsági tag nem vett részt az ülésen. 
A mai nap hirtelen ülése, azért alakult így, mert múlt héten a képviselı-testületi ülésen 
megbízást kapott az Oktatási, Mővelıdési és Sport bizottság arra, hogy dolgozzák ki a 
táborozó gyerekek támogatásának formáját. Polgármester úr a képviselı-testületi ülésre 
kiadott egy tájékoztatót, ami a táborozással kapcsolatos. Ez csak a képviselıknek állt 
rendelkezésre. Nem olvassa fel, mert ezt néhány dologgal ki kell egészíteni, pontosítani kell 
az igénylés módját, és a lehetıségeit. Készített egy pályázati kiírást, amit mindenki 
megkapott, ezt gondolta fontosnak átbeszélni. Ezt megelızıen megkérte Nagy Klára 
gazdasági vezetıt, hogy nézze át, esetleg van-e olyan dolog, ami tovább pontosítaná az 
elképzelését. Ezután a gazdasági vezetı még tett néhány javaslatot a pontosítás érdekében. 
Azt kell tudni, hogy ebben az évben három pedagógus táboroztat, és négy tábort szerveznek  
Az alábbi táborok kerülnek megszervezésre: 
-Ruskó Sándor július 23-29-ig Kunfehértón táborozik 30 fıvel. 
-Csontos Erzsébet július végén augusztus elején Szajolon táborozik 40 fıvel a nagy és a 
középsı tánccsoporttal. 
-Csontos Erzsébet június 28-tól július 2-ig a horgásztanyán táboroztat kistáncosokat. 
-Varga Ferencné július13-tól táboroztatja Kunfehértón a Szanki Ifjú Zenebarátok Köre tagjait.  
Csontos Erzsébet kis táncosok táborozása megtörtént-e? 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Ez a tábor mikortól volt? 
Varga Ferencné elnök 
Június 28-tól július 2-ig tartott ez a tábor. 
Balasi Anna bizottsági tag 
A hétvégén lett volna. 
Varga Ferencné elnök 
Mikor adták le a táborvezetık ezeket a listákat? Ez a létszám miatt nagyon fontos. 
Megkérdezze Csontos Erzsébetet hogy megtartotta-e a tábort? 
Balasi Anna bizottsági tag 
Kérdezze meg Csontos Erzsébetet. 
Varga Ferencné elnök 
Fontos dolog, hogy megtartotta–e a tábort, mert az elosztásnál problémák lehetnek. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az idıpont szerint meg kellett volna tartani a tábort. 
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Varga Ferencné elnök 
Meg kellett volna tartania a tábort, az idıpont szerint. A táborhelyek megnevezésének listája 
május 30-ai keltezéső. Ha ez elmaradt, akkor nincs mirıl beszélni. A negyedik tábort nem kell 
figyelembe venni.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Tornacsarnok mellett gyakoroltak, azok nem kicsik voltak.   
Varga Ferencné OMSB elnök 
A pályázattal kapcsolatban megbeszélik, hogy mi a módosítás és mi az elképzelés. Arra kéri a 
bizottsági tagokat, hogy ha valaki hibát talál, vagy javaslata van, kéri, hogy szóljon közbe. Ha 
a pályázatot elfogadja a bizottság, akkor holnap reggel ki kell küldeni pályázatokat a 
pályázóknak. Jıvı szerdán el kell fogadni azt, hogy kit és milyen mértékben támogat az 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság, mert az elsı tábor már jövı pénteken indul. Jó lenne 
tudni, mert ez a pénz felosztása miatt nagyon fontos.  
Szank Község Önkormányzata elismeri és támogatja az Általános Mővelıdési Központ által 
támogatott szaktáborokat. Fontosnak ítéli meg azt, hogy a táborok mőködéséhez támogatást 
nyújtson. A támogatás igénybevételének rendje a korábbi évek gyakorlatától eltér. A 
tájékoztatót a polgármester úr adta ki a múlt héten. 
A szanki Önkormányzat megbízásából 2007-ben 100.000,- Ft összegben a szanki Oktatási, 
Mővelıdési és Sport Bizottság pályázaton hirdeti meg a rendelkezésre álló összeg táborok 
közötti felosztását az alábbiak szerint: 
Táboroztatáshoz nyújtott pályázati összeg igénylésének feltételei: 
Az elsı mondatot már módosítva olvassa fel. 
-A támogatás kizárólag szanki általános iskolás és szanki lakhelyő, közép és nappali tagozatos 
fıiskolás egyetemista után vehetı fel, az alábbi sorrend figyelembe vételével. 
-Sorrendet állított, ha véges a pénzösszeg, akkor kell egy határt szabni, így lehet, hogy a 
fıiskolások, egyetemisták ki fognak esni. 
 1. Elsısorban szanki általános iskolás gyerekek 
 2. Majd szanki lakosú, középiskolás gyerekek.  
 3. Szanki lakosú fıiskolás nappali tagozaton tanuló gyerekek (rendelkezésre álló 
keretösszeg függvényében.)  
 4. A támogatás a képviselı-testület javaslata alapján a szanki Önkormányzat által 
fenntartott táborokban való részvételhez vehetı igénybe. 
Ha ezt a pályázatot elfogadjuk, akkor kizárjuk a táboroztatókat, akik nem a kijelölt 
táborhelyeken vagy a támogatott táborhelyeken táboroztatnak. Sikonda, Kunfehértó, 
Balatonakali az Önkormányzat által fenntartott táborhely, aminek a fenntartásáért fizet. 
Mennyit fizet évente az Önkormányzat?  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Több százezer forintot fizet az Önkormányzat évente a táborok fenntartására.  
Varga Ferencné OMSB elnök 
Olcsóbban juthatnak a táborozók szálláshoz és az azzal járó ellátásokhoz. Egy nem 
Önkormányzat által fenntartott táborban ez máshogy alakul. Ezért javasolta az egyik 
képviselı úr, hogy maradjunk az Önkormányzat által támogatott táborokál, de ha ezt benne 
hagyják a pályázatban, akkor két tábor már ki is esik. Ezek a horgásztanyán táborozók és a 
Szajolon táborozó néptáncosok, át kell gondolni. Megjelöli ezt a pontot és visszatér még erre 
a témára. 
 5. Igénylı (ÁMK intézmények, egyházi szervezetek, egyéb szervezetek), szervezett 
formában táboroztatja a szanki gyerekeket. Igénylı az ÁMK valamely dolgozója, aki tábort 
szervez, vagy pedig egyházi, vagy egyéb szervezetek. Aki több gyereket táboroztat együtt, az 
kapja a támogatást.  
 6. Kizárólag helyi szervezéső táboroztatáshoz vehetı igénybe. 
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Balasi Anna bizottsági tag 
Ide tartozik a Martonné Sági Mária által szervezett kalásztábor is. Nem tudja lesz-e az idén. 
Régebbi idıkben volt.   
Varga Ferencné elnök 
Ha szanki gyerekeket táboroztat, és megfelel ezeknek a kritériumoknak, akkor ı is 
benyújthatja. A támogatás kizárólag az ÁMK és az egyházi szervezéső táboroztatáshoz vehetı 
igénybe.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Néptánc az ÁMK-hoz tartozik -e? 
Varga Ferencné elnök 
Igen oda tartozik, mert szanki vagy egyéb szervezet.  

     7.Az igénylés módja:  
A pályázat benyújtásának határideje: (2007. július 11-én délelıtt 10 óra). 

11 órakor már el is kellene bírálni, mert csütörtökön fel kellene venni a táboroztatónak ezt a 
pénzt, pénteken reggel indul az elsı tábor. Ezért tartotta fontosnak ezt a gyors elbírálást. A 
szezon elsı táboroztatása elıtt az igénylı táborszervezık nyújtsák be a pályázatukat a szanki 
Önkormányzat Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság referensének. Ez arról szól, hogy az 
ÁMK-ból ki szervez tábort, és kiküldjük az elfogadott pályázatot mindenki számára. 
Amennyiben pályázni kívánnak szerdán 10 óráig, be kell adniuk a pályázatukat. Az 
elosztásról a döntés 11 órakor lesz.  
Pályázat az alábbiakat tartalmazza: 

- Tábor helyét, idejét, költségvetését, táborozók névsorát, iskola fokát, lakcímét, tábor 
felelısét. 

- 18 év alatti táborozók neve mellett a szülı aláírása szerepeljen. 
- 18 év feletti táborozók neve mellett saját aláírásuk legyen. 
- Szakmai programját, célját, (táborszervezı, ÁMK igazgató aláírásával) 

Elszámolás: 
A tábor kezdete elıtti utolsó munkanapon elızetes egyeztetés után a táborvezetı a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából elıleget vehet fel 2000 Ft/táborozó gyermek 
mértékében. A tábori szállás díjra felhasznált összegrıl a Polgármesteri Hivatal nevére és 
címére kiállított készpénzfizetési számlával a tábor befejezését követı 3 munkanapon belül 
kell elszámolni. Van-e valakinek valamilyen módosító indítványa? Ha nincs, akkor 
végigmennének a javított pontokon.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Nem mindent ért. A támogatás mértéke maximum 2000 Ft/táborozó gyerek. Ez azt, jelenti, 
hogy aki beadja a pályázatot, az fogja elosztani, hogy ez a gyerek kevesebbet fizet, vagy 
minden gyereknek megvan a 2000 Ft-os kedvezmény. 
Varga Ferencné elnök 
100 000 Ft-ig lehet osztani a keretösszeget. Szerdán beadják a pályázók, lesz általános 
iskolás, valamennyi középiskolás, és fıiskolás. Ha elfogy a 100 000 Ft-os keretösszeg, akkor 
nincs tovább mit osztani, aki belefér a keretbe. Sorrend szerint.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Aki fıiskolás? Azok melyik táborba mennek? 
Varga Ferencné elnök 
Tánctáborba és a furulyás táborba vesznek részt a fıiskolások. 
Vincze Jánosné jegyzı 
2000 Ft alatt is adható támogatás. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Támogatás mértéke maximum 2000 Ft.  
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Varga Ferencné elnök 
Vannak olyan gyerekek, akik több táborban is részt vesznek ezen volt vita, hogy ez a gyerek 
kapjon támogatást, vagy ne kapjon. Ezt nem szabályozták le a pályázatba. Van-e valakinek 
erre ötlete, javaslata?  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Egy gyerekre csak egyszer vehetı igénybe a támogatás összege. 
Varga Ferencné elnök 
Mi alapján legyen eldöntve, hogy melyik tábor részesüljön akkor támogatásban. Ha több 
táborban vesz részt egy gyerek, akkor a támogatás mértéke 1000 Ft legyen. Ezt kell 
belefogalmazni a pályázatba. 
Vincze Jánosné jegyzı 
2000 Ft/táborozó gyermek, ez az Oktatási, Mővelıdési és Sport bizottság rendelkezési joga, 
hogy 2000 Ft mértékéig mennyit ad gyerekenként.  
Varga Ferencné elnök 
Ne szabályozza a bizottság tovább a maximumot, megnézik a névsort szerdán. 
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Ha több táborban vesz részt a gyerek annyi ezer Ft a támogatás mértéke.  
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Megítélt mennyiség megosztva kettıvel. 
Varga Ferencné elnök 
Amennyiben több táborban vesz részt egy gyerek, a megítélt összeg arányosítva lesz.  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
2000-ot oszt a bizottság az a maximum.  
Varga Ferencné elnök 
Van-e valakinek javaslata? 
Balasi Anna bizottsági tag 
Mi van azzal, hogy a szezon elsı táborozása elıtt az igénylı táborszervezık nyújtsák be a 
pályázatukat? 
Varga Ferencné elnök 
A képviselı-testületi ülés is csak a múlt héten volt. Ezt lehet, hogy le lehet vetetni, ez az elsı 
év, alkalmi és kísérleti jellegő. Biztos lesznek negatív vélemények a pénzosztással 
kapcsolatban, mert ha nem kapják meg a táborvezetık gyerekenként ugyanazt az összeget, ha 
megosztva lesz. Biztosan meg lesz a véleményük, de 110 gyerekre 100 000 Ft támogatás 
kevés, nem lehet egyformán szétosztani.  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Véleménye szerint ezt úgy lehet eldönteni, hogy maradjon benne a pályázatban az a mondat,  
az önkormányzati táborokat támogatja az önkormányzat elsısorban. Elıször az 
önkormányzati táborokban táborozó gyerekeket támogatja a bizottság. Ha marad még keret, 
akkor a többi szervezéső tábor is kapjon támogatást.  
Varga Ferencné elnök 
A képviselı-testület javaslata alapján elsısorban a szanki Önkormányzat által fenntartott 
táborokban való részvételhez vehetı igénybe a támogatás. Ezt követıen támogatunk más 
tábort. 
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Azért kerüljön bele ez a mondat a pályázatba, mert az Önkormányzat havi százezres 
nagyságrendben fizeti ki a fenntartást a táborok után, és ezeknek a táboroknak Balatonakali, 
Sikonda nincs kihasználtsága. Nem mennek oda táborozni a gyerekek.   
Vincze Jánosné jegyzı 
A néptánc tábor is Szajolon van szervezve.  
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Besesek Béla képviselı 
Miért kell Szajolra szervezni a tábort, mikor nagy pénzeket fizet ki az Önkormányzat, hogy 
saját tábora legyen.  
Varga Ferencné elnök 
Furulyásokkal volt utoljára Balatonakalin és Sikondán is. Úgy gondolja, hogy egy 20 fıs 
csoporttal nem szabad elindulni oda, mert messze van, és nagyon sokba kerül az uti költség. 
Zenetábort, sporttábort és táncos tábort, hogy egyszerre táborozzanak nem szabad. 
Tapasztalatból tudja, hogy mindig van olyan gyerek, aki mindkét fajta táborba menni 
szeretne. Mindenki délelıtt akarja megtartani a kötelezı programokat, mert délután meleg 
van. Mindenkivel táborozott már, akik táborokat szerveznek, nincs senkivel sem problémája, 
de nem tartja jónak.  
Balasi Anna bizottsági tag 
A táborok ugyanolyan 100 fıs férıhelyesek, mint voltak? 
Varga Ferencné elnök 
Igen. Némelyik még több embert is be tud fogadni. Balatonakali az 140 férıhelyes. A majsai 
zenekarral táboroztak ennyien, ami nem volt túl szerencsés. A zenekarosoknak 9-12-ig 
zenekari próba, délután 17-19 ismét zenekari próba. A furulyapróbákat elég nehezen lehetett 
így megoldani. Fáradt gyerekek jöttek hozzá, nehéz volt így a közös táboroztatás. Ugyanez a 
helyzet a táncosokkal. A sporttáborba olyanok mennek, akik nem furulyáznak. 
Sporttáborosokkal közösen más tapasztalat miatt nem szeretne táboroztatni. Ez a véleménye.  
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Az nem diszkriminatív, hogy a szanki általános iskolába járó bodoglári gyerekek nem 
részesülhetnek támogatásban. 
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Azért van odaírva, hogy szanki általános iskolások. 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Nem szanki lakos az, kire vonatkozik? 
Balasi Anna bizottsági tag 
A szanki lakos az csak a középiskolásokra és a fıiskolásokra vonatkozik. 
Varga Ferencné elnök 
A bodoglári gyerek is kaphat támogatást, aki a szanki általános iskolába jár. 
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Kaphatnak a bodoglári gyerekek is támogatást, mert ide kapja a normatívát.  
Varga Ferencné elnök 
A középiskolás, aki már nem Szankra jár, de szanki lakos, akkor nekik is jár a támogatás. A 
fıiskolásokra is ugyanez vonatkozik, de csak akkor, ha nappali tagozatos. 
Besesek Béla képviselı 
Ezt a pályázati lehetıséget minden szanki gyerek szülıje tudni fogja? Eljut hozzájuk? 
Varga Ferencné elnök 
Igen tudni fognak az érintett szülık róla. Kedden hívta össze a furulyás szülıket. Ha ki lesz 
küldve a pályázat, akkor egy kísérılevélben meg kell fogalmazni a táborvezetıknek, hogy 
megismerhessék a pályázati feltételeket, és hogy ne feledkezzenek el a pályázat leadásakor a 
névsor leadásáról sem, mert annak függvényében tudja meghozni döntését a bizottság, a jövı 
szerdán. Legyenek aláíratva a szülıkkel a névsorok, de legkésıbb mire indulnak a táborba. 
Besesek Béla képviselı 
Korábbi években nem volt ilyen bürokrácia? 
Varga Ferencné elnök 
Elkészítette a pályázatát, mert az ı tábora a jövı héten indul.  Korábban kaptak egy levelet 
polgármester úrtól, hogy mit tartalmazzon az igénylés.  
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Tartalmazza: 
-a táboros névsort 
-a szervezést 
-a szakmai programot 
-a költségvetést 
 

Az étrendet is mellékelte, a legfontosabb szabályokat is megfogalmazta, a legfontosabbakat 
leírta, de ez is kevés ennél kicsit bıvebben kell megfogalmazni.  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
Szükség van erre a szabályozásra, mert a korábbi években a pénzügyi elszámolásnál mindig 
vitára adott okot, hogy nem volt meghatározva az, hogy adjon az Önkormányzat a bodoglári 
gyerekeknek, vagy ne adjon támogatást. Kapnak támogatást a fıiskolások, de a 
középiskolások nem kapnak támogatást. Milyen számlát fizet ki az Önkormányzat, milyen 
jellegő számla kell, mennyivel elıtte kell elszámolni, kinek adhatunk elıre támogatást, és 
milyen névre lehet a támogatást kiadni.  Ezért volt szükség a szabályozásokra. A pályázati 
kiírásért a polgármester úr a felelıs. 
Varga Ferencné elnök 
Ennek volt olyan hátulütıje, hogy volt, aki majsai gyerekeket is vitt táborozni, fele gyerek 
volt csak a szanki. Ezért kapja a támogatást csak a szanki gyerek.  
Oláh László bizottsági tag 
Középiskolát végzettek honnan tudják meg, hogy ilyen lehetıség is van? 
Varga Ferencné elnök 
A középiskolások bejelentkeznek a helyi szervezéső táborokba. Van egy adott csoport, akik 
találkoznak, ilyen a furulyások vagy a táncosok csoportja. Körbeérdeklıdik egymástól, hogy 
ki jön táborba és melyikbe? Ezek a csoportok a tánc, a foci és a zene. Van ilyen, hogy 
pihenıtábor. Ponhárnné Fekete Irén szervezi ezt a tábort. A többi tábort az általános iskolások 
között szokta meghirdetni. Az sem mindegy, hogy ki hány fıvel megy táborozni, mert ha 30-
40 fıvel táborozik oda már nem elég egy pedagógus, legalább két pedagógusra van szükség. 
Létszámra is figyelni kell. A furulyás táborban 26 fıbıl 13 általános iskolás van a többi 
középiskolás. 2-en vannak 40 éves kor felett. A fıiskolásokból 2 fı táborozik velük, 2-en 
vannak olyan felnıttek, akik az idén diplomáztak. Ha van egy külsıs táborozó, akkor rá nem 
lehet támogatást igényelni.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Erre mondható, hogy pihenı tábor, mert a pályázatba szaktáborok támogatása van beleírva.  
Varga Ferencné elnök 
Ezt is ki kellene egészíteni? 
Besesek Béla képviselı 
Nem szaktáborok, és pihenı táborok, hanem támogatott táborok. 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Következı évekre is megállja a helyét ez a pályáztatás, akkor elıre elkészített 
formanyomtatványon kellene pályáztatni. Most már késı van erre, akkor egyszerőbb lenne az 
elbírálása a pályázatoknak. A pályázó dolgát is megkönnyítené ennek a bevezetése.  
Varga Ferencné elnök 
Reggelig megtudná-e csinálni? Nem tudná, mert költségvetést kellene hozzá kidolgozni. 
Hiába írja meg a táblázatot, nem sokat nyer vele a pályázó, ha formanyomtatvány lenne 
készítve. Ha a táborvezetı összeszedi magát nem sok idıbe telik az elkészítse.  Ha ezzel 
elkészül be is lehet adni a pályázatot, rövid idın belül.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Akinek gyakorlata van és ért a számítógéphez, az  gyorsan elkészíti a pályázatot. 
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Varga Ferencné elnök 
Nem kéri senki lebontva. Aminek benne kell lenni az a szállás, étkeztetés, utazás, egyéb 
kiadások. 
Elkészítette a költségvetést 26 fıre.  
Költségvetése: 
Szállásköltség: 140 400 Ft 
Strand bérletek:    41 000 Ft 
Étkeztetés:  182 000 Ft 
Összesen:  363 400 Ft 
 
Ennyi elegendı a szervezésre. 
Nagy Klára Gazdasági elıadó 
Kérdezte, hogy a költségvetést részletezze-e? 
Varga Ferencné elnök  
Igen. Táborköltség 26 fı X 13 000 Ft. Összesen 338 000 Ft. 13 fı általános iskolás után 13 X 
2000 Ft-os támogatás, összesen 26 000 Ft. Ennyi a költségvetés összeállítása.  
Vincze Jánosné jegyzı  
Mennyibe kerül a tábor? 
Varga Ferencné elnök  
A tábor 13 000 Ft-ba kerül.  
Besesek Béla képviselı 
Ebbıl kapnak 2000 Ft-ot vagy ezen felül kapják a 2000 Ft-ot? 
Varga Ferencné elnök  
Ezen felül kapják a 2000 Ft-ot.  
Besesek Béla képviselı 
Ha nem kapja meg a 2000 Ft támogatást? 
Varga Ferencné elnök  
Akkor a tábor költsége 15 000 Ft. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Öt napra mennek táborozni a furulyásokkal? 
Varga Ferencné elnök  
Igen. Pénteken reggel indulnak és csütörtök délután jönnek haza. Nem szokták büntetni a 
nagyobbakat azzal, hogy fizessenek többet. Ilyen még soha nem volt. Meggondolandó, a 
nagyok ottléte nagy segítség, fıleg a szaktáborokba. Nem biztos, hogy fer lenne, ha ezt meg 
tudná oldani a táborvezetı, akkor magánügye. Az a lényeg, hogy kifizesse a szállást, rendesen 
tudja étkeztetni a gyerekeket, ne legyen senki beteg, minden rendben legyen a tábor végén.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Zánkán volt egy olyan tábor, ahol baleset történt az egyik gyerekkel kórházba került és nem 
értesítették a szülıket.  
Varga Ferencné elnök  
Ilyet nem lehet csinálni. Még egy kullancscsípésrıl is értesíteni kell a szülıket. Úgy gondolja, 
hogy ha bármilyen törés, fertızés vagy csípés van értesíteni kell a szülıket. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Elıfordulhat ilyenkor bármilyen fertızés vagy baleset, aki ennyi gyerekkel megy táborozni.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Egyedül megy táboroztatni, vagy lesznek kísérıi is a táboroztatáskor?  
Varga Ferencné elnök 
A táborban felnıtt kísérıként ı is ott lesz a táborban, férje lesz a másik kísérı, felnıttként 
rész vesz a táborban Újfalusi Nikolett, ifj. Varga Ferenc, 26 fıbıl 5 fı felnıtt vesz részt a 
táboroztatáson.  
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A táborozás alatt senki nem mehet ki a tábor területérıl még a felnıtt kísérı sem az ı 
engedélye nélkül. Az általános iskolásoknak nincs ilyen, hogy külön engedéllyel elhagyhatják 
a tábor területét.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a pályázatot? 
Balasi Anna bizottsági tag 
Megkéri, hogy olvassa fel még egyszer a javított részeket.  
Varga Ferencné elnök 
A támogatás kizárólag a szanki általános iskolás, és szanki lakóhelyő közép és nappali 
tagozatos fıiskolás, egyetemista után vehetı fel, az alábbi sorrend figyelembevételével.  
A négyes pont módosul: 
A támogatás a Képviselı-testület javaslata alapján elsısorban a szanki Önkormányzat által 
fenntartott táborokban való részvételhez vehetı igénybe, ezt követıen pályázható más 
helyszínen szervezett táborhoz is.  
Az igénylı (ÁMK intézmények, egyházak, egyéb más szervezetek), akik szervezett formában 
táboroztatják a szanki gyerekeket.  
Balasi Anna bizottsági tag 
Ki kell hangsúlyozni, hogy a szanki gyerekek. 
Varga Ferencné elnök 
Nem kapja meg az Önkormányzat a normatívát bodoglári gyerekekre, akik idejárnak a szanki 
iskolába?  
Nagy Klára gazdasági vezetı 
A bodoglári gyerek, aki idejár Szankra arra az Önkormányzat megkapja a normatívát. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Le van írva az elsı pontba, hogy szanki általános iskolás. A bodoglári gyerek is szanki 
általános iskolásnak számít. 
Varga Ferencné elnök 
Az ötös pont javításáról beszélt, a hatos pontot törölte. A következı módosítás: Referens 
helyes neve: Mezeiné Forczek Zsanett. 
A pályázat az alábbiakat tartalmazza:  
- tábor helye  
- ideje 
-költségvetése 
-pályázat legyen aláírva a 18 éven aluliaknak szülıi aláírás szerepeljen, a 18 éven felülieknek 
a saját aláírásuk szerepeljen  a pályázaton. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kell a 6-os pont. Helyi szervezéső legyen. Ne vigyenek olyan együtteseket, néptáncosokat 
táborokba, amelyek nem szanki szervezésőek.  
Varga Ferencné elnök 
Elszámolásba van módosítás, az elsı két és fél sort törölni kell. Nem írjuk bele a módosításba. 
 
A támogatás felvétele:  
A tábor kezdete elıtti utolsó munkanapon elızetes egyeztetés után a táborvezetı a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából elıleget vehet fel, 2000 Ft/táborozó gyermek 
mértékben. A támogatás mértéke maximum 2000 Ft/táborozó gyermek.  
Besesek Béla képviselı 
Az hogy lehet? A végén csak 1000 Ft jut a táborozóknak és már elıre felvette az összeget a 
táborvezetı? 
Balasi Anna bizottsági tag 
Amennyit meghatároz a bizottság annyi összeget vehet fel a táborvezetı.  
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Varga Ferencné elnök 
Egy gyerek után 2000 Ft a támogatás. Ha két táborba megy a gyerek, akkor szétosztják a 
támogatást.  
 
Besesek Béla képviselı 
Mi van, ha nem jut 2000 Ft a táborozó gyerekek számára csak 1200 Ft? 
 
Varga Ferencné elnök 
Jövı szerdán lesz a döntés. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az összegnek csak a maximuma van leszabályozva. 
 
Besesek Béla képviselı 
A pályázaton nyert összeget elılegként felveszi a táborvezetı.  
 
Varga Ferencné elnök 
A tábor kezdete elıtti utolsó munkanapon elızetes egyeztetés után a táborvezetı a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából elılegként veheti fel a maximum 2000 Ft támogatást.  
Utolsó kérdés: 
3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalban kell elszámolni.  
 
Balasi Anna bizottsági tag 
Megvan, hogy mire kell a számlát kérni.  
 
Varga Ferencné elnök 
A tábor kezdete elıtti utolsó munkanapon elızetes egyeztetés után a táborvezetı a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából elılegként veheti fel az Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottság által megállapított összeget.  
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Támogatás mértékét nem ide tenné az elszámolásba, hanem inkább a feltételek közé helyezné. 
Vagy hová helyeznék máshova? 
 
Varga Ferencné elnök 
7-es pontba lenne jó beleírni a feltételek közé. Kérdezi, hogy ezekkel a módosításokkal az 
Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elfogadja-e a pályázatot.  
 
Az OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2007.(VII.5.) OMSB hat. 
Pályázat kiírásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága a táborozó gyermekek támogatására biztosított 100.000,- Ft felosztására a 
jegyzıkönyv mellékletét képezı pályázati kiírást elfogadta.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Varga Ferencné biz. elnök 
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Varga Ferencné elnök 
Kérte a pályázati referenst, hogy küldje ki a pályázatot az egyházaknak, az ÁMK 
igazgatójának, hogy értesítse a táboroztatókat. Ruskó Sándort, Csontos Erzsébetet. Hívja fel a 
figyelmet a rövid határidıre. A kísérılevél ezeket tartalmazza. Megköszöni mindenkinek a 
részvételt. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 17.25 órakor bezárta. 
       
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Varga Ferencné 
          OMSB elnök 


