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

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2008. május 22-én 17 órakor megtartott 
               ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Varga Ferencné OMSB elnök 

Nyerges Zoltán OMSB tag 
Balasi Anna OMSB tag 
Oláh László OMSB tag 
Besesek Béla PB elnök 

 Somogyi Gizella PB tag  
Mihalik Ferencné PB tag  
Patkós Zsolt polgármester 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára Polg.Hiv.vezetı tanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. A Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottság együtt tárgyalja a napirendeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 
az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van. Mucsi László nem jelezte távolmaradását az ülésrıl. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.  
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Az OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
2. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Képviselı-testületi ülés elé került az a napirend, ahol meg kellett volna határozni az iskolai 
osztályok és az óvodai csoportok számát, polgármester javaslatára ezt levette a testület 
napirendrıl azzal, hogy az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalja meg ezt a napirendet. Az írásos elıterjesztést mindenki megkapta. 
 
Mucsi László OMSB tag megérkezett az ülésre, az OMSB tagok száma 5 fı. 
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Besesek Béla PB elnök 
Az 5. pontban lévı számításra kért magyarázatot. 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
A költségvetési törvény alapján kell a normatíva összegét kiszámolni.  
Besesek Béla PB elnök 
Akkor nagyobb a szám, ha több gyerek van az osztályban? 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Igen és akkor a fajlagos összeg is magasabb. Meg vannak adva a kategóriák szintén a 
költségvetési törvényben, hogy milyen kategóriában hány százalék jár. 
 
Zaka László PB tag megérkezett az ülésre. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Javasolta az elıterjesztés pontonkénti tárgyalását és döntést. 
 
1. pont: a leendı elsı osztályosokról szól. 31 fı iratkozott be a szanki iskolába, két elsı 
osztály szervezıdik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Három gyereket nem ide írattak be. Kérdés, hogy szükség van-e két elsı osztály indítására, 
mert tavaly is két osztállyal, 13-13 fıvel indult, összesen 26 fıvel, amelyet osztálylétszám 
tekintetében 32 fınek számoltunk, mert több sajátos nevelési igényő gyerek volt. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A 31 fı SNI nélkül van, ténylegesen több, mint tavaly volt és 26 fı a maximális létszám. 
Mihalik Ferencné PB tag 
A létszámot 20 %-kal túl lehet lépni. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Eldönti a képviselı-testület. SNI-s tanulókkal együtt 34 fınek számít a létszám. 
Balasi Anna OMSB tag 
Elsı osztályban sok egy osztályban ilyen nagy létszám. 
Mucsi László OMSB tag 
Nem lehet tudni, hogy a következı évben mi lesz, de ha nem foglalkoznak a sajátos nevelési 
igényő gyerekekkel, akkor még nagyobb az esélye, hogy el fogják innen vinni a gyerekeket. 
Az elsıs gyereknek akkor van megadva az esély, ha viszonylag optimális az osztály létszáma. 
Késıbb összevonni kisebb tragédia. 
Balasi Anna OMSB tag 
Elsı osztályban kell az alapkészségeket kialakítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Feltette szavazásra a két elsı osztály indítását. 
 
OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag két elsı osztály indítását támogatta. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
2. pont: a leendı második osztályosok létszáma 22 fı, év közben 3 tanulót írattak ki. Két 
esetben a tanuló elköltözött, a harmadik esetben a tanuló Kiskunmajsára jár. 
Az évfolyam létszáma oly mértékben lecsökkent, hogy a két osztályt össze kell vonni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Varga Ferencné OMSB elnök 
Feltette szavazásra egy második osztály indítását. 
 
OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az egy második osztály indítását támogatta. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
3. pont: A leendı harmadik évfolyam létszáma 26 fı, amely pont a bontási határon van, de 
van 5 fı sajátos nevelési igényő tanuló, akiket két fınek kell számolni, tehát így 31 fı a 
létszám és két osztály van. 
Zaka László PB tag 
Több információ van arról, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók többletfinanszírozása 
megszőnik és a bizottság jelentıs számban csökkenti az SNI-s tanulók számát, ha ez így lesz, 
akkor megfontolandó az egy osztály indítása. A gyerekek létszáma csökken, az osztályokat az 
SNI-s tanulók miatt kell megbontani, megmarad a fejlesztı pedagógusok létszáma, felmerül a 
kérdés, hogy mit csinál a fejlesztı pedagógus, a feladat fogy, a létszám meg nem. Kénytelen 
pénzügyi szemlélettel nézni, mert ezt nem tudjuk finanszírozni. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az SNI-s tanulók száma csökkent, nem várható, hogy tovább fog csökkenni, itt ezen az 
évfolyamon az 5 fı megmarad. 
Patkós Zsolt polgármester 
A sajátos nevelési igényő gyerekek száma az idei évhez képest a következı tanévben 
intézményi szinten több mint 20 fıvel csökken. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A fejlesztı pedagógus más módszerrel foglalkozik a gyerekekkel, fel kell ıket zárkóztatni a 
saját osztály szintre, ezt nem tudja megtenni a tanító az órán. Szükség van a fejlesztı 
pedagógusokra. Felsı tagozatban lecsökken ugyan az SNI-s tanulók száma, viszont ott egy 
gyesen lévı pedagógust kell helyettesíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha egy fıvel csökken a létszám, akár úgy, hogy megszüntetnek egy gyerek SNI-s besorolását, 
akkor össze kell vonni a két osztályt. Ezt most is meg lehet tenni, a képviselı-testület dönthet 
így, nem sért jogszabályt. 
Mucsi László OMSB tag 
Az elmúlt évben a feladat nem csökkent, csak a feladat ellátásához szükséges pénz azzal, 
hogy a bizottságokat szigorúbb feltételekre késztették. Akiket kivettek a rendszerbıl, 
megmondták, hogy nem sajátos nevelési igényő, de tanulási nehézségei fennállnak, tehát a 
feladat megmaradt, csak a rá járó pénz szőnt meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiemelt normatívára nem számíthatunk, a feladatellátás tekintetében ennek kötelezı terhe 
nincs, tehát a többletórák biztosítása nem feladata innentıl kezdve az iskolának. Ez a pont 
összefügg a 4. és 5. ponttal. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy osztály esetén a normatíva 
magasabb lenne és egy pedagógus szükséges, 2,5 – 3 millió forintos lehet a megtakarítás. 
Oláh László OMSB tag 
Két osztály indítását támogatja, mert az 5 sajátos nevelési igényő gyerek biztos, hogy nagyon 
problémás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Feltette szavazásra két harmadik osztály indítását. 
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OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag két harmadik osztály indítását támogatta. 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Ezután egy sarokpont van, egy tanulószobából kettı lesz, és a négy napközis csoportból 
három lesz, tehát 4+1-bıl lett 3+2. 
Kevesebb létszámmal nem tudja a feladatokat ellátni.  
Zaka László PB tag 
Év végére üres lesz az önkormányzat kasszája. Ebben az évben 24 milliót tettünk bele a 
költségvetésbe pénzmaradványból. Ha nem lesz pénzmaradvány év végén, akkor nagy baj 
lesz. Idıben kellene gondolkodni és mi az, amit meg lehet tenni. Szakmailag egyetért, de 
akkor lesz a nagy baj, ha nem tudunk bért fizetni. 
Nagy Klára Polg.Hiv.vezetı tanácsos 
Pénzügyi szemmel nézve a gyermeklétszámból adódóan nagyobb normatíva bevétel 
csökkenést lát, mint megtakarítást ebben az anyagban. A 2009-es évre nézve még jobban 
eltolódik a bevételek és a kiadások aránya. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudjuk teljesíteni a költségvetésben meghatározott megtakarítást a létszámcsökkentés 
tekintetében. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
A leendı nagycsoportosok egy osztállyal, utána van még egy évfolyam akik két osztállyal 
tudnak indulni, utána rendszeresen beállunk egy osztályra. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az élelmezésvezetı feladatát is át kell gondolni, hogy szükség van-e rá a továbbiakban. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat érdekeire tekintettel fogja végezni a továbbiakban a munkát, a munka 
átszervezésre kerül. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Javasolja az igazgatónı által elıterjesztett létszámszükséglet elfogadását, tehát a 9. pontot 
úgy, ahogy elıterjesztette. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Szavazásra tette fel a 9. pontot az elıterjesztés szerint. 
 
OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 9. pontot az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
11. pont: Önkormányzat döntése alapján létszámleépítésre került az óvodában 1 fı, a konyha 
átszervezése miatt pedig 3 dolgozó álláshelye fog megszőnni. A képviselı-testület határozata 
szükséges ahhoz, hogy az intézmény a végkielégítésüket tudja igényelni, ezért ezt határozatba 
kell foglalni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Errıl nem kell szavazni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Errıl majd a képviselı-testület fog dönteni, elı van készítve. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az iskolára vonatkozó részt ezzel lezárta. 
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Szabóné Szatmári Katalin, Cserényi Lajosné, Mihalik Ferencné, Balasi Anna és Patkós 
Zsolt távoztak az ülésrıl. 
 
Balasi Anna és Mucsi László OMSB tagok távoztak az ülésrıl, a jelenlévı OMSB tagok 
száma 3 fı. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az óvodára vonatkozóan leírta a létszámadatokat, számításokat végzett. Javasolta a következı 
évben 4 csoport indítását, mert a beíratott létszámok ezt indokolják. A születések valóban 
csökkennek, minden évben a képviselı-testület elé kell hozni az iskolához hasonlóan az 
óvodai csoportok indítását is. 
Besesek Béla PB elnök 
Az írásos anyag meggyızte a 4 csoport szükségességérıl, egyetért a 4 csoport indításával.  
Zaka László PB tag 
El lehet gondolkodni 3 csoport indításán is. Valamerre mozdulni kell. Fıállású dolgozó 
helyett vállalkozót is foglalkoztathat. Ha a születési adatok azt mutatják, és fedetlen lesz 
mondjuk 12 óra, akkor nem abban kell gondolkodni sajnos, hogyan lehet egy embert 
megtartani, hanem máshonnan kell megoldani a feladatot. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az óvodába fejlesztı pedagógus létszámot az önkormányzat nem adott korábban sem, státusz 
erre nincs. A gyerekeket akkor is ellátják, többletfeladatokat látnak el. 
Zaka László PB tag 
Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a döntés a 2009. évi költségvetésnek is része. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
A dolgozói létszámok a gyermeklétszámhoz igazodnak, ez 2009. augusztus 31-ig érvényes. 
Zaka László PB tag 
2008. májusában döntünk a 2009. év elsı félévérıl is. 
Besesek Béla PB elnök 
Ha 3 csoport lenne, akkor is lefedetlen maradna 12 óra, amelyre szerzıdéssel valakit 
alkalmazni kellene, nem lehetne fölvállalni az úszásoktatást, pedig az is nagyon fontos. Erre a 
tanévre még javasolja a 4 csoportos óvodát. A körülmények változnak, jövıre megint meg 
kell vizsgálni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A táblázat szeptember 1-jétıl érvényes, 50 fırıl szól, az óvodához 12 fıt ír, ha leépítettünk 
egy óvónıt, 7 óvónı van és 4 dajka. Hogy lesz 12? 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Öt dajka van. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Miért van öt dajka a négy csoporthoz? 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Leírta az elıterjesztésben, azért mert az óvodában nincs takarítónı és a dajkák takarítói 
feladatot is ellátnak. Egy dajkát ír a törvény csoportonként. Annak idején volt takarítónı, de át 
lett minısítve dajkának. A takarítói feladatokat elosztják egymás közt. 
Oláh László OMSB tag 
A 4 óvodai csoportot támogatta. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Korábban nagyon sokszor elıfordult, hogy 30 fı fölötti volt a csoportlétszám, nagyon nehéz 
helyzetben volt az óvónı, a kisgyerekek a gondozásban nagyobb figyelmet igényelnek. Az 
elsı hat év meghatározó a képesség fejlıdésében is.  
Javasolta 4 csoport megtartását 7 óvónı és 5 dajka mellett.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 4 óvodai csoport indítását, 7 óvónı 
és 5 dajka alkalmazását. 
 
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
4/2008.(V.22.) OMSBH. 
2008/2009-es tanév indításáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2008/2009-es tanév indítását az 
elıterjesztés szerint az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

- iskolában 2 elsı osztály, 1 második osztály és 2 harmadik osztály induljon,  
- óvodában 4 óvodai csoport induljon, 7 óvónı és 5 dajka alkalmazásával. 

 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
 
 
NAPIREND 
2. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Csengey József megkereste azzal a javaslattal, hogy hagyományteremtı céllal a korábban 
megszakadt duatlon kupa kerékpár és futás sportágakban a továbbiakban Csepregi Imre 
emlékverseny néven legyen megszervezve. Korábban pénzjutalommal szervezte, de jelenleg 
az önkormányzatnak erre nincs pénze. Elmondta, hogy három kupa maradt. Az ötletet 
támogatja. A megmaradt kupán az évszámot át lehetne gravírozni, akár vándorkupaként meg 
lehetne szervezni és így nem kerülne pénzbe. Azt kellene megtalálni, hogy milyen jeles napon 
lehetne ezt megszervezni. Javasolta az emlékversenyt hagyományteremtésként. 
 
Zaka László PB tag 
Javasolta, hogy az önkormányzat által támogatott sportegyesület vállalja fel ezt a dolgot, 
határozza meg az idıpontot. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Egyetértett. 
 
Besesek Béla PB elnök 
Egyetértett a javaslattal, legyen vándorserleg, és nem kell állandóan serleget csináltatni. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Javasolja, hogy a sportegyesület szervezze meg, határozza meg az idejét. 
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OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
5/2008.(V.22.) OMSBH. 
Csepregi Imre emlékverseny megszervezésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Szanki Olajbányász Sportegyesület 
készítse elı a Csepregi Imre emlékversenyt, határozza meg annak idıpontját. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
B) Tájékoztatás a fafaragó tábor szervezésérıl 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
A képviselı-testület támogatta a fafaragó tábor megszervezését. A táborról tájékoztatta a 
bizottságokat. Augusztus 6-16-ig tartana a tábor, a faanyagot sajnos a közelben nem lehetett 
megszerezni, hamarosan meglesz. Születések fája fog elkészülni, és egy harang. El fog 
készülni egy testvértelepülést jelzı tábla. Polgármester úr javaslatára az iskola melletti parkba 
egy olyan székelykapu, amelynek nincs kapuja. 
 
C) Óvodai dolgozók étkezésérıl 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az óvoda vezetıjétıl kapott polgármester úr egy kérelmet az óvodai étkezésrıl, Kérte annak 
ismertetését. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az óvónık étkezése meg fog szőnni május 31-tıl, utána aki étkezni szeretne, az 
megvásárolhatja. Amennyiben nem fogja megvenni a dolgozó az ebédet, akkor otthonról fog 
ennivalót vinni, a munkaidejük folyamatos, az óvónı csoportban van, gyerekek között, ez 
problémát vet föl, amikor a gyerekeknek példát kell mutatni, segíteni kell az étkezésben. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Polgármester úr álláspontja az, hogy az ÁMK igazgatója saját hatáskörben döntsön ebben a 
kérdésben.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Varga Ferencné 
         elnök 
 


