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Szentes
Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4)
bekezdése szerint az önkormányzatok feladataikat társulásban való részvétellel is
elláthatják.
Figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényt, valamint a
közoktatási törvény előírásait, a közoktatási feladatok ellátására megállapodást kötött
Szentes Város Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzatával és Nagytőke Község
Önkormányzatával a közoktatási intézmények (óvoda, iskola) közös intézmény fenntartású
kistérségi társulás keretében történő működtetésére.
A 202/2004.(IX.10.) Kt. határozat szerint az eperjesi tanulók szakszerű neveléséről,
oktatásáról és felzárkóztatásáról a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában
gondoskodnak. Az eperjesi tagóvoda pedig a szentesi Köztársaság Utcai Munkáltató
Körzethez lett integrálva.
A 203/2004. (IX.10.) Kt. határozat alapján a nagytőkei tanulók szakszerű
neveléséről, oktatásáról, szükséges felzárkóztatásáról a szentesi Deák Ferenc Általános
Iskolában és annak tagiskolájában gondoskodnak.
A kistérségi társulásban történő közoktatási feladatellátás működtetése 2004. szeptember
1-jei hatállyal történik.
A Deák Ferenc Általános Iskolába 24, míg a Damjanich János Tagiskolájába 4 fő
nagytőkei tanuló jár.
Deák Ferenc Általános Iskola
Damjanich János Tagiskola
1. a osztály: 3 nagytőkei tanuló
3. osztály: 1 nagytőkei tanuló
1. b osztály: 1
- 5. osztály: 2
- 2. a osztály: 2
- 6. osztály: 1
- 3. a osztály: 3
- 3. b osztály: 3
- 4. a osztály: 4
- 5. a osztály: 2
- 5. c osztály: 1
- 7. a osztály: 1
- 7. b osztály: 1
- 8. a osztály: 2
- 8. b osztály: 1
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A gyerekek autóbusszal és vonattal járnak be az iskolába, bár a vonattal való
utazást csupán 3-4 gyermek választja. Az autóbuszos közlekedés igazodik az iskola
munkarendjéhez, a busz ½ 8-ra érkezik a Rákóczi utcai patika melletti buszmegállóba,
ahol egy polgárőr szülő várja a gyerekeket és kíséri őket az iskolába. A nagytőkei
gyerekek délután ½ 3-kor, illetve délutáni elfoglaltság esetén 1710-kor indulnak haza,
szintén a helyi járatos busszal.
A Szentes Kistérség Többcélú Társulás sikeres pályázatán megítélt forrásból a
Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 506.250.- Forintot nyert.
Ebből az összegből 31 db tanulói asztalt és 61 db tanulói széket vásároltak, a bútorok
várhatóan 2005. februárjában érkeznek meg. Ezek a berendezések mindkét intézményt
gazdagítani fogják.
Tekintettel arra, hogy a nagytőkei gyerekek már e kistérségi társulás létrehozása
előtt is e két intézményben tanultak, a gyerekek részéről beilleszkedési probléma nem
adódott. A gyerekek többsége itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait is, így külön
felzárkóztató órák betervezésére nem volt szükség számukra.
A 2004/2005-ös tanévet 12 fő eperjesi felső tagozatos diák kezdte meg a szentesi Klauzál
Gábor Általános Iskolában. Ez a létszám félévkor már csak 10 fő, két család elköltözött
a községből.
Klauzál Gábor Általános Iskola:
5. osztály: 2 eperjesi tanuló
6. osztály: 3
- 7. osztály: 3
- 8. osztály: 2
- A gyerekek az eperjesi önkormányzat által működtetett 13 személyes iskolabusszal
járnak be, reggel ¼ 8-kor indulnak Szentesre és délután 4 órakor indulnak vissza. A
közlekedésre eddig még semmilyen panasz nem volt.
Az eperjesi gyerekek hamar alkalmazkodtak az új iskola rendjéhez, osztályaikba jól
beilleszkedtek. Tanulmányi téren eddigi teljesítményükhöz képest nincs nagy változás, de
matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv tantárgyakból korrepetálás
szükséges. Félévkor elégtelen osztályzat azonban nem várható.
A kistérségi pályázat keretében lehetőséget kapott az iskola arra, hogy felkészítő
órákat tartsanak az arra rászoruló eperjesi tanulóknak. A heti 2 órát 14 alkalommal tartják
meg, erre tantárgyanként 50.400.- Forint áll rendelkezésre.
Az iskola pályázaton eszközbeszerzésre is nyert pénzt, az 5 db multimédiás
számítógépre 1.050.000.- Forintot költhet az intézmény. Tanulói asztalok és székek
beszerzésére 578.435.- Forint áll rendelkezésre, a 2004. decemberében megrendelt
bútorokat 2005. februárjában szállítják.
Az Eperjesről való bejárás megkönnyítésére a fent említett pályázat keretében
iskolabusz megvásárlására nyílt lehetőség 14.987.500.- Forint értékben. A 20 személyes
busz beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A nyertes, az IVECO buszok
budapesti forgalmazója 2005. február elejére ígérte a szállítást. Az új iskolabusz
működtetését továbbra is az eperjesi önkormányzat vállalta, ám nem csak az iskolások
szállítására használják majd. A kapacitások és lehetőségek figyelembevételével más
célokra (pl. hétvégi tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás) is hasznosítható lesz.
A Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében működik az eperjesi óvoda a
szentesi Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet tagóvodájaként.
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A 12 kisgyerekekkel 1 óvónő foglalkozik. Szeptember 1-jétől személyi változás
történt, a feladatot eddig ellátó óvónő Újléta községbe költözött, megpályázva az ottani
óvoda vezetői állását. A megüresedett óvónői állásra helyi pedagógus nem jelentkezett,
így azt a tanítói és óvónői gyakorlattal is rendelkező szentesi pedagógus foglalta el 2004.
december 1-jei hatállyal.
A szülők részéről megfelelő hozzáállás tapasztalható, az óvónő munkáját is
nagyban segíti az, hogy egy nagyobb közösség tagjaként könnyebben jut információkhoz,
megismerhet új módszereket, és nem érzi magát elszigeteltnek. Bár a 30 km-es távolság
miatt az intézmények között nehéz a napi kapcsolatot tartani.
Problémaként merült fel az, hogy míg a 12 kisgyerek ellátásához elegendő az 1
óvónő és 1 dajka, azonban az óvoda teljes nyitva tartásához már nem. A közoktatási
törvény értelmében az óvoda teljes nyitva tartása alatt a gyerekekkel óvodapedagógusnak
kell foglalkoznia. Ez csak túlóra elszámolással, vagy még egy óvónő alkalmazásával
oldható meg. További problémát jelenthet az is, hogy ki vigyáz a gyerekekre az óvónő
esetleges akadályoztatása esetén.
A nyertes kistérségi pályázat által a tagintézmény összesen 7.219.840.- Forint
értékű fejlesztésben részesült. Ebből 5.498.000.- Ft. a személyi és dologi kiadások
fedezetét, illetve az épület felújításának költségeit tartalmazza. A fennmaradó 1.721.840.Ft. eszközfejlesztésre fordítható.
Folyamatban van a gyermekmosdó felújítása, és hamarosan sor kerül a nyílászárók
cseréjére, illetve az épület akadálymentesítésére is.
Az eszközbeszerzések a bekért árajánlatok alapján történtek, már megérkeztek a
tornaeszközök, fejlesztő játékok, hangszerek és könyvek, valamint már használatba vették
a multifunkcionális fénymásolót is.
Ez a pályázat azonban nem adott alkalmat arra, hogy az udvari játékokat is
felújítsák, így azt egy újabb pályázati lehetőség kihasználásával tervezik megoldani.
Ez a társulási forma nagymértékben segíti a kistérség fejlesztését, különösen igaz
ez az óvoda esetében. A szentesi iskolákban tanuló vidéki gyerekek számára pedig az
esélyegyenlőséget teremti meg, a megszerzett tudás szempontjából nem lesz különbség
faluban és városban élő gyerekek között.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közoktatási feladatok
kistérségi társulásban való ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

Szentes, 2005. január 12.

Szűcs Lajos
alpolgármester
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