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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat.
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása.
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Tibor Orbán és
Végh László képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta.
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Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az anyagot mindenki megkapta
elektronikusan. A tornaterem pályázat II. fordulójának beadási határideje február 26., és ehhez
az intézkedési tervet is be kell nyújtani, amit jóvá kell hagyni mindkét testületnek, a megyei
önkormányzatnak és az esélyegyenlőségi szakértőnek, aki akkor írja alá, ha a három érdekelt
fél már aláírta. Ezt a tervet évente felül kell majd vizsgálni. Felelősséget kell azért vállalni,
hogy a terv betartásra kerül, illetve a benne foglalt feladatok megvalósításra kerülnek.
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogyha nem fogadják el a tervet, akkor nem
tudják beadni a pályázatot?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen. Ha az esélyegyenlőségi
helyzetelemzést korábban nem fogadta volna el a testület, akkor nem lehetett volna az első
fordulóra sem benyújtani a pályázatot. Ha nem fogadják el ezt a tervet, akkor nemcsak erre a
pályázatra, hanem közoktatásra vonatkozó későbbi pályázatokat sem lehet beadni amíg nincs
elfogadott terv. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek javára szolgálnak a tervben
szereplő feladatok. Sajtos József intézmény-igazgató már felvette a kapcsolatot egy olyan
iskolával Lengyeltótiban, ahol bevezették az integrációt. Lesz szervezve majd egy
tanulmányút. Seregélyesen a 8. osztály kivételével teljes egészében bevezetik az integrációt
szeptembertől. A készségtárgyak óráin a többekkel együtt lesznek, a fő tantárgyak óráin pedig
ugyanúgy a gyógypedagógusok fognak foglalkozni az érintett diákokkal.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy akik Sárosdon a gyógypedagógiai osztályban
tanulnak, azoknak a gyerekeknek annyira nagy az értelmi képesség fogyatkozásuk, 3H-sok,
hogyha őket beintegrálják, akkor előfordulhat, - igaz, hogy megkapják a támogatást a
tornateremre - hogy nagyobb számban elviszik a gyerekeket másik iskolába a szülők.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az integráció az 1.,2., 3. osztályt
érinti. Hány első vagy második osztályos tanuló van jelenleg a gyógypedagógiai osztályban?
Takács Istvánné képviselő: Válaszolt, hogy három elsős és kettő másodikos tanuló van a
gyógypedagógiai osztályban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amelyik gyereknek az szerepel a
szakértői véleményében, hogy integráltan oktatható, csak ők lesznek beintegrálva. Amelyik
gyerek a szakértői vélemény alapján integráltan nem oktatható, őt külön kell oktatni és nem
tehető be az integrált osztályba.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nehezen írják rá a szakértők, hogy a vizsgált
gyerek integráltan nem oktatható.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy attól jobban tart, hogy a szülő nem
akarja szakértői vizsgálatra vinni a gyereket.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a tornatermi pályázattól függetlenül is kellene
esélyegyenlőségi tervet készíteni. Belemehetnek a részletekbe, de most igazán nincs
választási lehetőségük. Az igazgató úr próbálta a minimumot, a lehető legkevesebbet
bevállalni a tervben. A testületnek kell megfontolni, hogy a tornaterem megér-e ennyit.
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Pribék Ferenc képviselő javasolta elfogadni az esélyegyenlőségi tervet.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden oktatási intézménynek el
kell készíteni ettől függetlenül a tervet, csak nem kell oktatási minisztériumi szakértőt
alkalmaznia. Megkérdezte, hogy a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? Nem volt. Szavazásra tette
fel a terv elfogadását, és a polgármester felhatalmazását az aláírására.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2009 (II. 25.) számú
Határozata
Az Oktatási Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadásáról.
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a SeregélyesSárosd Oktatási Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, és
annak akciótervében a településre vonatkozó feladatokat megvitatta és
elfogadta.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.
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