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

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A bizottság 2009. február 24-én 14 órakor megtartott ülésérıl. 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
Jelen vannak:Varga Ferencé elnök 
  Balasi Anna 
  Oláh László bizottsági tagok 
  Vincze Jánosné jegyzı 

Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 

                        Tóth Viktória – bizottsági referens 
 
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 és Nyerges Zoltán 
elıre jelezték távolmaradásukat. A meghívóban kiadott napirendi pontokat javasolta 
megtárgyalni. Más javaslat nem volt.  
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi napirendeket fogadták el: 
 

NAPIREND 

 
1. Elıterjesztés a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…)  
    rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 
 
2. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
3. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…)  
    rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre 
    Elıadó: Varga Ferencné elnök 
   Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve. 
 
Varga Ferencné elnök 
A tavalyi nagy leépítésekhez képest vannak kellemes meglepetések.  
Mi most csak kizárólag az oktatási intézmények költségvetését tárgyaljuk.  
 
Vincze Jánosné jegyzı megérkezett.   
 
Varga Ferencné elnök 
A 9. számú mellékletben látható, hogy az ÁMK költségvetése 156 millió forint.  
Felolvasta a költségvetési tételeket. 
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Szerinte a rendelet biztosítja a mőködési feltételeket, bár tudja, hogy csökkennek a 
normatívák a 2008-as évhez képest.  
Kedvezıen érinti a dolgozókat a költségvetés azon része, amelyben betervezték a 6000 
forintos étkezési hozzájárulást,  
Örül az egészségügyi reprezentációs szociális juttatásnak, ami 30.000 forintra van betervezve 
a dolgozók részére. Örül a 3 x 6.000 forintos ajándékutalványnak is, amely egy kicsit 
kompenzálja, hogy megvonták tılük a ruhapénzt.  
Észrevételezte, hogy úszástámogatásra nem tervezett az önkormányzat. Tavaly 150.000 
forinttal támogatta az úszást az önkormányzat, ami egy 3 hetes intenzív tanfolyam. Olyan 
sikeres ez a tanfolyam, hogy a harmadik hét végén az óvodások már egyedül úsztak a mély 
vízben.  
El tudja fogadni a költségvetést, de javasolja a Képviselı-testületnek, hogy vegyék 
figyelembe ezt az észrevételezést.  
Kérdezte van-e valakinek kérdése. 
 
Balasi Anna bizottsági tag 
A számok önmagukért beszélnek. Elég sok csökkenés van az elızı évhez képest.  
Miért kevesebb a sajátos nevelési igényő gyerek. Okosabbak lettek, vagy változott a 
megítélés? 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Mert a szakértıi bizottság megszüntette a gyerekek fejlesztési elvét. Az volt a tendencia, hogy 
minél kevesebben legyenek, mert túl sok a számuk.  
 
Varga Ferencné elnök 
Az elıterjesztésben az is látható, hogy az elsı és harmadik osztályban létszámcsökkenés lesz. 
Az igazgató asszony többet tud mondani errıl, hogy ez most jár-e pedagógiai 
létszámcsökkenéssel.  
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Egy elsı osztály indul, a mostani harmadikat össze kell vonni, jövıre a negyedik évfolyam is 
csak egy lesz.  
 
Balasi Anna bizottsági tag 
Hogy történik az ötödik hatodik osztályban a nem szakrendszerő oktatás? 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Ebben a tanévben 257-en vagyunk, jövıre 248 várható. 2 leépítés van betervezve ebben az 
elıterjesztésben. A pénzügyi bizottságon már elhangzott, hogy az alsós munkaközösség 
tegnap tartott egy szakmai megbeszélést és megújító jelleggel egy új formát szeretnénk 
létrehozni, ami Guruló Otthon néven fut. Itt két tanító néni visz egy osztályt, felváltva. Az 
egyik nap az egyik tanító néni tanít 2 órát, tehát a gyerekkel van 8-10-ig, ott átveszi a másik 
tanító néni délután 4-ig. Másnap fordítva. A polgármester úr támogatta ezt, mert megkönnyíti 
az óvoda-iskola átmenetet, gyerekbarát, nem egyszerre kell több órát végigülnie. Sok elınye 
is lehet. Azt mondta ki kell dolgoznia a következı évi tantárgyfelosztást és meg kell nézni, 
hogy befolyásolja-e a létszámot.  
A nem szakszerő oktatás rendszerét most szeptemberben kellett bevezetni 5. és 6. 
évfolyamon. Már folyik az országos ellenırzés, hogy februártól áprilisig ez hogyan történhet 
meg.  
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Szegeden, egy tájékoztatón elmondták, hogy minden gyereknek ott kell lenni a nem 
szakrendszerő órákon. Új anyagot lehet venni rajta, nemcsak a gyengébbeket lehet 
felzárkóztatni. Kiscsoportokban kell foglalkoztatni a gyerekeket, külön feladatot kell adnia 
gyengébb képességőeknek és külön feladatot az erısebbeknek.  
A 2 fı létszámleépítés még egy mobil dolog, amikor a következı év tantárgyfelosztását el 
tudja készíteni, akkor derül ki, hogy mi lesz.  
 
Oláh László bizottsági tag 
És ha 1 fıt kell csak elküldeni, akkor a másik személy bérével mi lesz, ha a költségvetés 2 fı 
létszámcsökkenéssel van betervezve? 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Év közben lehet költségvetési rendeletet módosítani.  
 
Varga Ferencné elnök 
Javasolja, hogy a költségvetést véleményezzék oly módon, hogy a mőködési feltételeket a 
2009. évben biztosítva látják, és szeretnék, ha az úszás támogatására a Képviselı-testület 
megadná azt a lehetıséget, amit tavaly is. 
 
Nagy Klára fıtanácsos megérkezett. 
 
Varga Ferencné elnök 
Kérdezte Nagy Klárát, hogy a költségvetési rendeletben, miért nincs elkülönítve pénzösszeg 
az úszás támogatására? 
 
Nagy Klára fıtanácsos  
A költségvetési rendeletbe a bennlévı kérelmeket építettük be. A korábbi belsı ellenırzés 
alapján tettük ezt. A belsı ellenır azt mondta, hogy nem lehet automatikusan biztosítani a 
támogatásokat, csak a benyújtott kérelmek alapján lehet a költségvetésbe beépíteni.  
 
Varga Ferencné elnök 
Ha kérelmet adunk be, akkor van még esély rá, hogy megkapjuk a támogatást? 
 
Nagy Klára fıtanácsos  
Igen, minden bizonnyal. 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Azért nem adtunk be idén kérelmet, mert eddig amikor készült a költségvetés, akkor az ÁMK 
költségvetésében ez mindig benne volt.  
 
Nagy Klára fıtanácsos  
Ennek a lehúzásáról nem volt szó. Szerinte véletlenül maradhatott ki.  
 
Varga Ferencné elnök 
Holnap beadja a kérelmet. 
 
Nagy Klára fıtanácsos távozott az ülésrıl. 
 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
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Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2009. (II.24.) OMSB hat. 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
költségvetésérıl szóló …./2009.(….) rendelet 
véleményezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetésérıl szóló …./2009.(…)  rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
2. Bizottság a képviselı-testület részére az alábbi véleményt fogalmazta meg: 
Bizottság a 2009. évi költségvetés tervezetét részterületenként megismerte, tudomásul vette a 
megszorító intézkedések szükségességét. A tervezett költségvetési összeg várhatóan a 
mőködtetést továbbra is lehetıvé teszi.  
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Varga Ferencné elnök 
Megkérte Szabóné Szatmári Katalint az ÁMK igazgató asszonyát, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Azért volt szükség a pedagógiai program változtatására, mert tavaly úgy gondolták, hogy csak 
az 5. évfolyamra készítik el a nem szakirányú oktatást és majd látjuk, hogy mi az amin 
változtatni kell, és mi az amit folytatni lehet. A tapasztalatok birtokában akartuk a 6, 
évfolyamon is bevezetni.  
Ebben az összegzésben csak röviden fölvázolta, hogy mit takar ez a pedagógia program. 
Jegyzı asszony jelezte, hogy mivel ÁMK vagyunk, így Pedagógiai Közmővelıdési 
Programnak kellene nevezni. De mi várunk egy szakértıt, aki majd elmondja, hogy mit 
hogyan csináljunk. Ha elfogadásra kerül ez a Guruló Otthonos módszerő oktatás, azt is bele 
kell venni a pedagógiai programba.  
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Itt alapító okiratot is kell módosítani. 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató  
Minden bizonnyal. Ami új dolog és a pedagógiai programban is úgy tünteti fel az látható. 
Benne hagyta a 2008/9 tanévre vonatkozó változatlan részt, hogy hogyan oldják meg a nem 
szakrendszerő oktatást. Azért, hogyha jön egy ellenırzés, akkor láthassák, hogy igen ez volt. 
Aztán van egy újabb rész ahol átdolgoztuk az 5. és a 6. évfolyamot.  
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Vannak bizonyos kötelezettségek, hogy mit kell tartalmaznia a helyi tantervnek. Konkrétan a 
törvény megmondja, hogy miket kell beilleszteni.  

• A természettudományos ismeret oktatásának súlya növekedjen. 
• Értékelési szempontoknak, hogy a nem szakrendszerő órákon hogyan értékelünk  
• Mik a céljaink, feladataink 
• Mik a továbbhaladás feltételei, 5.-6.-ban hogyan haladhat tovább 
• Konkrét óraszámok, ahogyan mi megoldottuk, és mivel a törvény lehetıséget ad rá mi 

egy önálló modulként vezettük be, mint nem szakrendszerő oktatás a tanulás tanítása 
modulként. Ezt az óraszámot osztjuk szét elsısorban magyarhoz és matekhoz. 

• Azt is kötelezı volt lefektetni, hogy osztályozni is lehetne ezen a nem szakrendszerő 
órán, de azt választották, hogy az ott nyújtott teljesítményt számítják be az órai 
teljesítménybe és külön nem osztályozunk.  

• Milyen eredményeket várnak ennek a meghosszabbításától 
Így bízik benne, hogyha egy szakértı is átnézi, bátran állhatnak egy ellenırzés elé.  
 
Varga Ferencné elnök 
Kérdezte van-e valakinek kérdése. 
Több kérdés hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2009. (II.24.) OMSB hat. 
Pedagógiai program jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola 
Pedagógiai Program módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
NAPIREND 
3. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné elnök 
Idén is szeretne fafaragó tábort szervezni. A LEADER pályázat keretein belül megújulásra 
kerül az iskola játszótere. Egy nagyon szép park kerül kialakításra és ebbe már nem fér bele 
az óvoda játszóterének felújítása. Egy minısítést kellett készíteni, ami az UNIÓS 
szabványoknak megfelel. Ezt a minısítést a Tisza Park Kft végezte el a tavalyi évben. Egy 
vastag könyvet írt rólunk, lefényképezték a játékokat.  
2 homokozó és egy babaház kivételével mindenhez hozzáírta, hogy miért nem felel meg a 
jelenlegi követelményeknek. Nagyon soknál az a baj, hogy ütéscsillapításra nem fogadja el a 
füvet, csak a homokot vagy a gumitéglát.  
A játékaink nagy része olyan állapotban van, hogy szét kell bontani. Egy babaház ára 
minimum 300.000 forint. Ezért fordult meg a fejünkben, hogy rendezzünk egy fafaragó 
tábort, az óvodai játékok felújítására. Így a következı év szeptemberére rendbe tudnánk tenni 
az óvoda udvarát is. Kéri a bizottságot, aki, amiben tud, az segítsen.  
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Varga Ferencné elnök 
Valamikor az ısszel Csengey József úrral volt egy olyan megbeszélés, hogy Csepregi Imre 
emlékversenyt kellene szervezni. Polgármester úr megígérte, hogy kezébe veszi a szervezést 
és mozgósítja a sportolókat. Múlthéten volt a Sportegyesület taggyőlése ahol megbeszélésre 
került a verseny szervezése. Megkérte Oláh Lászlót, aki tagja a Sportegyesületnek ismertesse 
az ott elhangzottakat.  
 
Oláh László bizottsági tag 
Polgármester úr által felmerült, hogy május 2-án rendezzük meg a Csepregi Imre 
emlékversenyt, mivel Imre bácsi születésnapja május 1-jén van.  
 
Varga Ferencné elnök 
Akkor vannak a középiskolai ballagások.  
 
Oláh László bizottsági tag 
Akkor ott már több mindennel ütközik, mert a csapat bajnoki mérkızése is akkor van. 
Javasolni fogja a május 9-ei dátumot a verseny megrendezésére.  
A verseny kerékpározásból és futásból fog állni. Lesznek díjak, de nem pénzdíjak. Valami kis 
apróságok.  
 
Varga Ferencné elnök 
Megköszönte a tájékoztatást. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Varga Ferencné 
   OMSB elnöke 
 


