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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 23-án de. 

08
00

 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 

vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

fő képviselő jelen van. Bana Gábor, valamint Szilágyi Sándor távolmaradását 

jelezte.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 

valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Vincze László képviselőre és a 

kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő 

igen szavazattal (Bana Gábor és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta.  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

1./ Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés megvitatása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 

2./ Különfélék. 

 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés megvitatása 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 

Jónás Sándor polgármester: 

Rendkívüli testületi ülésünknek egy napirendi pontja van január 28-án pályázatot kell 

leadnunk, még tegnap is és éjszaka is dolgoztak rajta, testületi határozat szükséges 

hozzá, az oktatással kapcsolatos pályázat. Mindenki megkapta az előterjesztést. 

Természetesen a pályázattal kapcsolatban akinek kérdése és gondolatai vannak az 

megteheti, Hajdu Bálint itt van és mindenre megpróbál válaszolni.  
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Hajdu Bálint főtanácsadó: 

 Tisztelt Képviselő-testület! Tegnap este kaptuk meg ezt az anyagot és éjszaka próbáltam 

meg összeállítani. Az egész esélyegyenlőségi helyzetelemzés nagyon sok adatra 

támaszkodik, teljes egészében még nem tudtuk átnézni, tehát biztos, hogy lesznek benne 

olyanok, amelyek elírásokon alapulnak, közben az előterjesztésben is van, amit 

beollóztunk az anyagból és helytelenül lettek adatok, illetve bekezdések megjelölve. Ez 

a pályázat az új óvodának és bölcsődének a megépítése kapcsán kell egy közoktatási 

esélyegyenlőségi helyzetelemzést elfogadni a testületnek, ezt a helyzetelemzést ezután is 

tudjuk majd tovább hasznosítani, ha majd az oktatással kapcsolatban egyéb pályázataink 

lesznek. Nem tudom az elején a tanulmány megállapításai azok helytállóak azzal a 

módosítással, hogy az utolsó gondolatban módosítjuk a 21 osztályra a 16-ot. A testület 

bízzon meg bennünket azzal, hogy átnézzük ezt az egészet és módosítjuk, hogy minden 

reálisan legyen benne.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Természetesen az oktatási vezetőkkel tegnap is egyeztetve volt, itt volt az iskola 

igazgatója Tóth Imre Úr is és itt volt Bárdosné Piroska, tehát ezek precízen egyeztetve 

lettek, akkor ezt folytatnánk tovább itt csak az idő rövidsége miatt kellett ez a rendkívüli 

testületi ülés és hogy egyáltalán eltudjuk ezt küldeni, ha a testület ezt javasolja és 

megbíz bennünket ezzel a feladattal.  

 

Kapus Lajos SZEIB. tag: 

 Javaslom. 

 

Vincze László PTKIB. tag: 

 Javaslom, hogy a szakma tárgyalja meg, mivel mi nem látunk bele az egészbe. Én 

legalábbis megbízom a szakmába és valósítsa meg, tehát én személy szerint nem látok 

bele.  

 

Jászai László PTKIB. tag: 

 Tisztelt Testület! Én azt szeretném csak megkérdezni, hogy nem-e gondolkodtatok el 

rajta, hogy a gyengébb képességű tanulóknak (gyógypedagógiai) korábban volt itt külön 

oktatása, hogy ezt újra visszaállítani, mert nem biztos, hogy megfelelő az, amikor ilyen 

gyermekek be vannak a többiek közé téve, vagy nem lehetséges?  

 

Tóth Imre SZEIB. elnök: 

 Nem lehet már. A készségtárgyakon az osztályával van, a többi tantárgy esetében matek, 

magyar, történelem, külön foglalkoznak vele, a rajz, ének, testnevelésen pedig együtt 

vannak, ez az integráció lényege.  

 

Jászai László PTKIB. tag: 

 De szerintem a rendesen fejlődő gyermekeknek sem túl jó, meg azoknak a 

gyermekeknek sem, akikkel külön kellene foglalkozni.  

 

Tóth Imre SZEIB. elnök: 

 Azért vannak különvéve, tehát a fő tantárgyakat külön tanulják, külön csoportban. A 

beilleszkedésüket pedig azok segítik, hogy rajz, ének, testnevelés, technika, azon együtt 

vannak. 
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Jónás Sándor polgármester: 

 A határozati javaslat mindenki előtt ott van:  

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Észak-

alföldi Operatív Program keretében 4.1.1. oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének 

támogatására (Kódszám: EAOP-2007-4.1.1/2F) pályázat kapcsán elkészített 

Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzést elfogadja.” 

Aki ezzel egyetért, és azzal, hogy ezt teljesen átnézve, precízen kijavítva, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közoktatási esélyegyenlőségi 

helyzetelemzést – 12 fő igen szavazattal (Bana Gábor és Szilágyi Sándor nem volt jelen 

a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2008.(I. 23.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Észak-

alföldi Operatív Program keretében 4.1.1. oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének 

támogatására (Kódszám: EAOP-2007-4.1.1/2F) pályázat kapcsán elkészített Közoktatási 

Esélyegyenlőségi helyzetelemzést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 Különfélék. 

 

Jónás Sándor polgármester:  

 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

 

 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 

ülést bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

   Jónás Sándor      Füzesiné Nagy Zita 

      polgármester                 jegyző 

 

 

Vincze László 

jkv. hitelesítő 


