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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 2010. évi képviselő-
testületi munkaterv tartalmazza a Művelődési és Oktatási Bizottság beszámolási 
kötelezettségét az önkormányzati ciklusban végzett munkáról.  
A Művelődési és Oktatási Bizottság a Képviselő-testület határozata alapján               
2006. november 22-én tartotta alakuló ülését. 
 
 A Bizottság tagjai (7 fő): 
Dr. Bácskainé Fazekas Márta bizottsági elnök, képviselő
Dongó László                  bizottsági tag, képviselő 
Hornyik László 
Janó Tibor 
(2007.02.27-ig)     

bizottsági tag, képviselő 
bizottsági tag, képviselő 

Kálmán János  
(2007. 06.29.) 

bizottsági tag, képviselő 

Sipos Antal bizottsági tag, képviselő 
Perczel Olivérné               bizottsági tag  
 Fodor Mariann   bizottsági tag 
 
Állandó meghívottak tanácskozási joggal: 
Szentes Város Polgármestere, Szentes Város Alpolgármestere, Szentes Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzője, Pedagógus Szakszervezet képviselője, 
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője, Civil Tanács ágazati vezetői, 
Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője, Szentesi Görög Kisebbségi 
Önkormányzat képviselője, Közművelődési Tanács ügyvezetője, Szentes Város Ifjúsági 
Polgármestere, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkacsoport delegáltja, 
valamint a Bizottság titkára, a Képviselő-testület hivatalának munkatársa tanácskozási 
joggal. 
Meghívottak még a napirend szerint az adott terület képviselői, illetve szakértői 
tanácskozási joggal. 
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A Művelődési és Oktatási Bizottság igyekezett munkáját a lehető legnagyobb 
szakértelemmel és odafigyeléssel végezni. A Bizottság feladatának tekintette, hogy 
figyelemmel kísérje az óvodai, az iskolai, a kollégiumi ellátást, az alapfokú művészeti 
iskolai tevékenységet és a pedagógiai szakszolgálati ellátásokat, javaslatot tegyen az 
önkormányzati óvodák és általános iskolák igénybevételével kapcsolatos kérdésekben, 
foglalkozzon minden olyan kérdéssel, amelynek megvizsgálását, véleményezését az 
önkormányzat testülete vagy a bizottság fontosnak tartott, továbbá, hogy foglalkozzon a 
szolgáltatást igénybe vevők részéről érkezett bejelentésekkel is, figyelemmel kísérje a 
város kulturális ellátottságát, a művelődési feladatok végrehajtását, a művészeti csoportok 
működését. Feladatának tekintette továbbá, hogy előkészítse a képviselő-testület 
döntéseit, véleményezze a képviselő-testület elé kerülő anyagokat, valamint a Bizottság 
tagjai által elfogadott munkaterv szerint végezze a munkáját. 
 
A képviselő-testület számára a Bizottság állásfoglalást készített minden olyan kérdésben, 
amelyek szakmai ismereteket igényeltek, ezzel is segítve a Képviselő-testületet a szakmai 
megalapozottságú döntések meghozatalában. Ebbe a kategóriába tartoznak intézmények 
átszervezésével, megszüntetésével, feladatának megváltoztatásával összefüggő 
kérdések, az önkormányzat oktatási, kulturális, közművelődési intézmények vezetőinek 
kinevezésére vonatkozó személyi javaslatok, a hosszútávú oktatásfejlesztési terv 
koncepciója, a közoktatásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.  
 
Bizottsági ülések száma a ciklusban: 50, ebből 36 rendes ülés, 12 rendkívüli és 2 
összevont, a következő évenkénti bontásban: 
2006:   2 rendes ülés 
2007: 10 rendes ülés és 4 rendkívüli + 2 összevont ülés 
2008: 10 rendes ülés és 1 rendkívüli 
2009: 10 rendes ülés és 5 rendkívüli 
2010:   4 rendes ülés és 2 rendkívüli 
 
A bizottsági határozatok száma: 
2006: 12 
2007: 128 
2008: 111 
2009: 116 
2010: 45 
 
A ciklus alatt bizottsági ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el. 
 
A Bizottság a munkáját a megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján éves 
munkaterv szerint végezte.  
A Bizottság tartalmi munkáját az Önkormányzati törvény és a Bizottság területét érintő 
feladatok határozták meg. Tartottuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy a Bizottság a 
területét érintő kérdésekben szakmailag megalapozott javaslatokkal segítse a képviselő-
testület döntéseit.  
A Bizottság kitüntetett figyelemmel kísérte a közművelődési-, a gyermek- és ifjúsági 
korosztályra vonatkozó koncepciókat és tervek kidolgozását. Városi szinten az 5 évre 
szóló ifjúsági koncepció és a végrehajtására szolgáló cselekvési tervek az 
esélyegyenlőség érvényesülésének maximális figyelembevételével készültek.               
Az esélyegyenlőségi szempontrendszert a közoktatás területén is intézkedési tervbe 
foglaltuk.  
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A civil stratégia felülvizsgálata mellett megkülönböztető figyelmet fordítottunk az ifjúsági 
civilszervezetekre, együttműködésükre, valamint a városi önkormányzat részéről a civil 
szférával való munkakapcsolatuk erősítésére.  
 
Nagy eredménynek tekinthető, hogy a tehetséggondozással kapcsolatban a tehetséges 
tanulók mellett a pedagógusok színvonalas és odaadó munkáját is elismeri a város.               
A Bizottság javaslata alapján 2009. novemberi ülésén a Képviselő-testület a 
„Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért” elismerést alapította 
meg.  Így a Bizottság minden évben az intézmények által felterjesztett pedagógusok közül  
kiválasztja az adott évben elismerésben részesülőt, akinek a városi Pedagógusnapon 
kerül átadásra a kitüntetés. 
 
Folyamatosan figyelemmel kísértük az esedékes éves költségvetés készítését, annak 
változásait. Már a költségvetési koncepció készítés időszakában igyekeztünk 
javaslatainkkal elősegíteni, hogy az ágazat a szűkös gazdasági körülmények ellenére sem 
kerüljön teljesen perifériára. Nagy erőfeszítések árán a Bizottság javaslata alapján elértük, 
hogy a 2009/2010-es tanévtől 4 általános iskolában (Petőfi S. – Klauzál G. Ált. Isk. és a 
Koszta J. – Deák F. Ált. Isk.) 0,5-0,5 állású iskolapszichológus álláshelyet engedélyezett a 
Képviselő-testület. Így lehetővé válik, hogy a tanuló lelki problémáinak hátterét felkutassa, 
valamint hogy a probléma megelőzésében és megoldásában a tanulóval és lehetőség 
szerint a szüleivel együttműködjön az adott iskolában. Az elérendő cél, hogy az iskola 
hatékonyan működő emberi közösség, a gyermekek és felnőttek érdekeit egyaránt szem 
előtt tartó rendszer legyen.  
 
Humánus átszervezések 
A ciklusban a Bizottság hatókörébe tartozó intézmények esetében átszervezések zajlottak 
le. A közművelődés területén szakmai szempontok szerinti átszervezésekre került sor az 
ésszerűbb működés érdekében.  Az oktatási intézmények esetében pedig az 
átszervezések okai a demográfiai változások, a tanulólétszám jelentős mértékű 
csökkenése. Pedagógus álláshelyeket, technikai dolgozói álláshelyeket kellett 
megszüntetni, a Bizottság megelégedéssel tapasztalta, hogy a kényszerű leépítések a 
lehető leghumánusabban mentek végbe. 
 
A pályázati lehetőségek megragadását támogattuk, szorgalmaztuk. A Művelődési 
Iroda, valamint az intézményvezetők heroikus küzdelmet folytatnak ezen a területen is.            
A nyertes pályázatok többszázmillió forintos támogatást, többletforrást jelentenek 
ágazatunkban. Ebben a sorban a legnagyobb volumenű a „Korszerű környezetben 
megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában” című nyertes DAOP pályázat, 
melynek révén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése értelmében a projekt 200 mFt 
támogatásban részesült, valamint az ehhez szükséges önerő 50%-át, azaz 58 mFt 
támogatást kapott az Önkormányzati Minisztérium „EU Önerő Alap”-jából. Ebből a 
pályázatból megvalósul az iskola teljes épületfelújítása, fizikai akadálymentesítése, 
épületenergetikai felújítása, valamint általános belső felújítása.  
 
Kapcsolatrendszerünk jól működött. Az érdekvédelmi szervezetekkel, az 
intézményvezetőkkel, a Diákönkormányzattal és minden partnerünkkel harmonikus 
kapcsolatra törekedtünk. Bizottsági üléseink az alapos munkának, a partnereinkkel való 
együttműködésnek, az egymásra való odafigyelésnek köszönhetően eredményesek 
voltak.  Bizottságunk munkájának sikeréhez nagyban hozzájárultak a hivatal vezetői és  
munkatársai, különösen a Művelődési Iroda vezetője és munkatársai, akikkel rendszeres 
kapcsolatban álltunk.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság 2006-2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. A Bizottság elnökeként megköszönöm a Bizottság 
munkájában résztvevő képviselőtársaimnak, a külső bizottsági tagoknak, a Képviselő-
testület minden tagjának és minden segítőnknek az együttműködést.  
 
 
Szentes, 2010. június 7. 
 
 
 
 

Dr. Bácskainé Fazekas Márta 
elnök 
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1. sz. melléklet 
 

A Művelődési és Oktatási Bizottság tevékenysége  
2006. november 22. és 2010. május 17. között 

 
 
2006. 
 
November 22. 
- A Bizottság megalakulása, ügyrendjének elfogadása 
- Testületi anyagok véleményezése 
 
December 13. 
- Szentes város költségvetési koncepciója 
- Pályázat hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételére 
- Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása 
 
2007.  
 
Január 24. 
- A 2007. évi bizottsági munkaterv elfogadása 
- A Központi Gyermekélelmezési Konyha működtetése 
- Szentes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megvitatása 
 
Február 21. 
- A 2007. évi költségvetési rendelet véleményezése 
- A 2007/2008. tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának 

meghatározása 
- Az általános iskolai körzethatárok meghatározása Szentes városban 

 
Március 28. 
- A Szentesi Könyvtár Kht., a Városi Gyermekkönyvtár és a Szentesi Művelődési 

Központ 2007. évi munkatervének elfogadása 
      Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol-, drogfogyasztása a városi 
szórakozóhelyeken 
 
Április 25. 
- Beszámoló az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 5 éves munkájáról 
- Beszámoló a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 5 éves munkájáról 
- Beszámoló a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 5 éves munkájáról 
- Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások tapasztalatai 
 
Május 23. 
- Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Központi Óvodai Munkáltatói Körzet, 

Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola) 
- Az egészséges életmódra nevelés megalapozása óvodás korban, a kiscsoportos 

óvodás kortól fogva, az óvodát kezdő gyermekek egészségi állapotának felmérése, 
kontroll felmérés elvégzése minden évben, a szülőkkel karöltve egészségmegőrző 
program kidolgozása, végrehajtása 
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Június 27. 
- A városban működő civil ifjúsági szervezetek munkájának, programjának, céljainak 

megismerése, illeszkedésük a városi feladatellátáshoz 
 
Július-Augusztus - Tanácskozási szünet 
 
Szeptember 26. 
- Szentes Város Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

véleményezése 
 
Október 24. 
- A civil érdekképviselet érvényesülése a városunkban 
 
November 28. 
- Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 
- A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megvitatása 
- A SZIDÖK célja, programja, beszámoló a tevékenységéről, együttműködéséről más 

szervezetekkel, a céljaik eléréséről, önértékelés készítése 
 
December 12. 
- Tájékoztató a Művészetek Háza működéséről       
- Tájékoztató a Közművelődési Tanács 2007. évi tevékenységéről 
       
 
 
2008.  
 
Január 23. 
- A 2008. évi bizottsági munkaterv elfogadása 
- A Közművelődési Tanács 2007. évi munkájáról szóló tájékoztató 
- A 2008. évi rendezvények, tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok támogatási 

összegének és a Szentesi Művelődési Központ helyiségei térítésmentes 
igénybevételének  megállapítása  

- A 2008. évi könyvkiadási terv jóváhagyása 
 
Február 20. 
- A 2008. évi költségvetési rendelet véleményezése 
- A 2008/2009. tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának 

meghatározása 
- A város kulturális-, művelődési intézményei működésének, irányításának, 

gazdálkodásának átvizsgálása 
- Az önkormányzat tulajdonában levő oktatási és nevelési intézmények épületének, 

infrastruktúráinak, technikai ellátottságának helyzete, állapota, valamint rövid távú 
felzárkóztatási terv a XXI. századi lehetőségek és igények elérésére 

- Az oktatási rendszer finanszírozási lehetőségei, továbbfejlesztési koncepciója 
- A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához pályázat 

benyújtása 
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Március 26. 
- A Szentesi Könyvtár Kht. és a Szentesi Művelődési Központ 2008. évi munkatervének 

elfogadása      
- A közoktatás megújítását célzó Európai Uniós pályázati projektek megvalósításának 

tapasztalatai, eredményei a szentesi óvodákban és iskolákban 
- A helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatásához pályázat 

benyújtása 
- Az „Ifjúsági cselekvési terv” elfogadása 
 
Április 23. 
- Beszámoló a Deák Ferenc Általános Iskola 5 éves munkájáról 
- A Szentesi Művelődési Központ igazgatójának megbízása 
- Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások tapasztalatai 
 
Május 28. 
- Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Deák Ferenc Általános Iskola, Kertvárosi 

Óvoda, Terney Béla Kollégium) 
Június 27. 
- Kt. anyagok megtárgyalása 
– Tájékoztató a városban, de nem önkormányzati fenntartásban működő művészeti 

iskolák tevékenységéről, különös tekintettel a 2007. évben lezajlott minősítési eljárásra 
 
Július-Augusztus - Tanácskozási szünet 
 
Szeptember 24. 
- Szentes Város Önkormányzata 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

véleményezése 
 
Október 29. 
- Szentes Város Közművelődési koncepciójának felülvizsgálata 
       
November 28. 
- Szentes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójának 

jóváhagyása 
- A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megvitatása 
- Tájékoztató az oktatás területén 2007-ben történt átszervezések tapasztalatairól 
       
December 17. 
- Tájékoztató az Ifjúságsegítő Kerekasztal tevékenységéről 
 
 
2009.  
 
Január 28. 
- A 2009. évi bizottsági munkaterv elfogadása 
- Intézkedési terv az általános iskolákban és óvodákban feltárt hiányosságok (épületek 

állapota, berendezése, eszköz ellátása) felszámolására  
-   Tájékoztató a Művelődési Iroda által 2008. évben benyújtott pályázatokról 
- A 2009. évi kulturális rendezvények, tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok 

támogatási összegének és a Szentesi Művelődési Központ helyiségei térítésmentes 
igénybevételének  megállapítása 
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Február 18. 
- A 2009. évi költségvetési rendelet véleményezése 
- A 2009/2010. tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának 

meghatározása 
- A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához pályázat 

benyújtása 
-     A 2009. évi könyvkiadási terv jóváhagyása 
 
Március 25. 
-     Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata 
-     Kistérségi Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv 
- Tájékoztató az oktatás területén 2007-ben történt átszervezések tapasztalatairól 
- Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatásához  
- A Szentesi Könyvtár Kht. és a Szentesi Művelődési Központ 2009. évi munkatervének 

elfogadása 
-    Tájékoztató a 2008. évi kompetencia-mérés eredményeiről 
- A tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismeréséről szóló 

szabályzat felülvizsgálata 
      
Április 22. 
- Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások tapasztalatai 

 
Május 27. 
- Beszámoló a Koszta József Általános Iskola 5 éves munkájáról 
- Koszta József Általános Iskola intézményvezetői pályázat(ai)nak elbírálása  
-    Városi szintű munkaerő-gazdálkodási terv készítése 

      
Június 24. 
-    A tehetséggondozás városi stratégiája 
- A nem szakrendszerű oktatás általános iskolás 5. évfolyamán történő bevezetésének 

tapasztalatai, eredményei, ezek alapján a szükséges intézkedések megtétele  
- Tájékoztató a kompetencia-mérés eredményeiről, illetve az ehhez kapcsolódó pályázat 

megvalósításáról 
 
Július-Augusztus - Tanácskozási szünet 
 
Szeptember 23. 
- Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
véleményezése 
 
Október 28. 
-  Kt. anyagok megtárgyalása 
 
November 25. 
-  Szentes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 
 
December 16. 
-  Kt. anyagok megtárgyalása 
-  A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megvitatása 
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2010.  
 
Január 25. 
- Kt. anyagok megtárgyalása 
- A 2010. évi kulturális rendezvények, tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok 
támogatási összegének felosztása 
- A Szentesi Művelődési Központ helyiségei térítésmentes igénybevételének  
megállapítása  
- A 2010. évi könyvkiadási terv jóváhagyása 
 
Február 22. 
-     Kt. anyagok megtárgyalása 
-    2010. évi költségvetési rendelet véleményezése 
- A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának 

meghatározása 
-  A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához pályázat 

benyújtása 
 
Március 22. 
-     Kt. anyagok megtárgyalása 
-  A helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatásához pályázat 

benyújtása 
- A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Szentesi Művelődési 

Központ 2009. évben végzett munkájának értékelése és a 2010. évi munkatervének 
elfogadása 

- A tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismeréséről szóló 
szabályzat felülvizsgálata 

 
Április 
Országgyűlési képviselő-választás miatt nem volt képviselő-testületi ülés. 
 
Május 17. 
- Kt. anyagok megtárgyalása 
-  Tájékoztató az iskolai erőszak helyzetéről és a tanulók kábítószer-fogyasztásáról az 

oktatási intézményekben  
- Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások tapasztalatai 
- Beszámoló a Klauzál Gábor Általános Iskola 5 éves munkájáról 
- Klauzál Gábor Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálása  
- A "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" elismerés 

adományozásának megtárgyalása 


