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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: A bizottság 2007. július 11-én 11 órakor megtartott ülésérıl.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:Varga Ferencné
Balasi Anna
Oláh László
Mucsi László
Nyerges Zoltán bizottsági tagok
Mezeiné Forczek Zsanett jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mert az 5 bizottsági tagból 5 fı jelen van. A meghívóban kiadott napirendi
pontot javasolta megtárgyalni. Kérdezte van-e más napirendi pontra javaslat?
Más javaslat nem volt.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi napirendet fogadták el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a táborozó gyerekek támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Elıadó: Varga Ferencné elnök
NAPIREND
1. Elıterjesztés a táborozó gyerekek támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Elıadó: Varga Ferencné elnök
Varga Ferencné elnök
A mai napon kell eldönteni, hogy a kiírt pályázat alapján, mely táborokat, milyen
támogatásban részesíti a bizottság. Határidıre 5 pályázat érkezett be, 100 000 Ft áll
rendelkezésre. Az öt tábor úgy alakul, hogy
-Martonné Sági Mária Kígyóson táboroztat 9 fıt. Szállás díjuk van, számlával tudja igazolni.
-Kósa István a szanki parókián táboroztat 6 fıt. Nincs szállás díja.
-Ruskó Sándor 16 fıt Kunfehértón táboroztat. Szállás díja 900 Ft/ fı/ éjszaka.
-Csontos Erzsébet 29 fıt táboroztat Bugacon. Szállás díja 600 Ft/ fı/ éjszaka.
-Varga Ferencné 21 fıt táboroztat Kunfehértón. Szállás díja 900 Ft/ fı/ éjszaka.
A pályázati kiírás úgy szólt, hogy elınyben részesíti a bizottság azokat a táborozókat, akik az
Önkormányzat által fenntartott táborokban táboroznak. A másik fontos kritérium, ami
belekerült a pályázati kiírásba, hogy szállás díjról 3 napon belül el kell számolni a
támogatásban részesülıknek. Átnézte a pályázatokat és mindenki számára rendelkezésre
bocsátja.
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Pályázatok:
Ruskó Sándor pályázata
Kósa István pályázata
Martonné Sági Mária pályázata nagyon szép, nagyon ötletes, de a szállás díjat kihagyta belıle
Varga Ferencné pályázata
Csontos Erzsébet pályázata
Az is feltétel volt, hogy a szülıkkel minden táborozó írassa alá, aki 18 év alatti. A 18 év feletti
táborozó, pedig saját maga írja alá a pályázatot.. Ezt nagyon kevesen teljesítették.
-Csontos Erzsébet beadott egy levelet, hogy az idı rövidsége miatt nem tudja biztosítani az
aláírásokat, mert július 6-án került a pályázat az asztalára, július 9-én kapta meg és este
elutazik egy hétre Olaszországba. Kérte, hogy hiányosan, de fogadják el a pályázatát.
-Ruskó Sándor nem íratta alá a szülıkkel a pályázatot.
-Varga Ferencné mindenkivel aláíratta a pályázatot. Tegnap volt táboros megbeszélés, benne
vannak azok az információk, ami a pályázati kiírás volt.
-Martonné Sági Mária is aláíratta a pályázatot.
Felkereste a polgármester urat, és megkérdezte van-e ötlete az elosztást illetıen, azt mondta,
hogy nincs 100 000 Ft-tal rendelkezik az Oktatási, Mővelıdési és Sport bizottság. Próbált egy
javaslatot elıterjeszteni, de nem biztos abban, hogy jó. Kérte a bizottsági tagokat,
véleményezzék a javaslatot. Oktatási, Mővelıdési és Sport bizottság kimondta a képviselıtestület által megfogalmazottakat, hogy elsısorban az Önkormányzat által fenntartott
táborokhoz kíván nyújtani támogatást. A bizottság leírta, hogy az ezt követıen az egyéb
táborokra.
1. helyre tenné a Kunfehértón szervezett furulyás tábort, az aláírások megvannak, s
megfelelnek a pályázati kiírásnak.
2. helyre Ruskó Sándor sportáborát, Csontos Erzsébet tánctáborával együtt, azért kerültek a
második helyre, mert Sándor nem készül semmilyen települési rendezvényre, Csontos
Erzsébet készül települési rendezvényre, de Bugacon táboroztat. Ezért tette ıket egymás
mellé.
Balasi Anna bizottsági tag
Csontos Erzsébet Bugacon hol táboroztat?
Varga Ferencné elnök
Kulcsos házba. 600 Ft/fı a szállás díja. A pályázat elején volt, hogy egy professzor tanyája,
nem tudja, hogy ki ez. Magánszemély.
Balasi Anna bizottsági tag
Nem az a Balogh professzor, aki tavalyelıtt halt meg az a bogarász?
Mucsi László bizottsági tag
Igen ı az.
Balasi Anna bizottsági tag
Neki van Bugacon tanyája, ı már meghalt, de a fia tovább foglalkozik az apja tanyájával.
Varga Ferencné elnök
Tovább foglalkozva a pályázatokkal.
4. helyre gondolta Martonné Sági Mária kígyósi táborát, mert szállásköltség is van.
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5. helyre a Kósa István táborát, aki 6 fıt táboroztat.
Ha ez a rangsor a bizottság számára elfogadható, utána abban is kellene differenciálnunk,
hogy egyformán adunk-e vagy ott ahol nincs szállás ott kevesebbet adjunk. Javasolja, hogy a
Martonné Sági Mária féle kígyósi táborába 9 fıre adnánk 1000 Ft-ot. Kósa István táborára
1000 Ft-ot. Martonné Sági Mária pályázatából kimaradt a szállás díj. Érdekes a pályázat
akinél ott van, mert a jobb felsı sarokban ott van egy központi pályázati kiírásnak a száma.
Rákérdezett és mondta, hogy nem pályáztak, nem kapnak máshonnan pénzt. Ebbıl maradt ki
a szállás tervezése. A többi táborozó 1500 Ft-ot kapna. Hivatkozva arra, hogy ebbıl kettı
tábor Önkormányzat által fenntartott, a harmadik nem, de Szankfesztre készülnek. A
Szankfesztre megkapták a támogatásokat. A Búzavirág Tánccsoport amit kért 100 000 Ft-ot,
úgy három hónappal ezelıtt, azt megkapta. A Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület is
kapott az eddigi munkája elismeréseként 50 000 Ft-ot. Zongorát vásároltak rajta 63 000 Ft-ért,
amit vinni lehet a táborba. Szükség van rá. Ezeket javasolja, de lehet, hogy ez még áttekintést
adna az elosztásba. A pályázati kiírással ellentétesen hozható egy olyan határozat, amellyel
nem tartjuk be a pályázati kiírást, és elismerjük a többi táborozót. Kósa Istvánt is be kell
venni, mert ı még szállást sem fog biztosítani. Ezzel a 100 000 Ft-tal nem segítenek akkorát
amekkorát terveztek. Megkérdezte a polgármester urat, hogy mi lenne akkor, ha két tábor
1000 Ft-ot kapna, a többi tábor 1500 Ft-ot. Akkor túllépik a 100 000 Ft-ot és 114 000 Ft lesz
belıle. Nem áll módjában az összegen módosítani, de ha 14 000 Ft-tal túllépjük a
keretösszeget nem lesz semmi probléma. Várja a javaslatokat, hogy kinek milyen ötlete van?
Vannak olyan gyerekek akik több táborban is szerepelnek. Martonné Sági Mária fontosnak
tartja ezt a kígyósi tábort, mert akik pótvizsgáznak azoknak ez nagyon jól jön. Megnézte a
névsort és van olyan gyerek több is akinek biztos nem kell pótvizsgára készülnie, igazi tábor
lesz számukra. Jónak tartja ezt a tábort, nem szeretné ıket kizárni a pályázók közül. Ha
betartják a pályázati kiírást, akkor viszont ki kell zárni a nem Kunfehértón táborozókat. Akkor
5 táborból 3 tábort ki kell zárni. Ha kap mind az öt tábor, akkor a pályázati kiírás volt
felesleges, mert az 5 táborból 2 tábor tartotta be az aláírást. Elvárás az volt, hogy az
Önkormányzat által fenntartott táborok kapjanak támogatást. Ha mindenki kap, akkor a
pályázati kiírástól eltérés van.
Mucsi László bizottsági tag
Akkor lenne igazságtalan a helyzet, ha csak két pályázó kapna támogatást, a másik három
nem. Az összeg kevés, már a meghatározás pillanatában is kevés volt.
Ennek oka:
Tartalékot kellett hagyni a társadalmi szervezetek támogatása címő rovat alatt. 200 000 Ft volt
félretéve, 100 000 Ft lett meghatározva erre a táboroztatásokra. Ez a döntés nem lett
kellıképpen átgondolva, információ sem volt, hogy hány szanki gyerek akar táborozni. Menet
közben szigorítani kell, és felhívni a figyelmet Sikondára, Balatonakalira. Oda kell táborokat
szervezni, gyönyörő helyek. Vonattal lehet utazni, ott buszra szállni. Több mint 1 000 000 Ftot fizetünk táborfenntartásra, ez kidobott pénz, mert nem a szanki gyerekek használják.
Kivéve a kunfehértói tábort. Ha nem tartja fenn az Önkormányzat csak ezt az egy tábort,
akkor bıkezően lehetne segítséget nyújtani az ott táborozó gyerekek számára. Ha
Balatonakalira és Sikondára nem mennek táborozni, akkor miért tartja fenn az Önkormányzat
ezeket a táborokat.
Varga Ferencné elnök
El tudja-e mindenki fogadni, hogy a pályázati kiírással ellentétesen kapjon minden táborozó
támogatást.
Kérdezte a bizottsági tagokat, egyetértenek-e a javaslattal?
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Az elhangzott javaslattal egyetértettek, ezért a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság
tagjait.
A bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy minden pályázót támogatásban részesít.
Balasi Anna bizottsági tag
Jövıre elıre fel kell mérni, akkor már megvannak a létszámok, akkor kell az
Önkormányzatnak meghatározni az összeget.
Varga Ferencné elnök
Költségvetésnél oda kell figyelni erre a keretre, hogy ez az összeg nagyobb legyen. Az
egyházak és az intézmények már megkaphassák március elején ezt a pályázati felhívást.
Megkéri a pályázati referenst, hogy márciusban küldje ki a pályázati felhívást május 31-es
határidıvel. Legyen mindenkinek ideje megtervezni, aláíratni. Információt szeretne mondani
táborozáshoz. Itt a kunfehértói táborról van szó Ruskó Sándor megy utánuk július 23-án. Az
Ifjú Zenebarátok Köre pedig július 13-án pénteken indul, senki nem gondolta, hogy ezek az
Önkormányzat által támogatott 2000 Ft-ok esetleg 1000 vagy 2000 Ft-ok lesznek, eddig
mindenki a 2000 Ft-tal számolt. Akár 10-20 ezer mínusz is lesz a tábori költségvetésbe.
Szeretné hozzáfőzni, hogy a tábor lefoglalásakor kalkulálni kellett a tábor költségeit és
kiértesíteni a szülıket. Menet közben a kunfehértói Önkormányzat megváltoztatta a
strandolási szokásait. Eddig heti bérletet vásároltak, ami 45 000 Ft lett volna, a mostani
megváltozott szabályok szerint a bérletek ára 78 600 Ft. Ezzel sajnos nem számoltunk, és ezt
utólag nem lehet a szülıkkel megfizettetni. Ez a változás 48 000 Ft mínuszt jelent az
étkeztetés kárára, 6 napra.
Mucsi László bizottsági tag
Miért emelkedtek meg ennyire az árak?
Varga Ferencné elnök
Sörfesztivál miatt a 300 Ft-os belépı ára 500 Ft lett a gyereknek. Az 500 Ft-os felnıtt belépı
800 Ft-ra emelkedett.
Mucsi László bizottsági tag
Mi köze a gyereknek a Sörfesztiválhoz?
Varga Ferencné elnök
A programok, a mősor. A napijegy eddig úgy volt, hogy egy hetes bérlet került 1500 Ft-ba,
most 300 Ft a belépı, a felnıttnek egyébként 500 Ft. Jelentısen emelkedtek az árak.
Javasolta, hogy mind az öt tábor kapjon támogatást.
-Kósa Istvánnál nincs szállásköltség. Akkor ı mivel igazolja le? Igazolja le étkezéssel és
anyagköltséggel?
Mucsi László bizottsági tag
Iskolából tud számlát kérni az étkezésrıl.
Varga Ferencné elnök
İ hat fıt táboroztat.
-Martonné Sági Mária a 9 fıhöz kapott támogatást, szállással számolja el. Szeretné kérdezni,
hogy mit szólnak a bizottsági tagok ehhez a felosztáshoz? Kapjon az elsı két tábor 1000-1000
Ft-ot/fı, a másik három tábor akik messzebb utaznak és akik a Falunapi ünnepségre készülnek
azok meg kapjanak 1500 Ft támogatást.
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Mucsi László bizottsági tag
Véleménye szerint elfogadható.
Balasi Anna bizottsági tag
Véleménye szerint is elfogadható.
Varga Ferencné elnök
Támogatható?
Balasi Anna bizottsági tag
Elég a 100 000 Ft?
Varga Ferencné elnök
Nem. 14.000 Ft-tal ki kell egészíteni. A polgármester úr azt mondta, hogy ez megoldható,
nem jelent akadályt.
Ismertette javaslatait:
1. Kósa István Szankon táboroztat 6 fıt, pályázata csak részben felel meg a kiírásoknak. A
táborszervezıt 1000 Ft/fı támogatásban részesítse a bizottság, amelyet étkezési vagy
anyagszámlával köteles igazolni, a tábor végét követı 3 napon belül. A számla benyújtása
elıtt elızetesen egyeztessen az Önkormányzat gazdasági vezetıjével.
2. Martonné Sági Mária által vezetett tábor pályázata nagyon szép, nagyon ötletes, de a szállás
díj kimaradt belıle. Részesüljön támogatásban 1000 Ft/fı, amelyet a tábor végét követı 3
napon belül igazolja le vagy adja be a Polgármesteri Hivatal címére.
3. Ruskó Sándor pályázata csak részben felel meg a kiírásoknak, mert nem íratta alá a
pályázatot. 16 fıt táboroztat Kunfehértón. Szállás díja 900 Ft/ fı/ éjszaka. A bizottság 1500
Ft/fı támogatásban részesíti.
4. Csontos Erzsébet tánctábora 29 fıvel 43 500 Ft támogatást kapjon, ami 1500Ft/fı
támogatást jelent. Csontos Erzsébet beadott egy levelet, hogy az idı rövidsége miatt nem
tudja biztosítani az aláírásokat, mert július 6-án került a pályázat az asztalára, július 9-én
kapta meg és este elutazik egy hétre Olaszországba. Kérte, hogy hiányosan, de fogadják el a
pályázatát.
5. Varga Ferencné pályázata teljes mértékben megfelel a pályázati kiírásnak, mert minden
szülı aláírta a pályázatot. Furulyás tábora 21 fıvel 31 500 Ft-os támogatásban részesüljön,
ami 1500 Ft/fı támogatást jelent. A tábor befejezése után három napon belül számoljon el a
szállás költséggel, a Polgármesteri Hivatal címére.
Ez így elfogadható-e? Kérdezte a bizottsági tagokat, egyetértenek-e a javaslatával?
Az elhangzott javaslattal egyetértettek, ezért a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság
tagjait.

Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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11/2007.(VII.11.)OMSB.hat
Táborozó gyerekek támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága – a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 74/2007.(VII.02.) ÖH.
számú határozatában kapott jogánál fogva – 2007-ben a táborozó gyerekek támogatására
benyújtott pályázatokat elfogadja, a támogatás mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
-

Kósa István táborvezetıt a Szankon szervezett 6 fı táboroztatásért 1.000,- Ft/fı, azaz
6.000,- Ft támogatásban részesíti.
Martonné Sági Mária táborvezetıt a Kígyóson szervezett 9 fı táboroztatásáért 1.000,Ft/fı, azaz 9.000,- Ft támogatásban részesíti.
Ruskó Sándor táborvezetıt a Kunfehértón szervezett 16 fı táboroztatásáért 1.500,Ft/fı, azaz 24.000,- Ft támogatásban részesíti.
Csontos Erzsébet táborvezetıt a Bugacon szervezett 29 fı táboroztatásáért 1.500,- Ft/
fı, azaz 43.500,- Ft támogatásban részesíti.
Varga Ferencné táborvezetıt a Kunfehértón szervezett 21 fı táboroztatásáért 1.500,Ft/fı, azaz 31.500,- Ft támogatásban részesíti.

2. A támogatási összeg elszámolására a pályázati felhívásban foglaltak az irányadók.
3. A bizottság engedélyezi, hogy Kósa István táborvezetı a felhasznált összeget étkezésrıl és
anyagköltségrıl szóló számlával is igazolhatja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 11.25 órakor
bezárta.

K. m. f.

Varga Ferencné
OMSB elnöke
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