
 1 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 

203-14/2011. iktatószám 

 

14. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) délután 14,00 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, 

Mogyorósi István, Nagy István képviselők  

 

Távol maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes  

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, Kláricz Jánosné polgármester 

asszonyt, Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit, valamint köszöntötte Dr. Nagy Éva 

megbízott körjegyző helyettest és minden kedves jelenlévőt. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen 

van.  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

1./ Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele?  

Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítását.  

Felkérte Koczka Istvánné iskola igazgatót, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a Pedagógiai 

Program módosításáról.  

 

Koczka Istvánné igazgató: A közoktatási törvény 2010 évi módosítása tette lehetővé, hogy a 

2007-ben kötelezően bevezetésre kerülő nem szakrendszerű oktatást a módosítás nem teszi 

kötelezővé 2010 szeptember 1-jétől. A szöveges minősítés eddig negyedik osztály félévéig 

volt kötelező alsóban, és most a törvény módosítása lehetővé tette, hogy második osztály 

félévig használják szöveges értékelés, onnantól pedig rátérhetnek az osztályzásra. A nevelő 

testület döntött abban, hogy élne a törvény adta lehetőséggel, és szeretnének a nem 

szakrendszerű oktatásról visszatérni a szakrendszerű oktatásra ötödik hatodik osztályban, és a 

szöveges minősítést is második osztály félévéig szeretnék alkalmazni. Ezzel kapcsolatosan 

elkészült a Pedagógiai Program módosítása, a kérelmet a nevelő testület a képviselő-testület 

felé benyújtotta. A szöveges értékelés módosításával kapcsolatosan nem szükséges 

közoktatási szakértő véleményének kikérése, elegendő a fenntartó jóváhagyása. A nem 

szakrendszerű oktatással kapcsolatosan szakértői vélemény kikérése szükséges, hogy a 

törvényi előírásoknak megfelelően történik-e a kivezetése a Pedagógiai Programból, mert 

csak felmenő rendszerben lehet a nem szakrendszerű oktatást megszűntetni. A kérelemben is 

szerepel, hogy a 2010/2011-es tanévben még 5. és 6. osztályban szerepel a nem szakrendszerű 

oktatás, 2011/2012-es tanévben már csak 6. osztályban, kimenő osztályban alkalmaznák, és 5. 

osztályban nem vezetnék be, és 2012-ben megszűnne ez a fajta oktatás. A nem szakrendszerű 

oktatás a gyerekek képesség fejlesztésére épület, heti 5 órában különböző oktatási formában 

képességfejlesztést kellett tartani, de ez nem hozta a várt eredményt. A gyerekek nem fognak 

kárt szenvedni.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

milyen javaslatot terjeszt a képviselő-testület felé?  

 

Harmati Gyula elnök: A Kulturális Bizottság a Pedagógiai Program módosítását elfogadja, 

egyetért vele, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programja módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  
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33/2011.(03.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programja módosításának elfogadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

Pedagógiai Programjának módosítását, - a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon 

történő megszűntetése - vonatkozásában elfogadja.  

Felkéri a iskola igazgatóját a Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos további 

teendők megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programja módosítását.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

24/2011.(03.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programja módosításának elfogadása  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa 

Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását, - a nem szakrendszerű oktatás 5-6. 

évfolyamon történő megszűntetése - vonatkozásában elfogadja.  

Felkéri a iskola igazgatóját a Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos további 

teendők megtételére. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

      Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a kettes együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont 

nem volt, az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                              megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


