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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2012. augusztus 31. napján 

14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.  

 

Határozatok: Tárgya: 

93/2012.(VIII.31.) ÁMK Pedagógiai Program elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 153. oldaltól 154. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Általános Művelődési Központ Pedagógiai programjának elfogadása 

Előadó: polgármester, ÁMK igazgató 

 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba István alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy testület teljes létszámmal megjelent a 

Képviselő-testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 

arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 

Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 

Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslatot teszek a napirendi pontok vonatkozásában, a meghívóban foglaltaknak megfelelően 

szeretném az ülést vezetni, a napirendi pontokat tárgyalni. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Általános Művelődési Központ Pedagógiai programjának elfogadása 

Előadó: polgármester, ÁMK igazgató 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §-a előírja, hogy a nevelő és oktató 

munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. Az 

egységes szerkezetbe foglalt programot augusztus 31. napjáig kell elfogadnia a Képviselő-

testületnek.  

 

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Pedagógiai Program az alábbi pontokban módosult: 

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. §-a rendelkezik a többcélú 

intézmények szervezeti és szakmai szabályairól. Az ÁMK-ban a nevelő és oktató 

munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is 

működhet, amely kizárólag a gyermekek, tanköteles tanulók számára nyújt 

szolgáltatásokat. Ennek alapján a családsegítő szolgálat a Polgármesteri Hivatal keretei 

között végzi tevékenységét 2012. szeptember 1-jétől.  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján - az 

iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében 

- bevezetésre került a heti öt testnevelés óra az 1. és az 5. évfolyamon. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Általános Művelődési Központ Pedagógiai 

Programját a fent felsorolt módosításokkal elfogadni szíveskedjen. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

93/2012. (VIII. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2012. 

szeptember 1-i hatállyal módosítja a Felsőtárkány Általános Művelődési Központ 

Pedagógiai Programját. 

 

Felelős: ÁMK igazgató 

Határidő: 2012. szeptember 1. 
 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 14.30 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    képviselő                                                  EEB elnöke 


