Meghívó
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2015. június 29-én
(hétfőn) 17.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Faluház
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető
2.) Előterjesztés az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséről
Előadó: Katzné Almási Zsuzsanna igazgató
3.) Előterjesztés a „Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése” projekt döntés
előkészítő tanulmány véleményezéséről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
4.) Egyebek (közművelődési érdekeltségnövelés pályázat)
5.) Községi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
Előadó: Szabó Gellért polgármester
S z e n t k i r á l y, 2015. június 24.

polgármester

Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2015. június 29-i ülésére
1. napirendi pont:

Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda

Beszámoló a 2014-2015-ös tanévről
1. Az intézmény működését meghatározó feltételrendszer
1.1. Befogadóképesség-férőhely, felvételi létszám
Felvehető maximális létszám
(OH)

Csoport

Tényleges létszám
06. 20.

Katica
17
15
Cica
17
14
Maci
26
23
A gyermek létszám a tanévben 3 alkalommal változott. Novemberben egy gyermek elköltözött,
majd januárban egy gyermek óvodánkba iratkozott. Ezután márciusban kérték a szülők még egy
gyermek felvételét. SNI-s gyermekek száma 2 fő, BTMN-s gyermekek száma a tanév elején 4 fő.
Beiskolázás
Év

2014

2015

Tankötelesek
Beiskolázottak
További 1 évig óvodában maradtak
Másik intézménybe megy

24
20
4
1

23
14
8
1

Óvodai felvétel a 2015/2016-os tanévre
Az április végi beíratást követően a következő tanévben 15 kisgyermek kezd óvodát. Ebből
középsős korú 2 fő, kiscsoportos korú 13 (ebből 5 gyermek 2 és fél éves).
1. 2. Humánerőforrás
Közalkalmazo Közalkalmazo
Önkormányzati
Összesen
tti álláshely
ttal betöltött
finanszírozású
Óvodapedagógusok
6
5
5
Nevelő
Dajka
3
3
1
4
munkát
Pedagógiai
1
1
1
segítők
asszisztens
Egyéb kisegítő technikai
1
1
dolgozók
Összesen
10
10
2
11
Intézményünk személyi feltételei megfelelnek az elvárásoknak. A tanév elején 5 fő
óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő technikai dolgozó kezdte meg
az intézményben a munkát. 2015 tavaszán 1 dajka közös megegyezéssel távozott az
intézményből, helyére, április 1-től 1 fő érettségivel és dajkai végzettséggel rendelkező munkatárs
került felvételre.
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Csoportokban dolgozók
Csoport
Óvodapedagógusok
Katica
Durgóné Benkő Babett
Cica
Maci

Nevelő munkát segítők
Kordik Éva, majd Zoboki Cintia
Bodor Boldizsárné
Gyenes Miklósné

Ádámné Maróti Erika,
Szabó Lászlóné
Agárdi Mónika
Hádingerné Harnos Ildikó

Bimbóné Jurászik Éva
Jánosy Jenőné

Vezetői feladattal megbízott óvodapedagógusok
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes

Hádingerné Harnos Ildikó
Ádámné Maróti Erika

1. 3. Tárgyi feltételrendszer fejlesztése
Megvalósult beruházások
Forrás

Tartalom

Érték

Fenntartótól igényelt felújítás, Cica csoport festése  2014 aug.
karbantartás
Saját költségvetésből
Udvari fogasok
10.000 Ft
megvalósított beszerzés
Hátsó kapu elektromos
nyitóberendezéssel való ellátása
90.000 Ft
Játék
50 000 Ft
Szakmai eszköz
109.000 Ft
Mozgás érzékelők cseréje
90.000 Ft
Bejárat fölé tető (júniusban várható) 182.000 Ft
Szülői Szervezet
Mozgáskotta eszköz 
284.480 Ft
támogatásával megvalósított
Karácsonyi játékok
200.000 Ft
támogatás
Intézményünk tárgyi feltételei megfelelnek az elvárásoknak. Az esztétikus külső környezet,
rendezett udvarok megtartása továbbra is fontos feladat. Folyamatosan zajlanak a szükséges
karbantartási, felújítási munkálatok. Megtörtént a hátsó raktár előtt található rész rendbe tétele,
elszállításra kerültek a limlomok. Az udvaron és az intézményben is törekszünk a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósítására. Ennek tárgyi feltételeit továbbra is bővítjük. A kerítés festése
folyamatban van, eltávolításra kerül a nem szabványos libikóka a hátsó udvarról. A Szülői
munkaközösség segítségével a következő tanévre tervezzük a „csigás” udvarrészre hinta
vásárlását, továbbá az aszfaltos pálya bővítését, felújítását is. A bejárati kapu elektronikus zárral
történő ellátása is a tervek között szerepel.
1. 4. Szociokulturális háttér
Csoport
Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők száma
Katica
1
Cica
Maci

Hátrányos
helyzetű Halmozottan hátrányos
gyermekek száma:
helyzetű
gyermekek
száma:
-

1
7

Speciális étkezésben részesülő gyermekek:
Csoport
Tej
Tojás
Katica
3 fő
Cica
Maci

1

Allergia típusa
Liszt
-

1

Egyéb
1 fő szója
-

2

Az óvodában a gyógypedagógiai ellátás helyzete: (2014. 10.01.)
Csoport
Nevelési
Szakértői Bizottság
Egyéb
Összesen
Tanácsadó
Katica
2 fő
Cica
1
Maci
1+ 2 új+ 3 iskolaérettségi
vizsgálat
A kiscsoportban megkésett beszédfejlődés miatt 2 gyermek vizsgálatát javasoltuk a szülőknek,
melyet a Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei Tagintézménye folytat le. A tanév során
megvalósult a nagycsoportos BTMN-s gyermekek felülvizsgálata. 3 gyermek óvodapedagógusi
felmérése után, további vizsgálaton vett részt az iskolaérettség megállapítása miatt. Számukra
további 1 év óvodai nevelést javasoltak a szakemberek, és 1 főnél megállapították a BTMN
státuszt. Az ő fejlesztése a következő tanévben folytatódik.
A tanév során folyamatos volt a szakmai kapcsolattartás a következő partnerekkel:
 Óvoda orvos és védőnő
 Tiszakécskei Szakszolgálat
 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Gyógypedagógiai terápiák biztosítása utazó szakemberekkel:
Terápia típusa
Szakemberek neve
Ellátottak száma
logopédia
gyógytornász

Hegedűsné Dobos Nóra
Baukó Ferenc

2 fő SNI és 9 fő logopédia
14 fő

Óvodai tehetséggondozás és szolgáltatások:
Típusa
Vezetője
Úszás
Ovi foci
Angol
Református hittan
Katolikus hittan

Gergely Péter úszóoktató
Baukó Ferenc
Durgóné Benkő Babett
Balázs Hajnalka
Bimbóné Ádám Mónika

Résztvevők száma
15 fő
10 fő
11 fő
4 fő
11 fő

1. 5.Biztonságos Óvoda
Az intézmény valamennyi dolgozója részt vett a tanév eleji munka- és balesetvédelmi oktatáson.
Továbbra is kiemelt cél: A gyermekek óvása, védelme- biztonsága. Védelmi szabályzatok
betartása.
Általános célok:
 Az intézmény biztonságosságának javítása
 Baleset megelőzés érvényesítése
 Az intézménybe való belépés, benntartózkodás rendjének érvényesítése
Feladat
Felelős
Kapuk riglizése, becsukása, szülőktől, tanyagondnokoktól is ennek minden dolgozó
folyamatos kérése
Felnőtt felügyelet biztosítása az óvoda teljes területén minden dajkák
gyermek mellett (folyosón, WC-re menetelnél, stb.)
A baleset megelőzés érdekében a különböző játszóterületeken a óvodapedagógusok
szükséges felügyeletet biztosítása
Az általános célok többnyire megvalósulnak, de a konyha felőli bejáratnál ez továbbra is
folyamatos odafigyelést igényel minden felnőttől. Sajnos a bejárati kapu riglizése – a felirat
ellenére – gyakran elmarad. Emiatt fontos lenne az elektromos – gyermek által nem nyitható –
zárral való felszerelése.
2. Szervezeti kultúra működtetése, fejlesztése
2. Nevelési év óvodapedagógusi beosztása
Csoport
Óvodapedagógusok
Katica
Cica

Durgóné Benkő Babett
Ádámné Maróti Erika,
Szabó Lászlóné

Váltás rendje
állandó délelőtt
2 hetes váltásban
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Agárdi Mónika
2 hetes váltásban
Hádingerné Harnos Ildikó
Az óvodapedagógusi munka a tanév során zavartalanul zajlott. Ettől függetlenül megemlítendő,
hogy az egyedül (óvodapedagógus társ nélkül) dolgozó kolléganőre jóval több teher hárul. Ezt
némileg enyhíti a 2 dajka jelenléte. A nagycsoportban – az óvodavezető kevesebb óraszámát
kompenzálandó – a pedagógiai asszisztens segítette sikeresen a pedagógusok munkáját.
A dajkai munkabeosztás az év közbeni személycsere miatt megváltoztatásra került, azért, hogy a
pályakezdő kollegát a nagyobb szakmai tapasztalattal bíró társ tudja segíteni. A beosztás a
következő módon változott:
Egy műszakban dolgozó dajkák, ill.,
Váltás rendje
pedagógiai asszisztens
Maci

Jánosy Jenőné
Zoboki Cintia
Bodor Boldizsárné
Gyenes Miklósné
Bimbóné Jurászik Éva

heti váltás a másik műszakkal
heti váltás a másik műszakkal
8-16 ill., 830-1630két hetes váltásban

Az intézmény működési rendje a munkatervben megfogalmazott elvek szerint valósult meg. A
következő évben is folyamatos feladat lesz az információáramlás javítása folyamatos tájékozódás
útján
3. A 2014/2015-ös nevelési év kiemelt célkitűzései, a célokból adódó intézményi feladatok
3.1. Célkitűzések megvalósulása
 A
törvényi
előírásokból
adódó
feladatok
részben
valósultak
meg.
A
pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatok nem zajlottak le, mert az érintett pedagógus
a határidőre nem töltötte fel a portfólióját.
 A hosszú távú célkitűzések megvalósítása folyamatos feladat a továbbiakban is
 Az intézmény – soron kívül – megpályázta a „Zöld Óvoda” címet. Ennek elnyeréséről
még nincs információnk. A tanév során a környezettudatos nevelés kiemelt feladattá vált
az intézmény életében. A nevelőtestület valamennyi tagja elkötelezte magát ennek a
szemléletnek a hosszú távú megvalósításában. 1 fő óvodapedagógus akkreditált 30
órás képzésen vett részt a témában. Szakmai napon, konferencián és Zöld Óvodai
fórumon is részt vettünk.
 Nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki a környező kistérségi települések intézményeivel. A
már említetteken kívül állandó rendszerességgel zajlottak a vezetői tapasztalatcserék, de
nevelőtestületi szinten is részt vettünk szakmai napon Lakitelken és meglátogattuk
Tiszakécske valamennyi óvodáját. Ezt a hagyományt a jövőben is szeretnénk folytatni.
A megvalósult – intézményen kívüli- szakmai programok:
Program
Helyszín
Ideje
Szakmai nap
Lakitelek
2014.10.27
Zöld Óvoda fórum
Kecskemét
2015.03.17.
Szakmai nap
Tiszakécske
2015.03.23.
Szakmai Zöld Óvoda Konferencia
Tiszakécske
2015.04.20.





Az intézményen belül – az OFI szakmai szolgáltatás keretein belül – 2
óvodapedagógusnál szaktanácsadói látogatás zajlott le, az egyéni pedagógiai
kompetenciák fejlesztése érdekében
Az egész nevelőtestületre vonatkozóan – szintén az OFI szakmai szolgáltatás keretein
belül – 2 alkalommal szaktanácsadói előadás zajlott le. A gyermek megismerési
technikák fejlesztése, ill. a gyermeki fejlettségmérés dokumentációja témákban
kaptunk hasznos tanácsokat, szakmai útmutatást
Gyermekeink és az óvodapedagógusok is folyamatosan részt vettek könyvtári
foglalkozásokon különböző témákban

4. A nevelési évben megvalósult programok
A tanév kezdetére lezajlottak a festési és takarítási munkálatok, majd a tanévkezdő szülői
értekezlet után szeptember 1-től került sor a gyermekek fogadására. A tanév során – az iskolai
szünetek idején – előzetes létszámfelmérés után biztosítottuk a gyermekek óvodai elhelyezését.
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Az idei évben is többször tapasztalható volt az, hogy a szülők jelezték az igényt, majd az adott
napon a gyermeket mégsem hozták.
Kapcsolattartás a szülőkkel:
 Mindhárom csoportot érintő szülői értekezletre 3 alkalommal került sor
 A SZMK tagjaival szintén 3 megbeszélésre került sor, szükség esetén folyamatos
egyeztetések is zajlottak
 Nagy sikerrel zajlott a leendő óvodásoknak és szüleiknek meghirdetett nyílt nap, amely
során lehetőség nyílt – még a beiratkozás előtt – az intézmény pedagógiai programjának,
szokásainak, tevékenységeinek, majd az óvoda épületének, csoportjainak megismerésére.
Ez a program most először került megrendezésre, a nagy érdeklődés megerősítette az
előzetes találkozás fontosságát és ezentúl minden évben szeretnénk megrendezni.
Az első félév programjai:
 Családi nap 2014. 09. 27. közösen az „Itthon vagy, szeretlek Magyarország”
rendezvénnyel, nyitott programként
 Almaszüret 2 csoport részvételével
 Orvosi vizsgálat a gyógytestnevelési igény felmérése céljából
 Úszásfoglalkozások a nagycsoportosok számára a Lakitelki Népfőiskolán
 A zenei világnapalkalmából Sáránszki Mihály tartott hangszerbemutatót
 Október elejétől heti szinten zajlottak az angol és a hittan foglakozások (katolikus,
református)
 Október elejétől logopédiai foglalkozások, gyógytestnevelés és mozgásfejlesztő
foglalkozások heti 1 ill. 2 alkalommal
 „Tökjó hét” mindhárom csoportban
 Október 22. Ciróka bábszínház előadásának meglátogatása
 November 13. A Tiszakécskei tűzoltók bemutatták tevékenységüket a gyerekeknek
 November 14. Fotózás
 Nagycsoportban fogadóórák az iskolaérettségi vizsgálatok eredményeiről
 November 19. Mosoly napja – Trall Lali előadás
 Báli előkészületek egyeztetése élelmezésvezetővel, konyhásokkal, SZMK-val
 12. 05. Mikulás ünnepség az óvodában
 12. 06. Szülői Szervezet bálja
 Adventi készülődés – játszó délutánok
 12. 16. karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban a Maci csoportosok műsorával
 12. 19. Óvodai karácsonyi ünnepély
A második félév programjai:
 01. 26. Mesemondó nap az óvodában
 01. 29. Mesemondó nap Tiszakécskén
 02. 12. Táncház
 02. 13. Farsang az óvodában
 02. 23-27. Egészség hét rendezvény
 03. 13 Megemlékezésen való részvétel
 03. 10. iskolai nyílt napon való részvétel a nagycsoportosokkal
 04. 01. Húsvéti ünnepség
 04. 09. Apák napja 3 helyszínen – Óvoda, Könyvtár, Sportcsarnok
 04. 14. Nyílt nap Cica csoport
 04. 15. Nyílt nap a leendő óvodásoknak
 04. 20- 24. Ökohét
 04. 23. Mandula a manó c. előadás az óvodában
 04. 27-28. Óvodai beiratkozás
 05. 05 és 06. anyák napi ünnepségek Maci és a Cica csoportban
 05. 20. A zeneiskolások hangszeres bemutatója
 05. 22. Katica csoport anyák napja- évzáró
 05. 29. Maci- Cica csoport évzáró- ballagó műsora
 06. 04. Gyermeknapi kirándulás Budapest – Tropicarium, Fővárosi Nagycirkusz
A nyári élet megszervezése június elejétől 2, majd közepétől 1 csoportban zajlik. Az óvoda 2015.
július 31-ig tart nyitva. ezt követően nyári takarítási és karbantartási, festési munkálatok
megszervezésére kerül sor. A tervek szerint a Katica csoport festésére is sor kerül.
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Vezetői megbízásom első éve után sok új tapasztalattal gazdagodtam magam is. Sikerült jó
kapcsolatot kialakítani mind a nevelőtestülettel, mind az alkalmazotti közösséggel. A szülők
többsége is támogatta tevékenységeinket, segítettek a programok megvalósításában, szívesen
jöttek a meghirdetett rendezvényekre.
Valamennyi kollégámnak köszönettel tartozom, amiért egész évben segítették munkámat. A
Szülői Szervezet valamennyi tagjának is köszönöm anyagi és erkölcsi támogatásukat egyaránt.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet óvodai beszámolóm megvitatására és elfogadására!
Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető
2. napirendi pont:
Beszámoló
a Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
I.

Tanulói létszámok, személyi feltételek az intézményben

A 2014/2015-ös tanév legfontosabb adatai:
Létszámok: 1. osztály 18 fő
2. osztály 14 fő
3. osztály 15fő
4. osztály 17 fő
5. osztály 17 fő
6. osztály 25 fő
7. osztály 18 fő
8. osztály 18 fő
Napközi: 65 fő
SNI-s tanulók száma: 14 fő
BTM-es tanulók száma: 16 fő
HHH-s tanulók száma: 7 fő
Zenei tanszakon tanulók létszáma:
Zongora
13 fő
Hegedű
10 fő
Fúvós
6 fő
Az intézményben dolgozók létszáma, státusza:
Pedagógus
17 fő teljes állású
Részmunkaidős
1 fő
Óraadó pedagógus 4 fő
Áttanító pedagógus 4 fő
Takarító
2 fő
Karbantartó 1 fő
Iskolatitkár
1 fő
A tanulói létszám sajnos évről-évre fogy, ez a születések számának függvénye. A gyermekek
máshová íratása szerencsére nem jellemző, éves átlagban egy gyermeket visznek el, főleg
egyházi iskolába.
A zeneiskolások száma is csökkent, sajnos egyre nehezebb jó zenetanárt találni, a KLIK nagyon
szigorú a végzettségeket illetően, a gyerekek érdeke és a pedagógiai célok pedig teljesen
elvesznek a bürokrácia útvesztőiben. Nagyon jó példa erre a pályáztatott igazgató-helyettesi állás.
Meghallgatások, értekezletek és jegyzőkönyvek csak azért, hogy a 8 éve helyettes Dr. Steklács
Jánosné maradhasson helyettes. Az eljárás kezdetén közölték velünk Tiszakécskén, hogy
pályázatáról egyébként a tankerületi igazgató dönt egyszemélyben.
A tantestület összetételét illetően idén kevés változás történt, GYES-en lévő gyógypedagógusunk
helyére szakos pedagógus nem jelentkezett, tanító-gyógypedagógiai asszisztens látta el a
feladatot. Ezt az állást folyamatosan hirdettük, az új tanévre van szakos jelentkezőnk.
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II.
Tárgyi feltételek, működés
Köszönhetően a TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák pályázatnak és az önkormányzattól kapott
támogatásnak zavartalanul dolgozhattunk ebben a tanévben is. Idén már IPR támogatásban nem
részesültünk. Az iskolaév kezdetére az idén is két tantermet festettünk ki, valamint az ősszel
felújításra került a faház-épület tetőszerkezete, ami az állandó beázások miatt nagyon jókor jött.
Új eszközöket a TÁMOP Innovatív iskolák pályázat és a Nemzeti Tehetség Program pályázatán
nyert összegekből, valamint az önkormányzattól kapott támogatásból vásároltunk. Ezek:
laptopok, projektor, szavazócsomag, multifunkciós eszköz, természettudományos csomag, web
kamerák.
Egész évben gondjaink voltak az internet minőségével, megváltozott a szolgáltató időközben, de
tökéletes nem lett a rendszer.
Alapítványi pénzből újíttattuk fel az udvari kiülőket, amely munka folytatódik idén is betonozással,
festéssel.
Köszönjük az önkormányzatnak a működtetést, hogy ezen a téren semmiféle fennakadás nem
zavarta a munkánkat.
III.
Tanulmányi helyzet
Alsó tagozaton 64 fő végezte tanulmányait, közülük 22-en kitűnően teljesítettek.
Felső tagozaton 78 fő tanult, 10-en kaptak kitűnő bizonyítványt.
Bukások: 5. osztályban bukott 1 tanuló történelemből, 6. és 7. osztályban 1-1 tanuló
matematikából.
Az év végi felmérések átlaga alsó tagozaton:
OSZTÁLY
Magyar
Szövegértés Hangos olvasás
nyelvtan
(%)
Szótagszám /1
(%)
perc
1.
83
85
76
2.
89
82
167
3.
80
80
162
4.
80
74
99
Átlag
83
80
151
(1.2.3.4.o.)

Matematika
(%)
89
83
77
66
78

Környezetismeret
%
86
95
73
81

Felsős tanulmányi átlagok:
5. osztály
4,4
(80,8 %)
6. osztály
4,02 (80,4 %)
7. osztály
3,79 (75,8%)
8. osztály
3,9
(78%)
Felsős átlag 4
(80,2 %)
Hiányzások átlaga:
Alsó tagozaton
42 óra/ fő
Felső tagozaton
55 óra/ fő
Összes igazolatlan hiányzás: 56 óra - 5fő
A 8. osztályos 3 kitűnő tanuló idén is megkapta Balogh Levente ajándékát, a laptopot. Köszönjük
Balogh Úr nagylelkű felajánlását!
Versenyek és helyezések a tanév során
A „Varázslatos természet” - városi környezetvédelmi vetélkedőn II. helyezést ért el iskolánk
csapata (Hajagos Veronika, Oláh Dávid, Kirschner Máté) Felkészítő: Katzné Almási Zsuzsanna
A Tiszaalpári Természetismereti Vetélkedőn 1. helyezést ért el csapatunk. (Kókai-Szabó Gréta,
Bimbó Ferenc, Pusztai Márton) Felkészítő: Dávid Gréta
A negyedikesek csapata ezen a versenyen 2. helyezést ért el.
Matematikából:
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Bolyai Matematika csapatverseny 5. osztály megyei 5. hely (Kovács Rita, Molnár Gábor,
Rohács Letti, Szivás Kamilla)
Kerekegyháza – Játékos matematika csapatverseny I. hely (Farkas Győző, Kókai-Szabó
István, Kovács Rita, Szivás Kamilla)
Kovács Rita egyéni sikerei: Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei 3. hely
Orchidea-Pangea verseny országos 3. hely
Bács-Kiskun megyei matematika verseny megyei I. hely
Nemzetközi magyar matematika verseny Nagyváradon: 3. hely
Felkészítő tanár: Gyimesi Réka
Magyarból, biológiából:
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 5. osztály megyei 31. hely, 8. osztály megyei I. hely,
országos 8. hely (Urbán Orsi, Varga Tünde, Sándor Erzsébet, Festő-Hegedűs Kármen)
Bendegúz Akadémia versenyén 39 diák versenyzett, ebből 24-en bejutottak a megyei fordulóra,
ahol sok dobogós helyezést szereztünk meg: Megyei 2. lett: Hajagos Veronika biológiából és
irodalomból is, Kókai-Szabó István történelemből, Festő-Hegedűs Kármen anyanyelvből.
Megyei 1. helyezett lett: Urbán Orsolya biológiából. Majd Szegeden, az országoson: Hajagos
Vera irodalomból 10., Urbán Orsi biológiából a 3. helyen végzett. Felkészítők: Lórné Molnár
Tünde, Bagi Gábor
Ebben a félévben is sok sportversenyen indultak tanulóink: foci, kosár- és kézilabda tornákon is
jól szerepeltek. Kiemelném az atlétika eredményeket: a bajai megyei döntőn 2. helyezést ért el a
többpróbás fiúcsapat: Pusztai Márton, Ádám Bálint, Vörös Attila, Kasza Zsolt, Horváth Béla,
Farkas Norbert) a többpróbás leánycsapat pedig győzött, így a napokban, az országos versenyen
is bizonyíthatnak: Szivás Kamilla, Danka Enikő, Oláh Enikő, Medgyesi Anikó, Sándor Erzsike, C.
R. Juliana. ( Felkészítők: Baukó Ferenc és Szutor Sándor)
A versenyek terén sok változás történt az előző évekhez képest. Sok verseny megszűnt,
elsősorban finanszírozási gondok miatt, sem a verseny kiírója, sem a versenyen résztvevő nem
jut anyagi forrásokhoz. Nagyon sok sportverseny esett ennek áldozatul, hiszen nem lehet egy
„Kupát” „kupa” nélkül rendezni.
Továbbtanulás
8. osztály létszáma:
18 fő
Gimnáziumban továbbtanul:
4 fő 22%
Szakközépiskolában továbbtanul: 8 fő 45%
Szakiskolában továbbtanul:
6 fő 33%
IV.
Pályázatok, projektek
Folytatódott a TÁMOP 3.1.4. -12/2-2012-0362. sz. Pedagógiai és módszertani megújulás a
magasabb színvonalú oktatásért Szentkirályon című pályázatunk. Az elnyert támogatás összege
36 610 117,- Ft. Több továbbképzés megvalósult, rendeztünk nyelvi témaheteket és
egészségnapokat. A sátrainkhoz hálózsákokat vásároltunk, új laptopokkal is gyarapodtunk. (A
projekt véget ért, július 16-án jönnek helyszíni ellenőrzésre.)
Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetség Program tehetséggondozó pályázatára a Fény Éve
2015 programsorozathoz kapcsolódóan. Köszönjük a Szentkirályért Közalapítvány segítségét,
ugyanis az alapítvány volt a pályázó ebben az esetben. 800 000 Ft-ot nyertünk, a pályázat
sikeresen megvalósult, az 5. és 6. osztályosok a Csodák Palotájába is ellátogattak. A beszámoló
készítése folyamatban van.
A Határtalanul program keretében Erdélyben jártak diákjaink a Nemzeti Összetartozás napján.
Hatodikos osztályfőnökünk már szervezi a 2016-os hasonló kirándulást, hiszen a pályázati felület
megnyílt. Nem egyszerű ennek a programnak a megvalósítása, de nem szeretnénk elvenni
gyerekeinktől ezt a szép lehetőséget.
Országos kompetenciamérés eredménye
2014. évi
Matematika 8.o.
Szövegértés
8.o.
Országos átlag
1617
1557
Községi átlag
1570
1497
Intézményi átlag
1646
1536
V.

Matematika 6.o.
1491
1456
1410

Szövegértés
6.o.
1481
1430
1543
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VI.
Alapfokú művészeti oktatás
Idén is nehéz volt az év kezdése, szinte az utolsó pillanatban sikerült helyettes zongoratanárokat
találni, mivel az álláshelyre nem volt jelentkező. A hegedű tanszakra Ábrahám Éva helyett Olgyay
Katalin került, a fúvós tanszakon nem volt személyi változás.
Gitároktatás az idén sem indult.
A kezdeti nehézségek ellenére nagyon szépen teljesítettek a zeneiskolás gyerekek, színvonalas
koncertekkel zárult a tanszakok munkája.
VII.
Rendezvények, programok
Szeptember:






Családi napok szervezése
Papírgyűjtés
Házi atlétikai verseny
Szaktárgyi továbbképzések
Konfliktuskezelő tréningek (Támop)







Alsós őszi kirándulás a Vackor várba
Felső tagozatos kirándulás Budapesten
Tantestületi kirándulás Szegedre és Szabadkára
Okt. 23-i megemlékezés
Halloween lámpás felvonulás






Mesemondó verseny alsó tagozatosoknak
Jótékonysági rendezvény
TÁMOP-os egészségnap
Adventi koszorúkészítés







Karácsonyi vásár
Mézeskalács-sütés
Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi zenei hangversenyek
Varázslatos természet vetélkedő Kecskeméten

Október:

November:

December:

Január:
 Pótszilveszteri SZMK-bál
 Magyar Kultúra Napja
 Központi felvételi
Február:
 Farsang
 Bálint-napi labdarúgó torna
 Zrínyi matematika verseny
Március:






Nyílt nap a szülők részére
Március 15-i ünnepség
Leendő elsősök látogatása az iskolába
„ Napfogyatkozás” projekt
Helyesírási verseny Jakabszálláson






Megemlékezés a Költészet napjáról
Nyuszi buli
Tantestületi kirándulás Budapestre, a Madách Színházba
Tiszaalpári Természetismereti verseny






Anyák napja
Te szedd! akció
Osztálykirándulások
Megyei atlétikai döntő Baján

Április:

Május:
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Június:






Nemzeti Összetartozás Napja
Zenei zárókoncertek
Gyereknap – tiszakécskei fürdőben
Ballagás, tanévzáró
Nyári napközis tábor

VIII. Szakkörök, sport, szabadidő
Szakköreink: foci több korosztályban, kézilabda, kosárlabda, angol, német, rajz, természetismeret,
színjátszó, énekkar, felvételire előkészítő, felzárkóztatás.
A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák projektnek köszönhetően informatika és sport szakkörök
megtartására volt lehetőség.
A sok sport szakkör azonban háttérbe szorítja a többi délutáni foglalkozást, a jövő tanévtől
szeretnénk „védeni” a tanulási időt. Sok tanulónk igazolt sportoló, ez nagy terhet ró a szülőkre is,
köszönjük az együttműködésüket.
Rendszeresen jártak az idén is színházba tanulóink, 42 ifjúsági és 39 alsós bérletünk volt a
Kecskeméti Katona József Színházba, 27 tanulónak volt bérlete a Ciróka Bábszínházba.
Az osztályok az idén is tartottak családi napokat. Az alsó és felső tagozat is kirándult az ősszel,
valamint minden osztály megszervezte osztálykirándulását is.
A szülőktől sok támogatást kaptunk az idei tanévben is, általában elmondható, hogy a szentkirályi
szülők nemcsak saját gyermekük érdekeit tartják szem előtt, hanem nagyobb közösségünk
érdekeit is. Megnyilvánult ez a karácsonyi vásáron, vagy a jótékonysági rendezvényünkön is.
Tantestületi kirándulást kétszer szerveztünk, tavasszal színházban voltunk Budapesten.
Pedagógusaink törekednek új, közösségformáló és színes programokat is kitalálni, ilyenek voltak
az „ittalvós esték”, melyeknek nagy volt a sikere. Nyári napközis táborunkban lett népszerű ez a
program, amelyhez „csak” néhány lelkes pedagógus kell. Népszerű volt a gyerekek körében az
agyagozás, sok szép alkotás született, bár ez esetben a kísérletezés is ugyanolyan fontos volt. Az
égetőkemencét is tudtuk rendeltetésszerűen használni.
Utcai futóversenyeken, és egyéb futóversenyeken idén is szép eredmények születtek, köszönet a
szülőknek, akik vállalták a gyerekek szállítását még a Mátrába is!
Érmes és helyezett tanulók: Oláh Enikő, Vörös Attila, Besenyei Marcell, Trencsényi Noémi,
Gulyás Bíborka, Szabó Márk, Faragó István, Barna Máté, Ádám Bálint, Szivás Kamilla.
Az idén sajnos K&H futást nem szerveztek.
Az úszósport népszerűsítésére viszont megrendezték az Univer 24 úszóversenyt, melyen
iskolánk a kisiskolák versenyében 1. helyezést ért el.
IX.
Összegzés
A szűkös fenntartói támogatás ellenére szinte minden tervezett feladatot meg tudtunk valósítani a
2014/15-ös tanévben.
Kollégáim nevében is köszönöm a sok-sok támogatást és segítséget, amit intézményi céljaink
megvalósításához kaptunk Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselőtestületétől,
Polgármester Úrtól, a Szentkirályért Közalapítványtól és a kedves szülőktől.
Köszönöm minden támogatónk – bármilyen jellegű – felajánlását, amellyel hozzájárultak munkánk
sikerességéhez, gyermekeink öröméhez.
Köszönöm azt, ami nem mérhető és nem kézzelfogható: a jóindulatot, a jó szót, a fiataljaink iránt
érzett szeretetet és megértést.
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.
Szentkirály, 2015. június 23.
Katzné Almási Zsuzsanna
igazgató
3. napirendi pont:
A Kecskemét-Szolnok összeköttetésének javítását és ennek révén kiemelt gazdasági övezet
létrejöttét biztosító közútfejlesztés a két város kezdeményezésére indult el. A Szentkirályt is
átszelő 4622., és 4623. jelű országos utak kb. 12,5 km hosszon érintettjei a tervezett
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beruházásnak, melynek döntés előkészítő tanulmányát a tervező UTIBER Kft. eljuttatta részünkre,
véleményezést kérve.
A folyó hó 23-án tartott lakossági fórum meglehetős érdeklődés mellett tárgyalta a tervező
képviselőjének bemutatásában megismert elképzeléseket. A kiindulási helyzet vitathatatlan: nem
Szentkirály önkormányzata kérte az útfejlesztést, a térség nagyvárosai és Tiszakécske városának
célkitűzéseit elősegítő beruházásnak Szentkirály faluja inkább áldozatként tekinthető. Ennek az
áldozati szerepnek az átértékelése (tudunk-e mégis előnyt kihozni a tervezett fejlesztésből, és ha
igen, úgy igyekezzünk minimalizálni a kellemetlenségeket, növelni a pozitív elemek számát és
hatását) vagy elmélyítése (egészében és részleteiben is elutasítjuk a településünk nyugalmát, az
itt élők életét megkeserítő majdani jelentős közúti forgalom káros hatásai miatt a tervet, és úgy
gátoljuk ennek megvalósítását, ahogyan tudjuk) két szélső álláspontja között kell elhelyezni
véleményünket. A lakossági fórum megszólaló gazdái az utóbbi véleményen voltak, a terv
mostani állapotát nézve a legkisebb egyezkedési szándék nélkül. Lelkesedő hozzászólás
egyáltalán nem volt, és gyanítom, nem amiatt, mert nem mert volna megszólalni az illető.
A tervező készített ugyan a belterületet északról elkerülő útnak egy nagyobb ívű változatát is, ami
a Peitsik-csatornát követné annak déli oldalán (Szőke-tanya és a Peitsik között), a fórum
hangadói viszont az elkerülő út bármely változatával együtt sem tudták elfogadni a tervet.
A helyzetünk megítéléséhez fontos annak rögzítése, hogy az M44 nyomvonala lényegében
véglegesnek tekinthető, így az a változás is, hogy a közigazgatási területünkön tervezett komplex
pihenő (benzinkutak, kamionparkolók) a Tiszakécskei út-M44 kereszteződésétől keletre,
közvetlenül a csomópontban van kijelölve. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező közutas
szakértők előrejelzéseire alapozva igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Kecskemét
városából Békéscsaba felé, vagy onnan visszafelé haladó járművek nem mennek el az M44-M8
Nagykőrösnél lévő csomópontjáig, hanem rajtunk keresztül haladva célozzák meg az M44Tiszakécskei út csomópontját, vagy Kecskemét déli és keleti városrészeit. Továbbhaladni csak a
nemzetközi, vagy Budapestre tartó forgalom fog. El tudjuk-e hárítani a fenyegető veszélyt?
Fontos mellékinformáció, hogy a Magyar Közlöny 80. számában megjelent a Borbási iskolától a
Kordik-bejárón túl befejezett pontig (kb. 8,7 km) a rajtunk áthaladó út felújítása, valószínűleg a
Tiszakécske felé végzett felújításhoz hasonló műszaki tartalommal, mintegy 955 mFt költségen.
Ez várhatóan ez év október közepéig készül el.
A mostani előzetes tanulmányt követi a részletes megvalósíthatósági tanulmány, mellyel a
tervezőnek október végéig kell elkészülnie, így még további egyeztetés, akár lakossági fórum is
lesz.
Az alábbi határozat-tervezetet javaslom megtárgyalásra.
Határozat-tervezet
Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejlesztése
Döntés Előkészítő Tanulmány véleményezése
Szentkirály község önkormányzatának képviselő-testülete a tárgyban jelzett tanulmányt
megvizsgálta, azt a Tervező képviselője lakossági fórumon mintegy 100 érdeklődő részére
bemutatta. A Megrendelő Kecskemét Megyei Jogú Város Részletes Megvalósíthatósági
tanulmány megrendelését előkészítő döntéséhez a képviselő-testület az alábbiak
figyelembe vételét kéri:
1. A fentebb említett lakossági fórum egyetlen résztvevője sem nyilatkozott meg a
tervezett beruházás mellett. Kétségtelen tény, hogy településünk a közigazgatási
területét átszelő állami út minősíthetetlen állapota és az azon haladó jelenleg is nagy
forgalom miatt a nagyszámú helybéli kerékpáros biztonságos közlekedéséhez nagyon
régóta szeretne a tanyákon élők és a II. számú belterület lakói számára egy 4 km
hosszúságú kerékpárutat létesíteni, de még ez a reménybeli kilátás is elolvadt a falunk
kettévágásához vezető útfejlesztés káros hatásaiba belegondolva.
2. Javasoljuk a részletes tanulmányterv készítése során a két város közötti vasúti
közlekedés fejlesztésének vizsgálatát a közúti forgalom részbeni kiváltására, amely
környezethasználat, baleseti kockázatok, mezőgazdálkodási szempontok miatt
egyaránt lényegesen kisebb változással járna.
3. A közúti közlekedésfejlesztés terén a 44. számú főút meglévő nyomvonala és
szélessége ugyancsak kínálkozik, jóval kisebb felfordulást okozva és költséget
emésztve.
4. A tervezett fejlesztés térségfeltáró szerepe mérsékelt, lényegében a két
megyeszékhely gazdasági fejlődését szolgálja, ezen kívül még tiszakécskei
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5.

6.

7.

8.

gyártóüzem (Andritz) termékszállítását segítheti elő. Ez utóbbi elvárás azonban
teljesülhet a várhatóan 2018-ban elkészülő M44 autóút forgalomba helyezésével.
A másodrendű főútvonallá minősítendő út településünket kettészeli, így az úton való
átjárás lehetetlen, illetve igen körülményes lesz, ami különösen a lakosságunk közel
40 %-át kitevő tanyasi lakosok iskolába, boltba, munkahelyre eljutását, és általában
véve a mezőgazdálkodási tevékenységeket és a közösségi-emberi kapcsolatok napi
gyakorlását teszi nehézzé.
A környezeti terhelés egyrészt az áthaladó forgalom jelentős növekedése, másrészt a
helyiek napi többletközlekedése miatt (csomópontoknál átjutni a túloldalra) úgy a
füstgázok, mint a nagy zaj és több időráfordítás tekintetében számunkra riasztó
mértékben megnő.
A Kecskemét és Szolnok közötti legrövidebb távolság és leggazdaságosabb eljutás a
legújabb GPS-programok szerint is Kocséron át vezet. A Szentkirály és Kocsér közötti
most is jelentős közúti forgalom (személy- és tehergépkocsik egyaránt) várhatóan a
tervezett beruházás után még tovább nő, hiszen ezen az útvonalon akkor is rövidebb
lesz a távolság 9 km-rel, mint Tiszakécske felé.
Álláspontunk kialakítása során tudomásul vesszük a két megyei jogú város fejlődési
akaratát, de ennek ára ne a köztük lévő falvak lakóközösségeinek bomlása, az épített
és természeti környezetünk rombolása, a falusi életkörülmények felfordítása legyen.
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy falvaink nem akarnának fejlődni, de számunkra
a fejlődés útja nem az, mint amit a nagyvárosok szeretnének bejárni.

4. Egyebek c. napirendi ponthoz
Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra. Erre a forrásra évente szoktunk pályázni, előirányzatként szerepel is költségvetési
rendeletünkben erre 500.000,- Ft elkülönített összeg önerőként. Az önerőből és a remélhetőleg
hasonló nagyságrendű támogatásból az alábbiakat tervezi beszerezni a művelődési ház (az első
két tétel már megvalósult):
- oldalfal ponyva a kemencékhez, projektor, laptop, vízcsap a kemencékhez, mélytányér 200 db,
lapostányér 200 db, összecsukható-állítható asztal 4 db, függöny karnissal, vetítővászon, polc 1,3
x 1 m, tisztasági festés a könyvtár helyiségben, elektromos kapcsolótábla cseréje.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntsön
a pályázat benyújtásáról, illetve az önerő biztosításáról.
Kutasi Ferenc sk.
településfejlesztő
5. napirendi pont:
Az idei esztendőben – választási ciklus első éve lévén – ismét esedékes a községi kitüntető
címek adományozása, melyre személyi javaslatokat kérek a képviselő-társaktól.
Községi kitüntető címet kaptak eddig:
1995-ben: Dr. Kákonyi József, Faragó István, Pászti Andrásné, Dr. Beszterczey Gyula, Takácsné
Kis Márta és az Ifjúsági Tánccsoport
1999-ben: Varga Jánosné, Kókai-Szabó István, Bimbó József, Hegedűsné Nagy Mária ref.
lelkész, Puskás Mihály plébános, Csikós Imréné nyugalmazott óvónő, Zana Antalné, Berta László,
T. Nagy Sándorné, id. Kökény Imre, Vörös László
2003-ban: Bencz Istvánné, Farkas Gáborné, id. Hencz Imre, Pásztor Gézáné, Szabó Károly, Zók
Andrásné
2007-ben: Kenyeres Ambrusné, Kozma Sándorné, Faragó János, Dr. Piller József, Balogh
Sándor, A Szentkirályi Ásványvíz Kft. kollektívája és tulajdonosai
2011-ben: Bálint Miklósné, Bőszén Imre, Darányi József, Kéri József, ifj. Prikkel Antal, Szabó
Mária, Varga János, Vecsei Ferenc, Zana Antal
Az SzMSz rendelkezése ezt tartalmazza:
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(7) Kitüntetések: A polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület minden választási
ciklus első évében elismerő címet adományoz a település érdekében kiemelkedő tevékenységet
végzett személyek részére. A díjak átadása a községi ünnepnapon történik. A cím odaítélésével a
faluközösség előbbre jutása érdekében végzett jelentős közigazgatási, tudományos, kulturális,
gazdasági, sport, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szervezői tevékenységet honorálja a képviselőtestület. A címmel pénzjutalom nem adható.
S z e n t k i r á l y, 2015. június 24.

polgármester

13

