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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a bizottság 2008. január 21-én 14 órakor megtartott ülésérıl.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:Varga Ferencé elnök
Balasi Anna
Oláh László bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Tóth Viktória jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mert az 5 bizottsági tagból 3 fı jelen van. Mucsi László elıre jelezte, hogy
nem tud megjelenni (nem talált helyettesítı tanárt), Nyerges Zoltán jelezte késni fog.
Köszöntötte a polgármester urat. A kiadott meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a módosítással, hogy második napirendi pontként a nyári fafaragó táborról
szóló elıterjesztést tárgyalja meg a bizottság.
A bizottság egyetértett a módosítással más javaslat nem hangzott el.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi napirendeket fogadták el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a nyári fafaragó táborról
Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné elnök
Az esélyegyenlıségi helyzetelemzés azért készült, mert a szanki önkormányzat több
pályázatot kíván beadni az oktatás fejlesztésére, és elınyt élveznek a pályázatok, amennyiben
van egy ilyen esélyegyenlıségi helyzetelemzés.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató megérkezett az ülésre.
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte Szabóné Szatmári Katalint az ÁMK igazgatóját. Javasolta miután ezt a
helyzetelemzést mindenki idıben megkapta, úgy menjenek végig az oldalakon, hogy ami
esetleg pontosítást kíván, azt röviden tegyék helyre, és utána fogadják el, mert ez a
településnek elınyére szolgál. Megkérdezte, hogy polgármester úr kíván-e néhány szót szólni.
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Patkós Zsolt polgármester
Köszönte, nem.
1-4. oldalig nem volt hozzászólás.
Varga Ferencné elnök
5. oldalon, a bevezetésnél van-e valakinek hozzászólása.
Balasi Anna bizottsági tag
Szerinte itt van egy fél mondatos tárgyi tévedés. Látta, hogy ez a Forzcek Zoltán féle „Szank
község helytörténetébıl” van, és azt írja, hogy „ezt a Szankot, amelynek emlékét ırzi a
határnév, Kápolna dőlı és Kisasszony dőlı máig is ırzi”. Egyrészt Kápolna dőlı már nincsen,
a Zolinál is úgy van, hogy a „régi” Kápolna dőlı. A Kisasszony dőlı nem ilyen régi eredető,
hanem van a Kisasszony tanya és a Terbe tanya közti terület, ez van Szank történetében.
Utánanézett. A Kisasszony dőlı egy családról kapta a nevét, tudomása szerint, akiknek ott
volt a birtokuk, akiknek a tanyája volt a Kisasszony tanya, és ennek az utolsó sarjadéka egy
Répás Terézia nevő hölgy volt, aki 1936-ban halt meg, és ıt mindenki úgy emlegette
Szankon, hogy a Répás kisasszony. Ezt még a szüleitıl hallotta. Szerinte az a terület ettıl a
Répás kisasszony birtokától kapta a nevét.
Patkós Zsolt polgármester
Hogyan lehetne akkor helyesen javítani?
Balasi Anna bizottsági tag
Tehát a régi Kápolna dőlı, és a Kisasszony dőlıt ki kell húzni. İ így tudja, de meg kell
kérdezni idısebbeket is.
Varga Ferencné elnök
7. oldal, azért haladunk így (ilyen nagy léptekben), mert mindenki megkapta idıben az
anyagot.
Oláh László bizottsági tag
Itt az évszámnál mi a helyes? 1700 vagy 1800?
Balasi Anna bizottsági tag
Szerinte 1800.
Patkós Zsolt polgármester
Utána fogunk nézni.
Oláh László bizottsági tag
A másik itt az 5. oldalon a szanki puszta benépesülése 1858-kor kezdıdött, ez viszont elıtte
volt, és ezért sem tenné 1700-ra.
Balasi Anna bizottsági tag
De még akkor is voltak pásztorok, például az ı nagyapja pásztor volt, ott lakott a
pusztaházban kint Fölsı-Szankon.
Varga Ferencné elnök
Akkor a 4. oldalon a dátum pontosítása.
Az 5. és 6. oldalon nincs módosítás.
A 7. oldalhoz van-e módosítási javaslat?
Oláh László bizottsági tag
Nem 1947-ben alakult a Szanki Sportegyesület, hanem1946-ban.
Varga Ferencné elnök
Kérdezne a 7. oldal alján lévı táblázatról. Fölötte lévı magyarázat az 1-es azt jelenti, hogy
egyáltalán nem jellemzı, az 5-ös azt jelenti, hogy nagymértékben jellemzı. A táblázatban
nincsenek számok.
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Patkós Zsolt polgármester
Adatokat kértünk a népesség-nyilvántartástól, és ezek szerint azon adatok alapján történt
összegzések, értelmezések nem is kerültek bele. Megkérdezzük a népesség-nyilvántartót,
hogy ezeket megadták-e. Tartalmában úgy készült ez az egész helyzetelemzés, hogy volt egy
váz, melynek a kiegészítése az itteni adatok birtokában volt lehetséges, amelyeket a
polgármesteri hivatal alkalmazottainak kellett volna, hogy szolgáltassanak, másrészrıl az
iskola által közölt statisztikai vagy egyéb adatok, az intézmény által közölt adatok voltak.
Utánajárunk az adatoknak, tehát ezt a 8. oldalt a végére hagyjuk, és akkor tárgyaljuk.
Varga Ferencné elnök
Szerinte nem kell tárgyalni, csak kerüljenek bele a helyes adatok, és azt jóváhagyják. A 8.
oldal elsı táblázata alatt lévı adatokat értelmezni kellene.
Patkós Zsolt polgármester
Mind a két táblázatot. Nem biztos, hogy voltak ehhez adatok, de nem is annyira releváns ez az
elköltözés illetve ideköltözés. De majd megkérdezzük.
Oláh László bizottsági tag
Egy gondolatot kiegészítene: „A településre érkezık, elsısorban a közelebbi településrıl
érkeznek ide.” Szerinte inkább külföldrıl.
Balasi Anna bizottsági tag
Szerinte ezt igazán akkor lehet majd látni, ha a számadatok meglesznek, és annak alapján
módosítják a lényeges részeket is.
Oláh László bizottsági tag
Van a második táblázat alatt egy másik értelmezés is, ahol ellentmondást lát. Azt írja: „Az
elvándorlás a településrıl kevésbé jellemzı. A demográfiai táblázat szerint: nagymértékben
növekszik a lakosság, a következı szakasznál a halálozás felé tendál. Akkor most növekszik
vagy nem?
Patkós Zsolt polgármester
Az egésznek ki kellene kerülnie onnan, mert az egy sablon.
Balasi Anna bizottsági tag
Az országos átlag alapján állították össze.
Varga Ferencné elnök
Tehát kaptak egy anyagot az önkormányzattól, hogy vegyék figyelembe a terv elkészítésekor?
Tóthné Horváth Emíliát a hivatal népesség-nyilvántartóját behívatták.
Tóthné Horváth Emília népesség-nyilvántartó
Nincs adatunk róla.
Patkós Zsolt polgármester
Semmi adatunk?
Tóthné Horváth Emília népesség-nyilvántartó
Semmi. Egyszerően nincs nyilvántartva. És nem is tudja, most kétezer néhányszáz kartonból
kellene kiválogatni egyenként. Még azt sem tudja, hogy honnan költözött ide, mert ahhoz az
kellene, hogy legyen egy olyan statisztika.
Varga Ferencné elnök
Javasolta hagyják ki ezt a táblázatot.
Patkós Zsolt polgármester
A táblázat maga kikerül, mert hiányos, de a szöveg, az alatta lévı adatok jók.
Tóthné Horváth Emília népesség-nyilvántartó
Igen, azok jók. Az is igaz, hogy pozitív az indexünk. Ha most kap egy olyan megbízást, hogy
ha ezt tudnia kell, hogy január 1-tıl ez változott, akkor elkezdi strigulázni a változásokat, mert
egy ilyen statisztika nélkül nem tud ilyen kérdésekre válaszolni.
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Patkós Zsolt polgármester
Akkor a két táblázatot kihagyják, tartalmában pedig változatlanul marad.
Tóthné Horváth Emília távozott az ülésrıl.
9.-11. oldalon nincs helyesbítési javaslat.
Balasi Anna bizottsági tag
Nyelvhelyességi hibát talált a 9. oldalon a dőlı neveknél a dőlıt külön kell írni.
Varga Ferencné elnök
10. oldal vége és 11. oldal eleje: „A vizsgált idıszakban, az óvodában túljelentkezés volt.”
Csak következtette, hogy a 90-es évek közepére vonatkozik ez a vizsgált idıszak, mert akkor
volt túljelentkezés. „Míg az elmúlt 6 év alatt folyamatosan csökkent az óvodás gyermekek
száma.” Javasolta hagyják ki ezt a fél mondatot: A „vizsgált idıszakban, az óvodában
túljelentkezés volt”, és kezdıdjön úgy a mondat, hogy „Az elmúlt 6 év alatt folyamatosan
csökkent…” Vagy pedig pontosítsák, hogy a 90-es években volt túljelentkezés. Az ezt követı
mondat: „Ez az élve születések csökkenı tendenciájával függ elsısorban össze.” Javasolta
hagyják ki azt a szót, hogy „élve”. Olyan hatása van, mintha több gyerek halt volna meg.
Balasi Anna bizottsági tag
Csak ez a szokvány szöveg.
Varga Ferencné elnök
Igen, csak ezzel magyarázza a csökkenı tendenciát. Tehát a születések számával függ össze.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát: „Az óvodában az elmúlt 6 év alatt kis mértékben csökkent…”Mert az nem jó, ha
folyamatosan csökken valami.
Varga Ferencné elnök
Jó és a következı mondatból csak azt a szót kell kihúzni, hogy „élve”.
A következı bekezdés: „Az önkormányzati alapítású Alapszolgáltatási Központ…” és
onnantól kezdve egy-egy ENTER-t javasol, minden szolgáltatásnál, és akkor átláthatóbb lesz.
A gyermekjóléti szolgálatnál az utolsó mondat így szól: „Az ifjúsági kérdés a településen még
magasabb jelentısége van.” Kérdésnek, tehát ez csak egy rag.
11.-14. oldalon nincs helyesbítési javaslat.
Balasi Anna bizottsági tag
15. oldalon olyan csúnya az a szó, hogy óvodáztatás. Javasolta legyen inkább óvodai nevelés
vagy óvodai munka vagy óvodai tételek.
Varga Ferencné elnök
Óvodai nevelés.
Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás gyermekek száma az elsı táblázatban, 2 fı. Ez
egyébként benne is van az elızı táblázatokban.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát a 0-át javítani kell 2-re?
Varga Ferencné elnök
Igen. 13. oldal 5.1-es táblázatban: „Óvodába be nem íratott, harmadik életévüket betöltött
gyermekek száma:0.” Van ilyen. Lehet, hogy ı adta meg a helytelen adatot korábban, mert
esetleg másként volt a kérdés, de ezt a védınıtıl kellene megtudni. Utána néz holnapra. Van
aki betöltötte a harmadik évet és nem óvodás, és olyan is van, aki a harmadik életévét
betöltötte és halmozottan hátrányos helyzető, mert aki az Izsáki úton betöltötte a harmadik
életévet és nem jár óvodába, az biztosan halmozottan hátrányos helyzető. Vagy ez negatívan
befolyásolná a tervet?
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Patkós Zsolt polgármester
Nem. Nem tudja, hogy a két táblázatnak össze kellene-e esnie? Kértek tılünk egy olyan
nyilatkozatot, hogy egy-egy éves gyermekek a településen. Ez egy jegyzıi nyilatkozat, és ott
fel kellett ıket tételesen sorolni. Ez négy évet vesz figyelembe, és nem tudja, hogy mennyit
írtak. Az állandó tartózkodási hellyel rendelkezıket sajnos program adja, illetve az állandó
lakóhellyel rendelkezıket is. A tartózkodási helyet viszont kartonon vezetjük, tehát ott egy
picit emeltek. De ez annyira nem érdekes.
Varga Ferencné elnök
Nem tudja, de ha nincs jelentısége, akkor jó.
16. oldal: az óvoda nyitvatartási ideje: 6:45 helyett 5:45 és 9:45 helyett 10:45.
Általános iskolai adatok. Mind a kettıt az igazgatónı adatszolgáltatásából ismeri.
A 17-24. oldalakhoz nem volt módosító javaslat.
Varga Ferencné elnök
Csak stilisztikai javítása lenne a 25. oldalon, az elsı mondatnál. „Szankon 1 db OM
azonosítóval rendelkezı oktatási intézmény található, a 027931 OM azonosítóval rendelkezı
Általános Mővelıdési Központ, ahol 8 óvónı 25 tanító és tanár dolgozik.” Nagyon hosszúnak
tartja a mondatot. Szerinte, ha kihagynák az „1 db OM azonosítóval rendelkezı oktatási
intézmény található” részt akkor is ugyanazt jelentené a mondat. Kihagyni vagy
tagmondatokká alakítani.
Oláh László bizottsági tag
Szerinte is lehetne tagolni.
Varga Ferencné elnök
Tehát 3 tagmondatból állna. Elsı a hely, a másik az elnevezés, a harmadik pedig, hogy
hányan dolgoznak. A mondat úgy hangzik, hogy „Szankon a 027931 OM azonosítóval
rendelkezı Általános Mővelıdési Központ található, ahol 8 óvónı, 25 tanító és tanár
dolgozik.”25. oldal alja: „Valamennyi intézmény teljesíti a kötelezıen elıírt képesítési
feltételeket.” Felette az intézmények szakember-ellátottsága táblázatban be van ikszelve az
óvodai nevelésnél, hogy nem teljesíti. A két adat ellentétes egymással. Nem tudja azért van-e,
mert van egy olyan óvónı, akinek még nincs meg az óvónıi diplomája, vagy más az ok.
Balasi Anna bizottsági tag
Nem azért van, mert az álláshely azé, aki gyesen van?
Varga Ferencné elnök
Nem, nem arról van szó, itt a képesítési elıírásról van szó.
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte igazgatónıt, hogy eredetileg is ott volt az X?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem emlékszik, de megnézi.
Varga Ferencné elnök
Javasolta vegyék ki a nem teljesíti X-et.
Patkós Zsolt polgármester
Mi mutatkozik az októberi statisztikában?
Varga Ferencné elnök
Abban rendben van, mert csak szerzıdéses helyen van.
Patkós Zsolt polgármester
Csak azért kérdezte, hogy mi mutatkozik benne, mert bekérik az októberi statisztikát is.
Varga Ferencné elnök
Nem emlékszik pontosan mi van benne.
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Patkós Zsolt polgármester
Kérdezte az igazgatónıt, emlékszik-e arra, hogy elkérték tıle az októberi statisztikát a
pályázathoz?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igen, de nem tudja hol volt abban az X. Felírta és meg fogja nézni.
Varga Ferencné elnök
Vagy az X-et kell kivenni vagy azt a mondatot.
26. oldalon: „További 5 fı nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı nem pedagógus
dolgozik az óvodában.” Szerinte elég lenne annyi, hogy 5 dajka dolgozik az óvodában.
28. oldal: Nem értette a táblázatot. Mik azok az X-ek az évszámoknál?
Patkós Zsolt polgármester
A pályázat tartalmaz egy olyan kérdést, hogy a kisebbség és a közoktatási intézmény hogyan
kapcsolódik egymáshoz. Leírtuk a pályázatban azt, hogy logopédiai ellátással és
gyógytestnevelés biztosításával. Megkérdezte igazgatónıt, hogy írtak-e valami mást?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Csak kiegészítésként írtuk, hogy mint kistérségi iskolák, közösen tartunk olyan programokat,
mint például tanulmányi sportversenyek.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta vegyék ki az 5.13-as táblázatot, és az legyen helyette, amit az igazgatónı írt.
„Kistérségi együttmőködés keretében valósul meg településünkön a logopédiai ellátás és a
gyógytestnevelés, minden tanév elején szakmai egyeztetés alapján az igényjogosultak
számának figyelembevételével.”
Balasi Anna bizottsági tag
29. oldal. A számítógépek hogy állnak? Azt írja a táblázatban, hogy a számítástechnika
teremben 15 db van, az elemzésnél összes gép 25 db.
Varga Ferencné elnök
Mert több helyen is van az épületben, például a gazdálkodáson.
25 db van a statisztikában, 15 db van az informatika teremben, a többit pedig a felnıtt
dolgozók használják.
Balasi Anna bizottsági tag
Ezek használati gépek.
Varga Ferencné elnök
A 29. oldalon a táblázat alatt lévı mondatot módosítaná. „A logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztı szobát az óvodában 23 fı, míg az iskolában 41 fı veszi igénybe.” Helyette: „A
logopédiai foglalkoztatást, egyéni fejlesztı foglalkoztatást az óvodában 23 fı, míg az
iskolában 41 fı veszi igénybe.”
A 30. oldalon az utolsó mondatban: „Az óvodában 2007-ben történt felújítás.” Felújítás
helyett bıvítés legyen. A helyzetelemzéshez nem talált módosítást.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta ne legyen beleírva a bıvítés, mert a bıvítés engedélyköteles tevékenység lett volna.
Varga Ferencné elnök
Jó. Az esélyegyenlıségi tervet a módosításokkal együtt elfogadásra javasolta.

Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
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1/2008.(I.21.) OMSBH.
Települési közoktatási
esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl

HATÁROZAT

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elhangzott módosításokkal fogadja el a
települési közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a javaslatokat, illetve a hozzáfőzött kiegészítéseket.

NAPIREND
2. Elıterjesztés a nyári fafaragó táborról
Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök
Varga Ferencné elnök
Második napirendi pontban a nyári fafaragó táborról szeretne néhány gondolatot, mondatot a
bizottsággal megbeszélni.
2007. évben célul tőzték ki azt, hogy Szank településen elkészítenek egy játszóteret az iskolai
parkban. Olyan játszóteret, amit kisgyerekek és iskolások is tudnának használni. Már voltak
elızetes egyeztetések a nagygalambfalvi fafaragóval Derzsi Pállal, és az iskolai
diákönkormányzattal is. Polgármester úr a napokban javasolta, hogy a LEADER program
segítségével pályázhat a település egy játszótér berendezésére, felépítésére. 2009. közepéig,
végéig látható, hogy reális esélye lenne egy ilyen tábornak. Polgármester úr javasolta, hogy a
2008. évi fafaragó tábort más jegyben szervezzék. Akár az iskolai park szebbé tételére vagy a
szanki közterületek fejlesztésére. Olyan dolgok, tárgyak, amelyek fából készültek és jelzı
értékük van a szanki lakosoknak és a Szankra érkezıknek. Hajlik arra, hogy idén ne a
játszótérrıl szóljon a fafaragótábor, ha van esély egy uniós engedélyekkel rendelkezı
játszótér kialakítására, mivel azok a játékok nem fából vagy vasból készülnek, hanem
mőanyagból. Olyan anyagból, ami tartós, színes, nem szálkás. Ha nem sikerül ez a pályázat,
akkor még mindig van esély egy játszóteret faragtatni.
Kérte a bizottsági tagok véleményét.
Balasi Anna bizottsági tag
Mi lenne akkor, ha ezt az ideit az óvodai játékok felújítására fordítanák? Elég lepusztultak a
játékok.
Varga Ferencné elnök
A karbantartó folyamatosan javítja fel, és az rendben lesz nyárra.
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Patkós Zsolt polgármester
Többen jelezték, hogy gond lehet a fával. Könnyen reped, korhad és ez által balesetveszélyes.
Van olyan gyakorlat, amiben játszótéri eszközöket készítettek fafaragók. Ha ezek szinten
vannak tartva, akkor problémájuk nem nagyon lehet, de a karbantartása is rendkívüli
figyelmet igényel pld. fa konzerválása, szinten tartása. Azért módosítana, nehogy abba a
hibába kerüljünk, hogy 2-3 év múlva a használati értékük jelentısen csökken ezeknek az újan
faragott játszótéri eszközöknek.
Bár nagyon drágák a játszótéri eszközök, meg kell próbálni pályázatból ezt megvalósítani, és
Szank közterületeire, amelyek lehetnek utcákban található térrészek vagy az iskola elıtti park
része, vagy Szank bejáratát jelzı közterületek, oda lehetne tenni olyan alkotásokat, amelyek
mondjuk éppen Szank és Nagygalambfalva kötıdését jelzik, vagy az itteni kézmővességet
erısítendı gondolatként jelentkeznének. Nem nagyon drága alkotások, hanem egyszerően
csak jelek, jelképek, amelyek ilyen szempontból vonzzák a tekintetet, egyedivé teszik a
települést, és mégsem olyan nagyságrendő beruházások, hogy adott esetben
megfizethetetlenek lennének jelen költségvetési viszonyok között. Ha tudjuk, valósítsuk meg.
Ebben az évben a köztéri jelekre helyezzük a figyelmet, pályázat keretében megpróbáljuk
megvalósítani a játszóteret. Ha jövı tavaszra látjuk, hogy nem nyerünk a pályázaton, akkor
jövınyárra tervezünk egy olyan fafaragó tábort, ahol a játszótéri eszközök megvalósulása a
cél. Bár így csúszunk egy évet, de lehet, hogy tartósabb eszközöket tudunk megvalósítani.
Oláh László bizottsági tag
Meg lehet-e idén annyit tenni, hogy a játszótér - maga a terület - kialakításra kerüljön vagy
például kerítés létrehozása, ami az eszközöket védi?
Patkós Zsolt polgármester
Van elképzelés. A tér közepén lenne egy 20x40-es kézilabdapálya aszfaltozva és köré építve a
játszótéri lehetıségek. A vaskorlát nem jó megoldás. Elıírás kérdése, hogy milyen anyagból,
milyen védıtávolságra lehet elhelyezni ilyen korlátokat vagy egyéb dolgokat az eszközökhöz
képest.
Varga Ferencné elnök
Nem is kell védıkorlát. Az óvodában korlát helyett bokrokat tettek a hintákhoz, amik jelzik a
gyereknek, hogy oda nem lehet menni, mert ott hintáznak.
Az elkészült területet körbe kell venni, vigyázni kell rá. Ha körbe vesszük, mivel? A
körbekerítés nem tartalmazhatja a nagy parkot, mivel az egy szabad rész, viszont az iskola
részére biztosítani kell az átjárást, tehát ne legyen teljesen elzárva, elszigetelve a két terület.
Az elkerítés csak arra szolgáljon, hogy például éjszaka, nem kell oda bejárni, rendetlenkedni,
a játékokat tönkretenni. Másrészrıl a gyerekek számára a kövesút felé ne legyen nyitott a
terület.
Balasi Anna bizottsági tag
Javasolta a sövényültetést.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy lehetne életképessé tenni, ha elıször a sövény megerısödését biztosítanák.
Varga Ferencné elnök
A bizottság javasolhatja, hogy a kövesút felé egy folyamatos sövényt telepítsünk?
Patkós Zsolt polgármester
Miért volt ott az a levehetı korlátrész? Buszok parkoltak ott, amikor nagyobb rendezvény,
vásár volt.
Varga Ferencné elnök
A Zsigmondy utcából a játszótér megközelítése szempontjából kellene egy kis nyitott részt
hagyni, egy gyalogos kiskaput.
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Oláh László bizottsági tag
Szerinte kb. 1 méter hosszan a sövényen kívülrıl vagy belülrıl még egy sövényt kellene húzni
(amelyek egymást fedik), hogy a kerékpárosok ne tudjanak nagy sebességgel behajtani.
Patkós Zsolt polgármester
Ha megerısödik a sövény, úgysem tudnak átmenni rajta.
Balasi Anna bizottsági tag
Laci másra gondolt. Úgy kaput tartani, hogy ne kelljen kiskapu, hanem a kihagyott rész elıtt
és mögött egy-egy sövényrészt tenni, ami megállásra kényszeríti a kerékpárost.
Patkós Zsolt polgármester
Milyen sövény legyen?
Oláh László bizottsági tag
Fagyal vagy tujafák sőrőre beültetve.
Balasi Anna bizottsági tag
Az, nagyon sokba kerül.
Varga Ferencné elnök
A tuja kényes. Ami az óvodában van az, jó. Azt is állandóan nyírni kell, mert olyan magasra
nı amilyenre engedik.
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezi Tibortól, mit javasol.
Varga Ferencné elnök
Összefoglalva a játszótérrıl tárgyaltakat.
Szeretnék, ha elkezdıdne a sövény telepítése, mert az úgyis egy hosszabb folyamat lenne. A
bizottság elfogadta a jelek, jelképek faragását. A bizottság a játszótér megvalósulását a
következı évre halasztja, a miatt, ha a LEADER program lehetıvé teszi vagy más pályázat
lehetıséget ad a játszótér megvalósításához, akkor az, kedvezıbb lehet a település számára.
Amennyiben nem, akkor 2009-ben mindenképpen megvalósításra kerül. A 2008-as fafaragó
tábor annak a jegyében történjen, hogy parkba, közterületre jeleket, jelképeket készítsünk.
Patkós Zsolt polgármester
Ezek a jelek esztétikai szobrok, képzımővészeti alkotások vagy a Nagygalambfalva és Szank
települések kapcsolatára utaló képzımővészeti alkotásokban megjelenı kötıdést próbálják
még inkább kinyilvánítani.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
El tudna képzelni az iskolában néhány padot, amelyek kényelmesek.
Varga Ferencné elnök
Utcára, közterületre nem kellenek padok?
Patkós Zsolt polgármester
Nyertünk oda padokat, csak még nem kerültek kihelyezésre.
Oláh László bizottsági tag
Tapasztalata szerint sokan nem is tudják, hogy Nagygalambfalva Romániának melyik részén
van. Lehetne egy ilyen információs dolgot vagy kiadványt készíteni. Vagy egy olyan, hogy
Szankról melyik az ajánlott út Nagygalambfalvára egy kis térkép vagy levelezılap
tekintetében.
Patkós Zsolt polgármester
A szanki embereknek juttassunk el egy ilyen tájékoztatást?
Oláh László bizottsági tag
Ha anyagiakban nem jelentene túl sokat, akkor nem ártana. Vagy újságban megjelentetni.
Varga Ferencné elnök
A mostani önkormányzati ülésen lesz egy olyan napirendi pont, hogy testvérkapcsolatok
létesítése és a jövıben lehet, hogy egyébként is aktuális kérdés lesz, mert ha bıvül a
testvérkapcsolat, akkor ez egy lehetıség lesz. Elfogadásra kérte a második napirendi pontot.
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Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:

2/2008.(I.21.) OMSBH.
Fafaragó tábor megrendezésérıl,
játszótér elkészítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy
- nyújtson be pályázatot játszótér kialakítására. Sikertelen pályázat esetén 2009-ben kell
megrendezni a fafaragótábort a játszótéri játékok elkészítésére.
- 2008. évben fafaragó tábor megrendezését testvér-települési jelképek készítése céljából.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

Varga Ferencné elnök
A következı bizottsági ülés hamarosan kitőzésre kerül, mert a költségvetést kell
véleményezni, ami várhatóan február 15-e elıtt lesz.
Oláh László bizottsági tag
Hétfın lesz? Lehet hétfın, csak tudjuk elıre.
Varga Ferencné elnök
Képviselı-testületi ülések kedden vannak, és elıtte héten kapjuk meg az anyagot.
Oláh László bizottsági tag
Neki jó a kedd is.
Varga Ferencné elnök
Nem jó, mert kedden már ülés van. Most 2 órára kérte az ülést, de a következınél már 4
órakor lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 óra 05 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
OMSB elnök
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