
1. Farmos Község

1. Önkormányzat

 

 

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. október 30-án 17.00. 

órai kezdettel tartott ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Dr. Ács Attila, Bertalan Ignác, Illing Szabolcs, 

Kézér Imre, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze Tamás 

képviselők.

 

Igazoltan távol:  Árva Zsolt alpolgármester

 

Késve érkezett: Kaszás Zoltánné képviselő

 

Tanácskozási joggal: dr. Busai György jegyző, Kollár Ferenc iskola igazgató

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Vincze Tamás képviselőt. 

 

 

Napirend: 

 

Nyílt ülés keretében: 

 

1./ Általános Iskola módosított pedagógiai programjának elfogadása

     Előadó: polgármester

 

Zárt ülés keretében: 

 

1./ Konyha üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

     Előadó: polgármester

 

2./ Jegyző helyettesítéséről döntés

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendekre, a jegyzőkönyvvezetőre és 

hitelesítőre tett javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
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Farmos Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülés megkezdése előtt felhívja mindenki figyelmét, hogy 

Farmos község Önkormányzata a Leaderben ismételten érdekelt, a Leader pályázattal 

kapcsolatban, melynek a beadási határideje 2008. november 30., ezzel kapcsolatban 

tájékoztatást tartanak 2008. november 3-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban, 

melyre mindenkit szeretettel vár. 

 

Napirend: 

 

1./ Általános Iskola módosított pedagógiai programjának elfogadása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: A 2008. 10.14-i testületi ülésen ez a napirendi pont el lett 

napolva, hogy mindenki még át tudja tanulmányozni az anyagot, és még kiküldésre került 

hozzá a 2004-ben készült szakértői vélemény. 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Boros Zoltán polgármester: A 90. oldalon szerepel, hogy milyen szakkörök vannak, ezzel 

kapcsolatban az a kérdése, hogy hány gyermek vesz részt a szakkörökön?

 

Kollár Ferenc igazgató: Ezek a szakkörök minimum 10 fővel indulhatnak el, a 

leglátogatottabb a sport szakkör, és az informatikára is sokan járnak a kisebb gyerekek közül. 

 

Kaszás Zoltánné képviselő megérkezett, jelen van 11 fő. 

 

dr. Busai György jegyző: Kérdése, hogy az igazgató úr a közoktatási törvényben foglalt 

óraszámokat és a felhasználható órakeretet a költségvetési takarékosság figyelembe vételével 

mennyivel menyivel lépte túl, avagy nem lépte túl a pedagógiai program alapján az óraterv. 

 

Kollár Ferenc igazgató: Ez a pedagógiai program alapján készült óraterv, ez nem hogy nem 

lépte túl, hanem 10%-al kevesebb órát tartalmaz, tehát a nappali tagozatos óraszervezés alsó 

határa, mert ha nem érik el a 90%-ot a kötelező órakeretnek, akkor nem számíthat nappali 

tagozatosnak és ezt nem ismeri el a törvény. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános Iskola módosított pedagógiai 

programját, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Farmos község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános 

Iskola módosított Pedagógiai Programját. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: A nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

Boros Zoltán dr. Busai György

polgármester        jegyző

 

 

Vincze Tamás

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 

 

 

 


