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Határozat határideje

Határozat tárgya

Határozat száma

1. A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
gyermeklétszáma
2. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március
28–án 18.00 órakor a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal,
Bélapátfalva, József A. u. 19. szám alatti hivatali helyiségében megtartott
üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Sándor

Két

Tanítási

Nyelvű

Általános

Iskola

Csuhány Béla képviselő:
Hány fő jönne a Gyermekotthonból?

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
bélapátfalvai óvodában jelenleg 15 tanköteles korú gyermek van. Ebből a bélapátfalvi
iskolába jó, ha 7 gyermek fog beiratkozni, rosszabb esetben csak 4-5 fő. Az igazgató
asszony kérvényezte, hogy a Mónosbéli Gyermekotthon újra Bélapátfalvára írassa be
a gyerekeket. Ha nem lesz meg a minimum gyermeklétszám, összevont 1-2. osztályt
fognak indítani. Javasolja, hogy az óvodás és iskolás gyermekek szüleinek tartsunk
egy közmeghallgatást vagy összevont szülői értekezletet. Az igazgató asszony e
helyett egy kérdőívet javasol a szülőkkel kitöltetni, amely már korábban is jó eredményt
adott az iskoláról.

I. Napirend
A Bélapátfalvai Petőfi
gyermeklétszáma

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 igen
szavazattal elfogadta.

1. A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
gyermeklétszáma
2. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Nem jelent meg: Kary József alpolgármester.

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester,
Barta Péter, Csűrös Zoltán Csuhány Béla, Sas Béla és Vizy Pál
önkormányzati képviselők.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március
28–án 18.00 órakor a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal,
Bélapátfalva, József A. u. 19. szám alatti hivatali helyiségében megtartott
üléséről.
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Ferencz Péter
polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodában a tanköteles korú
gyermekek szüleitől anonim kérdőív kitöltését kéri, melyben az
iskolaválasztás szempontjairól fogalmazhatják meg véleményüket.

42/2018.(III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kérdés, észrevétel.
Kéri szavazzanak a tanköteles korú gyermekek szüleinek kiküldendő anonim
kérdőívről, melyben az iskolaválasztás szempontjairól kérünk véleményt.

Sas Béla képviselő:
Javasolja, az óvodában legyen lepecsételve egy doboz, amibe a szülők bedobhatják
a kérdőívet.

Vizy Pál képviselő
Az anonim kérdőív kitöltése jó ötlet, azok a szülők is véleményt mondhatnak, akik
nyíltan nem merik azt felvállalni. 10 kérdésnél nem is kell több. Legyen benne az, hogy
a szülő Bélapátfalvára vagy más településre tervezi íratni a gyermekét, milyen
szempontok alapján döntött, ill. legyen lehetősége pár sorban megfogalmazni az őt
befolyásoló egyéb tényezőket.

Barta Péter képviselő:
Kértük az iskolát, hogy erősítésék a marketinget. Tudomása szerint egy kisfilm készült
el, de az sem lett bemutatva. A Tankerület felé jeleznünk kellene a problémát.

Vizy Pál képviselő:
2003. évben, amikor az iskola 300 M Ft-os pályázati támogatást nyert, már akkor arról
volt szó, hogy folyamatosan csökken a gyermeklétszám. Azóta ez a probléma csak
nőtt.

Ferencz Péter polgármester:
Nem tudjuk a létszámot

