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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-35/2012. iktatószám 

 

35. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 29-én (hétfőn) délután 15,30 

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 körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató 

 

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét, 

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt, valamint Koczka Istvánné iskola igazgatót. 

 

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 pontokat: 

 

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

és Óvoda 2012/2013. évi Éves munkatervének véleményezése és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

 

2./ Tájékoztatás a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjának összefoglalójáról 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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 2012/2013. évi Éves munkatervének 

véleményezése és elfogadása 

  

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

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. évi 

Éves munkatervének véleményezését és elfogadását. 

Az írásban elkészült anyagot a képviselők megkapták, az iskola igazgatója is jelen van az 

ülésen, és a felmerülő kérdésekre válaszol. 2013 év januárjától kikerül az iskola az 

önkormányzat működtetéséből, de ettől függetlenül most a képviselő-testület feladata, hogy 

véleményezze az Éves munkatervet. A most elkészült munkaterv alapján kell 2013 

szeptember 1-ig dolgozni, 2013 szeptemberétől más lesz a tanmenet, és más szabályozás 

szerint dolgoznak majd a pedagógusok. 

A Munkaterv elkészítését törvényi keretek szabályozzák, ezektől függ, hogy az adott feladatra 

mennyi órakeretet lehet tervezni. Az anyag átlátható és terjedelmes, melyet megtárgyalásra 

bocsát. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az éves munkaterv arról is számot ad, hogy a pedagógusok 

számos plusz feladatot is vállalnak. Bár a közhangulat pedagógus ellenes, véleménye szerint a 

pedagógusok nagyon sok munkát végeznek, és keresik is maguknak, és találnak is feladatot. 

A gyermekeknek annyi elfoglaltságuk van, hogy a hitoktatásra alig találtak szabad időt.  

 

Kláricz János polgármester: Lényegében az éves munkaterv a nyár végén meghatározott 

órakeretet tartalmazza, és az azon felülit is. Programszerűen van a HHH-s tanulók 

felzárkóztatása, illetve különböző fejlesztési és sport programok is vannak benne.  

A 3. oldalon az iskolában a szakos ellátottságra is le van bontva az óraszám.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Vannak bizonyos szakköri órák is munkatervben, de nagyon 

sok sportköri óra is van benne, amit már nem a testnevelő tanár lát el.  

A délutáni programokat is tartalmazza a munkaterv, illetve benne vannak azok a törvényi 

előírások mint a iskolai dokumentumok felülvizsgálata, a munkaközösségi foglalkozások, 

illetve a Diákönkormányzati tevékenységek is, a ballagás, az osztályozó értekezletek. 

Gyakorlat az, hogy a pedagógusok minden hónap elején készítenek egy aktualizált 

munkatervet, és azt pontosítják, frissítik.  
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Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte, ha mindenhol egy óvónő van, akkor miért van  

Kertészszigeten az óvodánál 75 % -os szakos ellátottság. 

Azért kérdezi, mert az óvoda finanszírozása az előzetes tájékoztatás szerint 100 %-os lesz.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: A munkatervből kitűnik, hogy vannak áttanítások is, és 

átfedések is.  

 

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Valóban átfedések vannak, egy egész és egy negyed 

óvónőnek kell lenni. Egyik héten egyik csoportban van az óvónő, másik héten másik 

csoportban, bár itt csak órák vannak, de átfedések is. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Meg kell felelni a törvényi feltételeknek, csak akkor fogják 

megadni az óvodára a finanszírozást. Be kell tartani, amit a köznevelési törvény előír, ezt meg 

fogják követelni, mint ahogy eddig is a közoktatási törvény előírásait be kellett tartani. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat eddig nagyon sok pénzzel pótolta az iskola 

működését.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése?  

Mivel kérdés és hozzátartozás nem volt, szavazást rendelt el.   

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

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

Óvoda 2012/2013. évi Éves munkatervét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   92/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2012/2013. évi Éves munkatervének elfogadása 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. évi 

Éves munkatervét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,   

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. évi Éves munkatervét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   58/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2012/2013. évi Éves munkatervének elfogadása 
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

2012/2013. évi Éves munkatervét. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint                  
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2. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjának 

összefoglalójáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa 

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

Minőségirányítási programjának összefoglalójáról. A képviselők az anyagot írásban 

megkapták. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ettől az évtől már nem lesz minőségirányítási program, ezzel 

kapcsolatosan megkérdezte, hogy a kompetencia mérések alacsony szintjének mi az oka? 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Az ok a gyerekek összetételéből adódik, sajnos 80 %-a 

hátrányos helyzetű. A gyerekek különböző képességszinten vannak, és egyéni fejlesztési 

tervet szoktak kidolgozni részükre. Az országos szinthez képest nagyobb az eltérés, de a 

települési iskolákhoz képest hasonló. A gyerekeket fejleszteni kell, és mérni ezeket a 

fejlődéseket. 

 

Kláricz János polgármester: A fejlesztési programok eredményesek, és nem az országos 

szinthez, hanem a tanulóhoz képest kell nézni a fejlődést. A pedagógus napközben oktat, és 

nevel, de otthon is foglalkozni kellene a tanulókkal. Az iskola és az önkormányzat is szokott 

pályázni a különböző fejlesztési programokra, mivel a HHH-s gyerekek száma nagyon magas. 

Ezen a területen nem is lehet tudni, hogy a jövőben mi fog történni. Most van egy pályázat, 

ami ha sikerül, akkor már decemberben kifizetési kötelezettséget von maga után. Reméli, 

hogy sikeres lesz a pályázat.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Év végén az iskolában ellenőrzik a kompetencia 

csoportokat, az emelt szintű csoportokban vannak olyan gyerekek, akik az országos átlagot is 

meghaladják. Tehát ilyen magas szintet is tudnak hozni a gyerekek, pedig ott is vannak 

hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek is.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási 

programjáról szóló összefoglalót.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   93/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjának 

összefoglalójáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a Bucsa 

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

Óvoda Minőségirányítási programjának összefoglalójáról. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

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

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

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjáról szóló 

összefoglalót.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   59/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjának 

összefoglalójáról 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Minőségirányítási programjának összefoglalójáról. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a kettes együttes 

ülésre vonatkozóan több napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves 

részvételt, és az ülést 16,00 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


