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

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a bizottság 2008. február25-én 18.15 órakor megtartott ülésérıl. 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak:Varga Ferencé elnök 
  Mucsi László 
  Nyerges Zoltán 
  Balasi Anna bizottsági tagok 
  Vincze Jánosné jegyzı 
  Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
  Földi Lászlóné sportegyesület gazdasági vezetıje 
  Iványiné Földi Ágnes közmővelıdési igazgató helyettes 
  Tóth Viktória jegyzıkönyvvezetı 
 
Varga Ferencné elnök 
Köszöntötte a jelenlevıket. Igazoltan távol van Oláh László. (sport értekezleten vesz részt) 
Köszöntötte a meghívott vendégeket Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgatóját, Földi 
Lászlónét a sportegyesület gazdasági vezetıjét és Iványiné Földi Ágnest a közmővelıdési 
igazgató helyettest. Röviden szeretné a bizottsági ülést tartani, mert a költségvetésrıl 
vélemény kialakítására van lehetıségük, amit már minden bizottság megtett. 
Az írásban kiadott napirendi ponthoz javasolta, hogy hallgasson meg a bizottság egy 
tájékoztatót a fafaragó táborról. Szavazásra kérte fel a tagokat. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi napirendeket fogadták el: 
 

NAPIREND 

 

1. Elıterjesztés …../2008.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2008. évi  
    költségvetésérıl  
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
2. Tájékoztató a fafaragó táborról 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés …../2008.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2008. évi  
    költségvetésérıl  
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
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Varga Ferencné bizottsági elnök 
A 2008. évi költségvetés mire elénk került sok átalakításon ment keresztül. Úgy kezdıdött, 
hogy 2007 novemberében költségvetési koncepciót kellet készíteni, amit törvény ír elı. Olyan 
formában kellett elkészíteni, hogy a 2008-as költségvetési állami támogatások még nem 
voltak ismertek ezért csak a 2007-es adatokkal illetve tervezésekkel tudtak számolni. 2007 
decemberében elfogadtuk a koncepciót majd a koncepció után januárban gyorsan az 
önkormányzat, és intézményei igyekeztek összeállítani költségvetésüket. A település 
költségvetése 2 nagy részbıl tevıdik össze.  
Az egyik a Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ a másik pedig az Általános 
Mővelıdési Központ költségvetése. Ez a két tétel közel 500 millió forint. Ebbıl 200 milliós 
az ÁMK-é a többi a Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ igazgatási tevékenysége és 
a településen kötelezı és vállalt feladatok mőködtetése. Véleménye szerint nekik itt most csak 
az oktatási, a közmővelıdési és a sportra szánt pénzösszegek illetve felhasználások 
véleményezése a feladatuk. Az Általános Mővelıdési Központ teljes költségvetése 
214.871.000 forint a költségvetési tervezetben. Ebbıl a közmővelıdés 2 területen végzi a 
feladatait a Mővelıdési Ház és a Közmővelıdési Könyvtár területén. A költségvetésben ez 
13.917.000 forinttal szerepel. Felkérte a közmővelıdési igazgató helyettest, hogy röviden 
preferálja mire megy el ez a pénz, hogyan mőködik a közmővelıdés és hogy elegendınek 
tartja-e a feladatra tervezett összeget. 
 
Iványiné Földi Ágnes közmővelıdési igazgató helyettes  
A közmővelıdés költségvetése az ÁMK költségvetéséhez tartozik. Szerinte a betervezett 
rendezvények, munkafeladatok ebbıl a pénzbıl megvalósíthatóak. A 2007-es év volt az elsı 
év amikor már ı volt a közmővelıdési igazgató helyettes, és biztosan tudja, hogy sok 
mindenre odafigyeltek, például mit mivel lehet felhasználni, mit hol,kinél vásároljanak meg, 
tehát egy kicsit gazdálkodási ésszel is gondolkodtak. Próbáltunk jó kapcsolatokat teremteni és 
ez által például, kaptunk fénymásoló papírt, ami számunkra nagy segítség volt, vagy nyomdai 
munkát végeztek el nekünk szintén ajándékba. A pályázatokat is mindig figyeljük. 4 éve már 
könyvtári pályázatokat is nyertünk, amik kisebb összegek és az önrész is kisebb ezért 
könnyebbek is. Ebbıl vettünk már számítógépet és könyvtári szoftvergépet is. Az 
önkormányzat is pályázott, ezek voltak a nagyobb pénzek. Ebbıl valósult meg a könyvtár 
fejlesztése. A Mővelıdési Ház területén és a községi ünnepségeknél is figyeltünk arra, hogy 
beleférjünk az elıirányzat kereteibe.  
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Megköszönte a tájékoztatást. Kérdezte, hogy a közmővelıdésre tervezett összeg elegendı-e a 
további szinten való mőködtetéshez? 
 
Iványiné Földi Ágnes közmővelıdési igazgató helyettes 
Ésszerő gazdálkodás mellett meg tudjuk valósítani a betervezett feladatokat. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Megkérte az ÁMK igazgatóját az oktatás költségvetésével kapcsolatban mondjon néhány szót. 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Ahogy a község költségvetését sújtja a hiány az nálunk is megmutatkozik. Mivel a hiányt 
sikerült egy bizonyos módon megoldani a források elegendıek lesznek ahhoz, hogy tudjunk 
dolgozni. Tovább fogja kutatni, hogyan lehetne még megtakarításokat végezni, úgy hogy az 
oktatás színvonalának rovására ne menjen.  
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Varga Ferencné bizottsági elnök 
Csak néhány mondatban milyen elvonások lesznek, és azok hogyan érintik az ÁMK-t? 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Folyamatosan csökken az állam részérıl a normatíva, ami az oktatást támogatná, ezért is 
keletkezett hiány, amit úgy pótoltunk, hogy megtörtént az elsı létszámcsökkentésünk, majd 
szeptemberben valósul meg a második. Ezen kívül az étkezési támogatás lett megvonva az 
ÁMK dolgozóitól, ezzel tudta a hiányt egyelıre helyreállítani. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
A költségvetés harmadik része a sport. Felkérte a gazdasági tanácsos asszonyt ismertesse a 
sportlétesítmények fenntartását, mőködtetését, bevételeit és kiadásait. Milyen lehetıségek 
vannak a továbbiakban ezek fenntartására? 
 
Nagy Klára gazdasági tanácsos 
A polgármesteri hivatal költségvetésében található ez a sportlétesítmények mőködése és 
fenntartása feladat, amelyek a dologi kiadások szerepelnek. 
Ezek tételesen a következık:  

-hajtó és kenıanyag 100.000 Ft 
-egyéb készlet beszerzés 150.000 Ft 
-tisztítószer 60.000 Ft 

Készlet beszerzések Összesen: 310.000 Ft 
-sportolók szállítása 270.000 Ft 
-gázenergia 950.000 Ft 
-villamos energia 250.000 Ft 
-víz és csatornadíj 40.000 Ft 
-karbantartás 400.000 Ft 
-egyéb üzemeltetési kiadások 75.000 Ft 

Szolgáltatások területe: 1.985.000 Ft 
 
20 %-os ÁFA tételt kellett tervezni, ami 460.000 Ft 
 
Ezek összesen: 2.755.000 Ft 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Ezek az összegek fedezik a tekecsarnok felújítását? 
 
Nagy Klára gazdasági tanácsos 
Az a 400.000 Ft-os összeg már tartalmazza egy kisebb mérető felújítását a tekecsarnoknak. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
A következı költségvetés tervezésekor elképzelhetı-e, hogy a sportra szánt összeg kevesebb 
legyen? 
 
Nagy Klára gazdasági tanácsos 
Pályázatot készülünk beadni a tanyagondnoki szolgáltatásra, és ott lehetıség lenne a sportolók 
szállítására, ami csökkentést eredményezne. Illetve, ha sikerülne a tekecsarnokot olyan 
mértékben felújítani, hogy nem kellene minden évben ennyit rákölteni. 
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
És ha olyan szinten sikerülne helyrehozni, nem lehetne versenyeket szervezni, amibıl 
bevételeink lennének? 
 
Földi Lászlóné sportegyesület gazdasági vezetıje 
A sportegyesület egy közhasznú társaság és a polgármesteri hivatal támogatja. 
 
Nagy Klára gazdasági tanácsos 
A polgármesteri hivatal a fenntartó és a hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Jól kihasznált a tekepálya és a sportpálya? 
 
Földi Lászlóné sportegyesület gazdasági vezetıje 
Az egyesület mőködteti. A labdarúgók ott vannak, amikor megkezdıdik a tavaszi és ıszi 
idény, bár közte van egy kis szünet, de a tömegsport is kezd beindulni. A szakmai részét nem 
tudja.  
 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
A tekecsapatban MB 2-es csapatok vannak, illetve úgy tudja, hogy a teke szabadidısportként 
is mőködik heti 2-3 alkalommal. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Felkérte a sportegyesület gazdasági vezetıjét, mondja el véleményét a költségvetésrıl. 
 
Földi Lászlóné sportegyesület gazdasági vezetıje 
A sportegyesület a 2007-es évben egy labdarúgó, egy teke, egy ifi és egy tömegsport 
szakosztállyal mőködött. A kiadások összesen 1.713.000 Ft volt. A 2008-as évet a 
sportegyesület is a megtakarítás jegyében tervezte. Szakosztályonként csak a kötelezı 
kiadásokban számoltunk, spórolni csak a mezek vásárlásában és egyéb költségekben tudunk. 
2008 évben a várható kiadásaink 1.700.000 Ft körül lesznek és a tartalékainkból fogunk 
megélni. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Köszönte a három terület a sport, a közmővelıdés és az oktatás képviselıinek beszámolóját, 
illetve a gazdasági vezetı kiegészítıjét. Nincs más dolgunk csak megfogalmazni a bizottság 
véleményét és a Képviselı-testület elé vinni. 
A 2008-as év költségvetését az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság részterületenként 
megismerte, tudomásul vettük a megszorító intézkedések szükségességét és a tervezett 
költségvetési összeg várhatóan a mőködtetést továbbra is lehetıvé teszi.  
 
Mucsi László bizottsági tag 
A szőkítések egyre inkább nehezítik a pedagógiai munka megfelelı szinten való ellátását. 
Csökken a gyerekek tehetségfejlesztı gondozása, és lassan a falusi gyermekek esélye süllyed 
lefelé egy jobban finanszírozott városi iskolával szemben. Ezt egy veszélyhelyzetnek látja és 
csökken az esélyegyenlıség.  
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Varga Ferencné bizottsági elnök 
Kiegészítené a véleményezést egy mondattal:  
A 2008-as év költségvetését az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság részterületenként 
megismerte, tudomásul vettük a megszorító intézkedések szükségességét és a tervezett 
költségvetési összeg várhatóan a mőködtetést továbbra is lehetıvé teszi. Az oktatásban 
további csökkentés veszélyeztetheti a szakmaiságot és törvényességet, gyermekeink 
esélyegyenlısége a várossal szemben csökken. 
 
Nagy Klára gazdasági tanácsos 
Szeretné, az állami támogatások, bevételek kiesése miatt, ha elindulna egy gondolkodás, ami 
a mőködési bevételek növekedéséhez vezethetne az intézmény bármely területére 
vonatkozóan. 
 
Varga Ferencné bizottsági elnök 
Az intézményekben meg kell keresnünk azokat a többletbevételeket növelı forrásokat, 
melyek kiegészíthetik a költségvetést. Ezzel még kiegészítettük a véleményezésünket. 
Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
véleményezést. 

 
3/2008.(II.25.) OMSBH. 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi  
költségvetésérıl szóló …./2008.(….) rendelet 
véleményezésérıl  
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. évi 
költségvetésérıl szóló …./2008.(…..) rendeletet az elıterjesztés szerint hagyja jóvá. 
 
2. Bizottság a képviselı-testület részére az alábbi véleményt fogalmazta meg: 
Bizottság a 2008. évi költségvetés tervezetét részterületenként megismerte, tudomásul vette a 
megszorító intézkedések szükségességét. A tervezett költségvetési összeg várhatóan a 
mőködtetést továbbra is lehetıvé teszi. Az oktatásban további csökkentés veszélyeztetheti a 
szakmaiságot és törvényességet, a gyermekeink esélyegyenlısége a várossal szemben 
csökken. Az intézményekben meg kell keresnünk azokat a többletbevételeket növelı 
forrásokat, melyek kiegészíthetik a költségvetést 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató a fafaragó táborról 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
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Varga Ferencné bizottsági elnök 
Úgy indult a fafaragó tábor, hogy játszótéri eszközöket fogunk faragni, de a LEADER 
program segítségével van rá esély, hogy lesz egy modern játszóterünk, ami biztonságosabb is. 
Ezért a polgármester úr azt javasolta, hogy az idei fafaragó tábort a község szépítésére 
szervezzük meg. A költségvetésben bruttó 600.000 ft van erre. A költségek a fafaragók 
étkeztetését, a faanyagok beszerzését, valamint az erdélyi fafaragók szállítását fedezi. 
Augusztus 6-án indul a tábor, és olyan szankiakat keresünk, akik szívesen befogadnának egy-
egy nagygalambfalvi fafaragót. 
Balatoni Tibor lesz az egyik fıfafaragó Egerbıl, aki egy konkrét ajánlattal jött. Szeretne egy 
haranglábat faragni az elsı világháborús emlékmő mellé. A másik pedig egy életfa lenne, ami 
jelképezi a Szankon született embereket.  
Szeretnénk egy olyan táblát, amin szerepelne a szanki testvérvárosok neve, útiránya, ezt 
Derzsi Pál tervezné. A parkba is szeretnénk egy ajtó nélküli székely kaput. Ezeknek augusztus 
16-ára kell elkészülniük. 
 
Balasi Anna bizottsági tag 
Csak arra kell vigyázni, nehogy túlzsúfolt legyen a park. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 19 óra 10 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Varga Ferencné 
   OMSB elnöke 


